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eLőHang

A kötetben szereplő anyag részben még nem közölt, illetve rövidebb, vagy 
szerkesztett formában már megjelent tanulmányaimból készült váloga-
tás, néhány fő szempont alapján. Ilyen az erdélyi magyarságnak az egész 
magyarságétól elválaszthatatlan múltja, jelene és jövője. De ilyen Erdély 
elvesztésének, s e veszteség az elszakítottak és csonkán maradottak számá-
ra máig zajló utóéletének tárgyilagos történetével kapcsolatban felmerülő 
kérdőjelek feloldása is. Jól tudom ez csupán egy apró lépés lehet ebbe az 
irányba, amiként azt is, hogy az itt következő mondandóm, akár a nálam 
sokkal kompetensebb szerzők véleményével kapcsolatos kiemeléseim és 
hozzáfűznivalóim sem tarthatnak igényt minden olvasóm rábólintására. 
Mai megosztott helyzetünkben, és az évszázadok óta egyre bonyolultabbá 
váló alaptémát valamint részletkérdéseit felmérve, ez lehetetlen is volna. 

Az itt következő tanulmányokat könyvtárnyi anyagot kiváltva – tehát 
sűrítve – nyújtom át az olvasónak.

Ugyanakkor azt is szeretném érzékeltetni, hogy ennek értő feldolgo-
zása összmagyar érdek, teljesen függetlenül attól, hogy szakmailag valaki 
milyen oldaláról nézi e bonyolult kérdéseket, vagy saját politikai pártcsa-
ládja miként viszonyul azokhoz.

Munkám nem a történészeket akarja kiegészíteni vagy kiigazítani, 
hanem éppen a közülük e kérdéskörben legértőbbek adatainak és követ-
keztetéseinek felhasználásával szándékozik az érdeklődőt, vagy a téma isme-
retét egyéb okból igénylőt (pl. elfoglalt politikusainkat) a hatalmas irodalom 
elolvasásától megkímélni. Ez ugyanis a ma emberének folytonos időhiánya 
miatt, már el sem várható. 

Némi újdonsággal is próbál szolgálni, mert saját tapasztalataim alapján 
rávilágít az erdélyi irodalom és sajtótörténet néhány a fentiek szempont-
jából nélkülözhetetlenül fontos, de kevéssé ismert részletére, a máig folyó 
kiútkeresés egykori csalódásaira. Itt az erős ferdítésekkel terhelt irodalom 
ismeretében a tisztázó szándékot is tetten érhetik.

Írásaimban, az általam itt megélt évek során észlelt – történelmi okok-
ból érthető – ismeretbeli fehér foltok pótlása céljából, a lényeges momen-

A kolozsvári Hitel 1936-os első számát,

Albrecht Dezső: Építő Erdély című,

remek főszerkesztői tanulmánya nyitja.

Ebben a magyarság jövőjét szívükön viselő

„egyedüllevő pompás magyarokról” beszél.

Ilyenek azok a segítőkészek is,

akiknek megköszönöm, hogy ez az

építő szándékú, erdélyi szellemű könyv,

ebben a formában jelenhetett meg.
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tumokra mindenkor megpróbálom felhívni a figyelmet. Fontosnak tar-
tom, hogy az olvasó a hangsúlyok és árnyalások mellett, vagy éppen 
azoknak köszönhetően, azt is érzékelje, hogy nem egy magát tévedhe-
tetlennek képzelő szerző munkáját tanulmányozza, hanem egy kérdőjele-
inkkel és az oly nehezen megközelíthető igazság keresésében véle együtt 
erőlködő, ahhoz adalékokat, olykor egy-két saját ötletet is hozzáfűzni 
óhajtó gondolkodóét.

A román-magyar kérdésben a két legavatottabb, elsősorban Jancsó 
Benedek és az őt tisztelő és követő Makkai László gondolatfűzére mentén 
haladva fejtem fel a nagyközönség előtt történelmünk utóbbi évtizedeinek 
oktatáspolitikája miatt többnyire ismeretlen, azonban döntő fontosságú 
részleteit, de – főleg a román őstörténet dolgában – Tamás Lajos Corvin 
Koszorús történészünket és más régebbi és kortárs szerzőt is idézek, mint 
például a napjainkban sok meglepetéssel szolgáló román Lucian Boiat.

– Az első és leghosszabb tanulmány az egyik oldalról aktív és módszeres 
történelemhamisítással, másik oldalról passzív és ebben szintén módszeres 
történelemfelejtetés által, tehát két oldalról létrehozott kaotikus kép letisz-
tulását szolgálja.

Ebben az ezeréves távlatot végigkövetve mutatom be azt a folyamatot, 
amint a két szállásterület összekuszálódik, a végzetes magyar térvesztés meg-
történik, nemcsak területi, hanem egyéb szempontok figyelembevételével is. 

– A továbbiakban röviden próbálok felelni az örök kérdésre: ismerjük 
meg, vagy feledjük el a trianoni diktátum traumáját? Ennek a vitának a 
megosztott magyar társadalomban folytonosan élő és szintén az ismerethi-
ányra alapozott jelenléte megmérgezi az oly nagyon óhajtott magyar egység 
kialakulásának folyamatát. 

Egyik oldalról a sikeresen démonizált Trianon szó kiejtése után már 
felcsattan a beteges ellenkezés hangja, meg sem várva a higgadt érvelést, 
azt, amely éppen pont oda vezethetne, ahova esetleg – a nem rossz szándé-
kú – ellenkező is tartana. Mert a rossz szándékot az igazság csak gátolhatja 
bomlasztó munkájában, őt magát meg nem győzi. 

– A következő tanulmányban válaszolni szeretnék arra, hogy Románia 
miért ódzkodik annyira az autonómiától. Vagyis a román autonómia-fóbia 
történetét foglalom össze. Ugyanis ennek pontosan körvonalazható törté-
nelmi háttere van, amiképpen két évszázadosnál is hosszabb, szívós néplélek 
formáló munka eredményének is tekinthető, melyben jól tetten érhető tuda-
tosságuk a mi sajnálatos vakságunkkal ellentétben. Ebben a sajátos román 
történelmi fejlődés és az ortodox xenofóbia, de sok egyéb is szerepet kap.

– Ezután a kisebbségbe került erdélyi magyar értelmiség színe-javának 
példaértékű és máig ható üzenetekkel bíró talpra állási kísérleteiből emelek 
ki és ismertetek egy rendkívül fontos, több mint epizódot. A Trianon után 
Erdélyben felnevelkedett első olyan magyar értelmiségi nemzedék munkája 
nyomán született a kolozsvári Hitel c. nemzetpolitikai szemle, mely már 
belelátott a bizánci világ útvesztőibe. A korabeli magyar értelmiség széles-
körű összefogása nyomán létrejött, 10 éven át működő folyóirat nemcsak 
a korszak számára volt iránytű, de üzenetei a mai napig érvényesek ott, sőt 
az anyaországban is. 

A lapot hatalmas érdemei ellenére, 194� után megpróbálták elfeled-
tetni, a zűrzavaros napi politikai életben elért fontos eredményeit pedig 
részben kisajátítani. 

E területre jelentős rálátással bírok, mert a lapot szülői házamban és 
szüleim támogatásával adták ki. 

A budapesti Hitel ennek folytatását tudatosan vállalta fel, s így felter-
jesztésem nyomán 2012-ben együtt kapták meg a Magyar Örökség Díjat.

– Az előző íráshoz szervesen csatlakozik a következő, melyben a két 
világháború közti Erdély történetében igen fontos és a Hitel szellemi köre 
(élén Tamási Áronnal) által szervezett Vásárhelyi Találkozó igaz történetét 
írom le. A háború után ezt is megpróbálta a baloldal kisajátítani, de a tanul-
mány cáfolhatatlan bizonyítékokkal szolgál a valóságról.

Az erdélyi fiatal értelmiség minden áramlatot összefogó eme közös 
megnyilatkozása sajnos a világháború tűztengerébe fulladt, de tanulságai, 
állásfoglalásai nem veszítettek jelentőségükből.

– A kötet utolsó tanulmányában – egy a budapesti Hitel folyóirat által 
most felvetett kérdésre felelve – a magyar függetlenség és szabadság, Er- 
délytől és az összmagyarságtól elválaszthatatlan gondjáról szólok, kronoló-
giába foglalom az utóbbi negyed században erről közölt gondolataim érde-
kesebb töredékeit, jelezve azt is, hogy a kisebbik és nagyobbik haza sorsa e 
téren sem választható el egymástól. A megmaradás csak együtt képzelhető el.

A kötet javarészt Jancsó Benedekre emlékezve, vagy őt példaképnek tekintve 
megszületett munkákból készült válogatás. Azt reméli, hogy sokakat sok mun-
kától megkímélve fog ellátni nem csupán érdekes és hézagpótló, de tevékeny-
ségükben, gondolkodásmódjuk kialakításában nélkülözhetetlen adatokkal is.

A szerző
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ROmánOK és magyaROK 
az ORtOdOx töRésvOnaL mentén
gondolatok a xx. századi európa két térképe felett: az egymásba úszó naphal és lepényhal.

Jancsó Benedek és Makkai László emlékére

Bevezető

Régebbi szándékom szerint, civil kezdeményezőként avatkoznék a történé-
szek dolgába, amikor egy szerintem a nagyközönség, sőt a politikai élet 
számos résztvevője által sem ismert területet próbálok a magam módján 
közelebb hozni az eziránt érdeklődőkhöz, megkímélendő őket könyvtárnyi 
kiváló és igazán tudományos irodalom – mai rohanó és időhiánytól szen-
vedő világunkban minden valószínűség szerint megoldhatatlan – tanulmá-
nyozásától. Főleg azokhoz szólnék, kiknek hasznos lehet a kíváncsiságon túl 
is képet kapni arról, amivel az utóbbi időben a nagyközönséget is szolgáló 
összefoglaló jellegű írások kevéssé foglalkoztak.

Aki maga elé képzeli a Nagy-Magyarország és a Nagy-Románia tér-
képeket, valóban láthatja ama két halat, amint egymásba úsznak. A két hal 
képében ott van a két nemzet szállásterületének, Makkai szerint „települési 
területének” (az elátkozott szavak szótárába száműzött élettér szót mellőz-
ve) összemosódása vagy inkább összekuszálódása. Ebben a képben benne 
van talán ennek a próbálkozásomnak a magyarázata is, mivel lépten-nyo-
mon észlelhetem az e témával kapcsolatos tájékozatlanságot és olykor ebből 
fakadó zavaró tévedéseket. Ez pedig a mi helyzetünkben nem nevezhető 
veszélytelennek.

Mikor ennek az egyesek által akár feleslegesnek is nevezhető összefog-
laló írásnak az elkészítésére határoztam el magamat, eszembe jutottak az 
egykori milyen nyelven beszélnek a székelyek kérdés szomorú történetétől, a 
nemrégen látott TV interjúkig terjedő esetek, mint amikor úgynevezett 
jóarcú emberek sorának nem volt fogalma arról, hogy hol élnek magya-
rok a határokon túl. De egy múzeumi vezetésem is tanulságos volt, mikor 
középkorosztály-béli tanárok kíváncsian kérdezősködtek a számukra újdon-
ság bécsi döntésekről. Természetesen ezeket a jelenségeket nem általáno-
sítanám, de figyelmeztetésük munkára serkentett. Szomszédjainkkal közös 
történelmünk számos meghatározó fontosságú részletének megismerése 
nélkül, nehéz megérteni a mát.

Hogy ez mennyire fontos, azt talán egy Makkai idézettel próbálnám 
igazolni: „…nincs még két nép Európában, melyeknek etnikai talaja oly nagy 
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területen fedné egymást, mint a magyar és a román. (…) teljesen reménytelen 
a két nép etnikai határát akárcsak megközelítőleg is megvonni. (…) az erdélyi 
népek szétválaszthatatlan együttélésre vannak ítélve (…) Mindhárom nép a tör-
ténelem folyamán külön nemzetté alakult (…) míg más országokban a nemzetté 
válás az állami keretek népi birtokbavételével járt együtt, a magyar-román-szász 
vegyes területeken ez nem történhetett meg. Sem a régi Magyarország, sem a mai 
Románia nem válhatott igazán nemzetállammá, hiába nyilvánították magukat 
annak. Ahogy a 19. század folyamán a magyar uralom alatt élő románok az egy-
séges román nemzet tagjainak tudták magukat, úgy a mai erdélyi magyarok is az 
egységes magyar nemzethez taroznak. Ez nem igény, hanem tény…”

Aztán Bibót idézi A kelet európai kisállamok nyomorúsága c. művéből: 
„… ezek a nemzetek egymás között nem történelmileg kialakult határok szerint, 
hanem etnikai határok szerint határolódtak ma már el, vagyis leegyszerűsítve a 
dolgot, azt lehetne mondani, hogy Kelet-Európában az egynyelvű emberek összes-
ségéből tevődtek össze a nemzetek.”

A győztes neurózisában szenvedő románok, talán a Bibó-féle „nem-
zethaláltól való félelem” miatt, olyan tökélyre vitték a homogenizációt és az 
etnikai tisztogatást, hogy azóta a szászok nemzethalála szinte befejezettnek 
tekinthető, s a magyar-román etnikai határok is sokfelé tisztultak le az ő 
javukra. Ezt még az annak idején nagyon együttgondolkodó Makkai és Bibó 
sem sejthette. Arra viszont, hogy a tömegérzelmeket a politika felhasznál-
hatja, Bibónál van utalás. Ennek ceauşescui méreteit és tömegérzelmeket is 
nevelni képes erejét azonban ő sem sejthette. Hova tűnt a Groza-féle vám-
unió és konföderáció – minden bizonnyal őszintétlen – terve, hiszen már 
Makkai leírja, hogy ezt csírájában megcáfolta Vasile Luca (Luka László) 
akkori miniszter.

Utólag újabb keletű információt is beépíthetek soraimba. Egy a közeli 
hónapokban megjelent könyv szerzője, Lucian Boia (címe magyarra fordít-
va: Hogyan románosodott el Románia), a román történetírói vonallal ellentét-
ben, hűvös tárgyilagossággal ír az alábbi tanulmány tárgyát képező folya-
mat századairól és végeredménynek nevezhető mai állásáról. Fontos írás, 
mert saját elismert tudós történészük írja le a történteket, s ezzel lerántja 
azt a hamis leplet, melyet nemrégiben a Velencei Bizottság is elismeréssel 
illetett, s melynek célja a példás román nemzetiségi politika látszatának 
őrzése. Boia, anélkül, hogy helyeselné vagy kárhoztatná, lezajlott tényként 
írja meg Románia – a lehetőség ölébe hullásának első pillanatától zajló – 
tudatos homogenizációs politikáját és annak részleteit. Ezek után már min-
den tagadhatatlanná válik. De a végeredményt is bemutatja és figyelmeztet, 
hogy a győzelem végérvényes, a győzők neurózisa immáron felesleges, vagy 
csak más célokból mesterségesen élesztett szorongás. A demográfiai tények 
alapján az Erdélyért folytatott küzdelmet a románok visszafordíthatatlanul 

megnyerték, ilyen alapon az jogos tulajdonuk. De, írja, felesleges a történel-
mi tények szépítgetése, mert semmiféle történelmi joguk nincs. Az előbbi 
azonban felülírja az utóbbit.

A xenofóbiára nevelt román tudatban, a gyanakvás-megbecsültség skálá-
jukon 87 százalékkal Németország vezet (Lásd Iohannis-Johannis megvá-
lasztását), míg Magyarország 38 százalékkal utolsó előtti, a 24 százalékos 
oroszokat megelőzve. 

Idézett román szerzőnk jegyzi meg: „Nemzedékek sora nevelkedett egy 
árnyalat nélküli nacionalizmus szellemében, és tanult egy olyan történelmet, mely-
ben a románoknak mindenkor igazuk volt, miközben az »igazságtalanság« min-
denkor a »mások« részéről jött; egy »gyanúsan« egységes történelmet, mely az 
ősidőktől számukra »predesztinált« térségben zajlott, és melynek során egy örökké 
szolidáris, az egység jelét hordozó nép harcolt nagy céljaiért.” 

Ami pedig a területszerzés és vele járó homogenizáció dolgait illeti, 
szerzőnk éppen a számukra fájdalmas bukovinai és besszarábiai oroszosítás 
kapcsán jegyzi meg, hogy (és figyelem a félreérthetőségre!): „Az eredmény 
az ami. A történelmet nem lehet megváltoztatni, bármennyire is igazságtalan 
vagy kellemetlen volt egyikünk vagy másikunk számára. Ugyanígy lehet nem 
volt »korrekt«, hogy a románok meghódították Dáciát; de mégis e hódítás nyomán 
született meg a román nép.” (Az egykori Dácia Traiana területének későbbi – 
demográfiai – meghódításáról van szó.) 

Tanulmányom végigköveti egy érdekes, elméletinek tűnő, de a való-
ságban tragikusan élő vonal, az úgynevezett ortodox törésvonal, sorsun-
kat is meghatározó átkúszását a Kárpátokon, vagyis a történelmi magyar 
határokon. Teszi ezt olyan időrendi és eseménytár alapján, melyet első-
sorban Jancsó Benedek 1922-ben írott (és annak halála után az új kutatá-
sok eredményeivel 1932-ben, a szerző utasításai szerint, kiegészített) műve, 
az Erdély története, illetve Makkai László 1949-ben kiadott: Magyar-román 
közös múlt című könyvének 1989-es második kiadása nyújtott számomra.

Előbbit Gyallay Domokos tartja a témakör első hiteles és sikeres össze-
foglalójának. (Jancsó Benedeket egyébként Bánffy Miklós a román kér-
dés „nagymesterének” nevezi.) Utóbbival kapcsolatosan Miskolczy Ambrus 
véleményét hoznám fel, aki az említett mű 1989-es újrakiadásának beve-
zetőjében azt írja, hogy ez a munka „új korszak kezdetét jelenthette volna”. 
Miskolczy nyilván a közös szemlélet kialakításhoz vezető út elveszett remé-
nyéről beszél. De e helyett, a könyv megjelenése után, Robotos Imre gya-
lázkodó cikksorozatot közölt a Romániai Magyar Szóban. Természetesen 
a kor és a romániai valóság elvárásai szerint. Egyebek közt azzal vádolta 
Makkait, hogy megpróbálta: „…megrendíteni a békés és baráti együttélésben 
vetett hitet.”
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Természetesen emlékezetem kiegészítésére és ellenőrzésére számos 
más forrásmunkát is felhasználtam. Különösen nagy fontosságúnak érzem 
Jancsó Benedek egyéb írásait, melyekből kiderül, hogy talán ő volt az első 
olyan magyar, aki nehezen megismételhető tudományos alapossággal szer-
zett magának képességet a törésvonalon túli, és az előtte-, illetve oda-vissza 
örvénylő, vészjósló történések felismeréséhez. De, mint eddig is láthattuk, 
a jelenleg élő és alkotó román Lucian Boia szintén érdekes gondolatokkal 
egészíti ki az összképet.

A tanulmány második részében saját ezzel kapcsolatos publicisztikám 
részleteivel próbálom a mai olvasót közelebb hozni a kérdéskörhöz.

Jó előre szeretném tisztázni, hogy amikor ortodox törésvonalról beszé-
lek, minden történelmileg kialakult sajátosságát ismertetve sem óhajtom 
a keleti kereszténységet bántani. Annál inkább sem tehetném ezt, hiszen 
mondhatni hajszálon múlt, hogy nem lettünk szintén ortodoxok. Így aztán 
elgondolkodhatunk akár azon is, hogy abban az esetben az örökké kísértő 
történelmi HA mit hozhatott volna számunkra az eddig itt túlélt évszáza-
daink során.

 
1920. június 4-e óta a román-magyar viszony kimeríthetetlen témává vált. 
Ekkor az előző évtizedekhez – inkább évszázadhoz – hasonlítva, egyszerre 
sokszorosára duzzadt az ez iránt érdeklődők vagy ennek mibenlétét megis-
merni kényszerültek száma. 

E kérdéskör iránt ugyanis sokáig nehéz volt felkelteni a közvélemény, s 
a meghatározó politikai elit – egészséges veszélyérzet kialakítására is alkal-
mas – érdeklődését, hogy ez által, újabb ismeretek szerzését célul tűzve, 
bizonyosodjék meg ennek fontosságáról. Ezzel a megállapítással máris 
eljutottunk egykoron elkövetett hibáink egyikéhez, s meg kell jegyeznem, 
hogy a szomszédok jobb megismerésének jelentőségéről mindmáig még 
egy ennek hiányában is bekövetkezett hatalmas nemzeti tragédia sem tudott 
meggyőzni minket. Ezt a magyar társadalomban és a magyar értelmiség-
ben tetten érhető elképesztő ismerethiányt még szánalmasabbá és érthe-
tetlenebbé teszi az önmagunk ismeretének ma tapasztalható mélypontja. 
Pedig Trianon utáni tudományosságunk nem kevés erőfeszítéssel közelítet-
te meg e téren az igazságot, és a koronként fel-felbukkanó elfogultságokról 
tanúskodó írások mellett jelentős számú tárgyilagos nagy munka sorakozik 
fel, meglepően sok. Köztük az önrevízió számos fontos megfogalmazása.

Jancsó Benedek nagyszerű Erdély történetében – már az előszóban – 
figyelmeztet Lord Beaconsfield angol államférfi szavaira: „ A múlt hatal-

munk egyik eleme”. S ami ennél is figyelemreméltóbb ezt a Trianon utáni új 
helyzetre is megfogalmazza. Így ír: „Az erdélyi magyarságnak ezeréves történe-
ti múltja minden bizonyára egyik eleme és egyik tápláló forrása annak a nemzeti 
érzésnek és öntudatnak, amely neki új történeti és államjogi helyzetében erőt fog 
kölcsönözni nemcsak fennmaradásához hanem (…) abban a versenyben is, amelyet 
ezután mint politikailag és hatalmilag gyöngébb félnek kell folytatnia a vele egy 
államban élő többi nemzetekkel, hogy azt a műveltségi, társadalmi és gazdasági 
helyzetét megtarthassa, amely eredménye volt egy ezeréves történeti fejlődésnek.”

Sokatmondó idézet ez egy mai, nemzettudatot támadó, semmibe vevő, 
sőt nevetségessé tenni akaró korban. 

A két nép történelme elválaszthatatlan egymástól, és ezzel a ténnyel 
nem csupán a mai magyar történettudománynak, de a magát értelmiséginek 
tartók széles táborának is szembesülnie kell. Az önkritikussággal egyáltalán 
nem vádolható jeles román történész, Nicolae Iorga, erről a kérdésről így 
ír: „Nincs szigorúan nemzeti történelem, és a románoké még kevésbé az, mint a 
többieké.” 

Egyelőre utópia a Kárpát-medence népeinek nagy közös történelem-
könyve, az igazság megírása. Pedig, ha ez megvalósulna és közkinccsé válna, 
mérhetetlenül sok teher kerülne le e népek válláról, hatalmas energiák sza-
badulnának fel az értelmes cselekvés számára, és a politika boszorkánykony-
hája is elveszítene egy ártalmas manipulációihoz használható eszközt.

Ezeket követően talán felesleges a kérdés, miért van értelme ezzel fog-
lalkozni egy publicistának vagy átlag magyar értelmiséginek? Ámde, ha az 
eddigi érveket tagadók mégis feltennék e kérdést, akkor volna egy meglepő-
en egyszerű válasz, amely Miskolczy Ambrus által érkezik Hajnal Istvántól, 
még 1948-ból, imígyen: „az önzetlen kíváncsiság” okából. Ugyanis rövid, az 
előttem járók időrendbe szedett tanításait tömören követő, és az ortodox 
törésvonal hatásaira figyelő áttekintésemmel – kellő szerénységgel – a szak-
embereket is szeretném ingerelni, hogy még több figyelmet fordítsanak 
erre a még sok más területet érintő szempontra. Írásom második részé-
ben aztán, mint fentebb jeleztem, a publicisztikai munkám alatt felmerült 
néhány – a valósággal történt találkozásom során született – tapasztalatom-
mal és gondolatommal szeretnék hozzájárulni a jelenlegi román-magyar 
kapcsolatok ábrázolásának mérhetetlenül bonyolult körképéhez. 

Arról, hogy nézőpontként azt a bizonyos ortodox törésvonalat nem 
volt tévedés nyomon követnem, utólag ismét meggyőződhettem. Mégpedig 
akkor, amikor kezembe vehettem Samuel P. Huntington: „A civilizációk 
összecsapása és a világrend átalakulása” című 1996-ban írt és nálunk 2008-
ban az Európa kiadónál megjelent könyvét. A könyv 2��. oldalán talál-
ható A Nyugat körülhatárolása című fejezetben ezeket írja: „…A szovjet 
rendszer, különösen a Varsói Szerződés felbomlása drámai volt. A hidegháborús 
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multicivilizációs »szabad világ« – valamivel lassabban ugyan – szintén átala-
kult egy olyan csoporttá, mely többé-kevésbé egybeesik a nyugati civilizációval.” 
A továbbiakban arról olvashatunk, hogy a Balladur-tervvel kezdődően mek-
kora gondot jelentett az Európai Uniónak azon körök és határok megállapí-
tása, melyek a tagokat a nem tagoktól elválasztják, majd így folytatja: „Mi is 
Európa? Európát északon, nyugaton és délen tengerek határolják; ezek délen egy-
értelműen egybeesnek a kulturális törésvonalakkal. De hol van Európa keleti hatá-
ra? (…) E kérdésekre a legimpozánsabb, egyben a legátütőbb erejű választ akkor 
kapjuk, ha végigtekintünk azon a vonalon, mely századok óta elválasztja a nyugati 
keresztényeket a muzulmán és ortodox népektől. E vonal történelmi előzményei 
a Római Birodalom 4. századi szétesése, illetve a Német Római Birodalomnak 
a 10. században történt megalapítása közötti időzónában keresendők. Legalább 
500 éve itt húzódik a határ. Északról indul, végigfut azon a területen ami ma 
Finnországot Oroszországtól és Oroszországot a balti államoktól elválasztja, 
átmegy Belorusszia nyugati területein, Ukrajnán, elválasztja a görög katolikus 
nyugati részeket az ortodox keletiektől, áthalad Románia azon részén, ahol a kato-
likus magyar lakosságú Erdély helyezkedik el, végigmegy a hajdani Jugoszlávián, 
melyet azon a ponton vág ketté, ahol Szlovénia és Horvátország határolja a köz-
társaságot. A Balkánon ez a vonal természetesen egybeesik az Osztrák-Magyar 
Birodalom és az Oszmán Birodalom közötti történeti határvonallal. Ez Európa 
kulturális határvonala, mely a hidegháborút követő világban Európa és a Nyugat 
politikai és gazdasági határaként is működik. (…) Európa ott ér véget ahol a 
nyugati kereszténység, és ahol az iszlám és az ortodoxia világa kezdődik. Ez az 
a válasz, amit Nyugat-európában hallani szeretnének, amit visszafogottan, de 
döntő többségben támogatnak, és amit több értelmiségi és politikai vezető nyiltan 
is pártol.(…) A »kelet-európai« kifejezést azon régiók számára kellene tartogatni, 
amelyek az ortodox egyház befolyása alatt fejlődtek: a fekete tengeri közösségek, 
mint például Bulgária és Románia, melyek csak a 19. században kerültek ki az 
oszmán uralom alól; és a Szovjetunió »európai részei« ”. 

A szerző 1996-ban befejezett munkájában még hosszabban is taglalja e 
gondolatot, de a fentiek tartalmazzák a lényeget. 

Megállapításainak igazságán szerintem mit sem változtat az, hogy a 
könyv megírása, vagyis 1996 után, a globalizálódó világ nyomása, a mérhe-
tetlen haszonéhség, az európai mag-államok életszínvonalának megőrzésé-
re tett kísérletek stb. mind oda vezettek, hogy utóbb semmibe vették ezeket 
az alapigazságokat. Ezen huzakodik most a román és bolgár munkaerőtől 
rettegő Anglia a munkaerő szabad áramlását hirdető Unióval, és az ismert 
amerikai érdek mellett, ez kergetné még keletebbre az Uniót határainak 
kiterjesztésében.

Ennek következtében, lám Európa ugyanazt a tapasztalatot éli meg, s 
fogja még megélni – a modern kornak megfelelő formákban – amelyet a 

magyar (és szász, sőt görög katolikus román) Erdély is megélt, az idegen 
kultúrát jelentő törésvonal fokozatos Nyugat felé kúszásának hályogszerű 
előrehaladása során.

 
Ezek után foglaljuk össze, hogy valójában mit jelent az ortodox törésvonal?

A kifejezés immáron a nyugati szakirodalomban is meghonosodott. 
Rövid magyarázata a keleti és a nyugati kereszténység, az állammal össze-
fonódó és az egyházat az államtól elkülönítő két Európa határvonala (Kr. 
u. 39�.). Egy olyan határvonal, melynek a románság a keleti, a magyarság 
viszont a nyugati oldalát választotta, s mely – a románok erdélyi betelepü-
lésével – maga is belénk költözött. 

Kosztin Árpád erről ezt írja: „A Nyugatrómai Birodalom helyén fokoza-
tosan kialakultak a keresztény feudális államok. A kettészakadás egyházi követ-
kezményeként keleten kialakult az állammal összefonódó görögkeleti (ortodox) 
egyház, a nyugati egyházban a pápai főhatalom.”

 E törésvonal két oldalán két annyira különböző lelki alkatot szülő 
és annyira más morális értékeket kitermelő társadalom alakult ki, mely-
nek nyomán bizony el kell gondolkodni azon, hogy e két alapjában véve 
mégiscsak keresztény kultúrkörön belül mi a több? Az, ami elválaszt, 
vagy az, ami összeköt? A túloldal ugyanis ezernyi szállal kötődik kelet-
hez, ahhoz, amit annyiféle jelzővel szokás illetni. Leggyakrabban balká-
ninak, bizáncinak, olykor levanteinek, a román vonatkozásban gyakran 
fanariótának nevezik. Bizánc elpusztult, de megmaradt vallási lenyomata: 
az ortodoxia.

A nyugati típusú kereszténység ideológiája és jogrendje biztosítja az 
egyén autonómiáját, intézményrendszere pedig a kollektivitás autonómiá-
ját és önellenőrzését. Bár újabban az Európai Unió részéről ez nem minden 
téren észlelhető.

A keleti típusú azonban nem biztosítja az egyén autonómiáját, és intéz-
ményrendszere nem biztosítja a kollektív autonómiát és önellenőrzést. Lásd 
az erdélyi magyarság meddő autonómiatörekvéseit.

Nagyon érdekes annak megfigyelése, hogy Bizánc próbálta ki először a 
ma oly divatos tételt, mely szerint az erőszak és a manipulált tudat egyenlő 
a nyugodt társadalommal. Hogy a vezető réteg is központosított ellenőr-
zés alatt legyen, Nagy Konstantin tudatosan tette korrupttá, s így tartotta 
kézben azt.

Náluk az állami és az egyházi hatalom összeolvad. Az ortodox rítus 
szerint egyetlen hívő sem állhat szemben az államhatalommal. Ez a hit 
azt követeli, hogy: „Alázattal fogadj szót kormányzóidnak.” Hivatkoznak Pál 
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apostolra „Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatóságoknak, hatalmasságok-
nak; mert nincsen hatalmasság csak Istentől…” sőt a magát Pilátus igazságtalan 
döntésének alávető Jézusra is utalnak.

De igen fontos a bűnhöz való eltérő viszonyuk is. A hatalom ellen elkö-
vetett bűn az egyetlen, amire nincs bocsánat. Ez esetben a büntetés kegyet-
len. De egyébként más bűn esetén a megbocsátás létezik, és minél magasabb 
szinten van valaki a társadalmi ranglétrán, annál elnézőbb vele a laikus és az 
egyházi bíróság egyaránt. (Mintha ebben egyre inkább Bizánc felé tolódna 
a nyugati világ is. Legalábbis világi téren.)

Másik fontos és alapvető vonásuk a xenofóbia, tehát az idegengyűlölet 
és ebből fakadóan az ellenségkép fontossága, mely mindkét vonalon, egy-
ház és állam esetében egyaránt fellelhető. Úgy is, mint gondolat és úgy is, 
mint alkalmazott módszer.

Nos, ebből az alapvető gondolkodásbeli különbségből ered és ebben 
áll az a bizonyos ortodox törésvonal, ez magyarázza saját diplomáci-
ai kudarcainkat és a telhetetlen Európa balkáni tehetetlenkedéseit is, itt 
érhetjük tetten a negatívumok átszivárgásának egyre nyugatabbra ható 
példáit. De ez magyarázza az úgynevezett elnyomot románság XIX. századi 
korai gazdasági sikereit az ortodox egyház fekete reverendája alatt, miként ez 
magyarázza a mai hagymakupolás honfoglalást, melynek statisztikája ismert, 
hiszen az egyik nemrég zárult európai évben naponta 2,2 templom épült 
Romániában, főleg Erdélyben, és míg 806 templomra 13 millió Eurót 
költöttek, addig 36 kórházra csak 8 és 242 iskolára csak 1,� millió jutott. 
Romániában 2010 körül 18�00 ortodox templom, 4700 iskola és 431 
kórház volt.

Megjegyzendő, hogy az ortodoxia, a pravoszláv egyház, hosszú ideig 
volt a román összetartozás egyetlen kötőanyaga. Mikor még nem léte-
zett önálló nemzeti ideológiájuk, maga az ortodoxia helyettesítette azt. 
Az állammal való összefonódásának kései bizonyítéka, mikor Ceauşescu 
idején éppen az állampárt tartja fontosnak a román vallás egységesítését 
az ortodoxiában. Történik ez akkor, amikor a kommunista ideológia min-
dent elkövet az egyházak ellen. Mint már olvashattuk, Romániában ennek 
sajátos bizánci megoldásaival találkozhattunk. Például akkor, amikor az 
unitus egyházat egy tollvonással (és sok szenvedés árán) felszámolták, s 
Romániát hivatalosan is visszarendelték a törésvonal mögé, pontosabban 
eltolták a törésvonalat maguk előtt. Vagy akkor, amikor megtörténhetett 
ennek fordítottja, de csak tessék-lássék, máig nem igazán kárpótolva a 
veszteseket.

Az egyház és állam összefonódásának mai jelképévé vált templom és 
kolostorépítési lendületről Erdélyben olyan értesülések is keringenek, hogy 
a kolostorok bármikor kaszárnyákká alakíthatók és földrajzi elhelyezésük 

sem véletlen. Az ezt is meghaladó információkról és feltevésekről a hiteles-
ség kockáztatása nélkül nem helyes beszélni, de a későbbiekben sok minden 
derülhet még ki. 

A bizánci szellemről nem lényegtelen megállapítani, hogy ez a gondol-
kodásmód képes megmagyarázni a bolsevik ideológia valódi mélységeit. 
Oroszország Bizánc örököseként a bolsevizmust is ennek szellemében találta ki. 

Ennek a bizáncihoz nagyon hasonlító jellegzetességei tömören a követ-
kezők: császár helyett pártfőtitkár, császárné helyett a felesége, a titkosszol-
gálat mindenható, a teológiát az ideológia helyettesíti, az egyház helyett 
ott van a párt, melynek tévedhetetlensége dogma, a tudomány ellenőrzés 
alatt áll, terror van, mely ugyanakkor a bűnben furcsa és szelektív engedé-
kenységeket mutat, a főbenjáró bűn a hatalom ellen elkövetett, az eszményi 
állampolgár nem gondolkodik, az értelmiség árulóvá válik, az idegenektől 
félni jó, a népnek pedig cirkuszt kell adni.

töRténeLmi átteKintés

A román-magyar viszonyról beszélni néhány alapvető adat felsorolása nél-
kül nehéz lenne. Ennek a feladatnak próbálok eleget tenni, mint olyan, aki 
nem történész, csupán érdeklődő olvasója a sorsunkat máig meghatározó 
múlt krónikáinak, ama már idézett önzetlen (?) kíváncsiság jegyében. Arra 
is avatatlan kísérletet teszek, hogy az általam választott, kiemelt szempont 
csomópontjait elhelyezzem a nem minden olvasó által ismert történelmi 
vázon. Tehát csupán a történészek által megírtak időrendjét követem, ezút-
tal egy sajátos szempontot tekintve elsődlegesnek. Ez pedig a két közös-
séget, a magyart és a románt egymástól elválasztó ortodox törésvonal, és az 
ezzel járó egyéb történések mozgása. Ez a képzeletbeli, de annál élőbb 
vonal nemcsak a mi sorsunkra volt végzetes befolyással, de az Európa kele-
ti és nyugati fele közötti mindennemű, elsősorban természetesen katonai, 
politikai, diplomáciai, de akár gazdasági kapcsolatokban volt tetten érhető, 
mikor a fejlettebbnek tartott nyugati fél sorozatosan került és kerül máig 
lépéshátrányba a keleti oldal gondolkodásmódja szerint fellépő tárgyaló, 
avagy szerződő partnereivel.

Sajnos az az igyekezetem, hogy ennek gyakorlati fontosságát megér-
tessem, nem egyszer futott zátonyra, miközben napjaink eseményei napnál 
világosabban illusztrálják azt. 

Sok szempontból írhatnám meg ezt a történetet. Igyekszem középen 
maradni, és ebben elsősorban az említett két történészre támaszkodom, 
azokra a történészekre, akik legjobban ismerhették mindkét oldal álláspont-
ját, mindkét igazságot. Tájékozódásom során örömmel ismerkedtem meg 



20 R O m á n O K  é s  m a g y a R O K  a z  O R t O d O x  t ö R é s v O n a L  m e n t é n 21

egy jelek szerint kedves Makkai-tanítvány nézeteivel is. Miskolczy Ambrusra 
gondolok. Fontos szempontokkal gazdagította a körképet Tamás Lajos 
munkásságának tanulmányozása és az utóbbi időben felbukkanó önkriti-
kus hangvételű román szerzők megismerése, mint Lucian Boia, Sorin Mitu 
vagy Dan Alexe. Természetesen más értékes és tisztázó véleményeket úgy-
szintén megpróbáltam ötvözni összefoglalómban.

Most pedig belevágok az ígért – és a téma kiterjedtségéhez mérten tömö-
rített – történelmi áttekintésbe, a fenti szempont folyamatos kiemelésével.

a román eredetmítoszról
 

Az eddig semmivel sem bizonyított dákoromán folytonosság elmélettel 
röviden kell foglalkoznunk, hiszen ez az ortodox törésvonal két oldalán élt 
románok által – és sajnos jelentős magyar segítséggel – összetákolt legenda 
elválaszthatatlan magának a törésvonalnak az előrehaladásától és térhódí-
tásának sikerességétől. Úgy vélem azonban, hogy aki ezt a tanulmányt haj-
landó elolvasni, már jócskán hallott ennek részleteiről. 

Für Lajost idézem a dákoromán legendáról szóló Kosztin Árpád könyv 
előszavából: „Ezt ontja a tömegtájékoztatás és közoktatás valamennyi fokozata 
szüntelenül az országra, és ezt próbálja igazolni a tudomány köntösében minden 
lehetséges nyelven egy jól kiépített, céltudatos propagandagépezet. Történjen mind-
ez higgadtabb, tárgyszerűbb stílusban vagy szenvedélyes ömlengésekben – a tét, 
a cél ugyanaz. A Párizs környéki igazságtalan, ahogy Lenin írta: rablóbékében 
megszerzett hatalmas területek feletti román történeti jogfolytonosságot kell min-
denáron bebizonyítani, igazolni. Amíg 1920 előtt ez a teória a vonatkozó terüle-
tek megszerzéséhez, 1920 után azok megtartásához szolgáltatott és szolgáltat ma 
is jól átgondolt történeti érveket. A dogmává merevített, fölerősített romantikus 
eredetmonda azonban bármennyire is szeretné hirdetői magabiztosságát sugallni, 
mögüle tisztán hallhatóan kiérződik a rossz lelkiismeretet ellensúlyozni törekvő 
közismert lélektani szándék.”

A nemrég megjelent Jancsó Benedek breviáriumot szerkesztő Jancsó 
András viszont Sebess Dénest idézi ekképpen: „A történetíró Jancsó Benedek 
nagyszerű tanulmányai, élete egész munkássága cáfolják a téves tant (a dáci-
ai kontinuitás elméletet), de el kell hogy ismerje ennek a népnek a bámulatos 
szívósságát, mellyel az átaludott ezer évet újra vélt jogaiba akarja ültetni. Az 
európai hatalmi viszonyok, a szövetségek, a magyarság közjogi szerepe olyanok, 
hogy mind fenyegetőbben mered a nagy kérdőjel a magyar nemzet elé. Mi lesz a 
fajok nagy evolúciójának vége, mely Erdélyt fenyegeti? Mik a védelem és mik a 
támadás eszközei, ezt kutatja Jancsó Benedek és igyekszik nemzetével megértetni 
a fenyegető jelenséget.”

Maga Jancsó Benedek pedig ezeket írja Daco-romanizmus és a magyar 
kultúrpolitika című, 1893-ban írott nagy tanulmányában: „…a románság 
részéről a magyar nemzetet immanens veszély fenyegeti s hogy e veszedelem ellen 
küzdeni nemcsak becsületbeli kötelességünk, hanem életünkbe, sőt bőrünkbe járó 
dolog is. (…) Ha a román nemzetiségi mozgalmak eredetét vizsgáljuk, könnyű 
belátnunk, hogy az egész kulturális alapon született meg, fejlődött és nőtt nagyra, 
hogy a román nemzetiségnek melegágya épp úgy a magyar kultúra volt, mint a 
saját nemzetiségünknek, s hogy e tünemény azon mértékben lett veszélyessé ránk 
nézve, amily mértékben a magyar kultúra talajától elszakadt, idegen kultúra 
védőszárnyai alá menekült és önállósodott. Így származván meg a román nem-
zetiségi eszme s ily úton lévén a magyarság és a magyar államiság ellenségévé. 
Világos, hogy a védelmet nyújtó eszközök sem lehetnek mások, mint a magyar kul-
túra, illetőleg egy helyes és czélratörő kultúrpolitika fegyverei.(…) A tudós mese, 
mely a magyar földön származott meg, magyar földön lett történelmi dogmává s 
később messzelátó politikai következmények alapjává.”

Sajnos azonban a magyar politika fülei süketek maradtak, pedig Jancsót 
éppen a minisztere küldte Romániába a kérdés tanulmányozására. A magyar 
nemzettudat eme fényes korszakában is hiba csúszott abba. Hiányos volt. 
Ugyanis a maga naiv eltúlzottságában nem volt képes ismerni e tudatnak 
egyik fő elemét, az egészséges veszélyérzetet. Mi több, a másokat befoga-
dó szellem – egyébként üdvös – jelenléte is nélkülözte ezt. Mert mai szóval 
élve, ezen a téren is szükség lett volna fékekre és ellensúlyokra. (De érdemes 
elgondolkodni régi gazdasági bevándorlások, bizonyos szükségszerűségük 
mellett, a befogadás tényét feledő, több nemzedék után jelentkező kései 
következményeiről is.)

Nem úgy az ellenfél, amely éppen az ortodox törésvonal adta gondol-
kodásmódot tudta ötvözni, a magyarok őt – mint Erdély megkerülhetetlen 
etnikumát – felemelni óhajtó évszázados kulturális befolyásának áldásos 
hatásaival. 

Erről a kérdésről még csupán két gondolatot szeretnék előrebocsátani, 
egy magyar és egy román szerzőtől.

Először Tamás Lajost idézem: A román nép és nyelv kialakulása című 
tanulmányából: „Ez az ún. kontinuitás-elmélet lényegében a reneszánsz korban 
keletkezett és humanista tudósok állították fel. Alkatelemei a XV. és XVI. század 
kezdetleges történetírói szemléletéből fakadnak s maga az elmélet körülbelül azok-
nak az irodalmi eredetű mondáknak a nívóján mozog, mint pl. a franciák őseit 
Trójából származtató hősi legenda.”

Az idézendő román szerző, egy ma is élő történész, Dan Alexe, aki a 
nagy vihart kavart: Dákopátia és más román eltévelyedések című könyvében 
ezeket írja: „A dákopátia eltévelyedés, bolyongás. A »dákopaták« egy ádámi nem-
zetet, egy korszakokon, évszázadokon, kultúrákon átívelő román biológiai lényeget 
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posztulálnak. (…)A dákopátia elmélet egy ókori szerzőktől származó, szórvá-
nyos elemekre alapozva improvizált mesterséges, magányos entitás mitologizálása. 
A történelemmel, nyelvészettel, antropológiával, etnográfiával és régészettel kap-
csolatos mélységes tudatlanságon alapul.(…) A »dákopaták« egyike sem szakér-
tője egyik olyan területnek sem, amelyről beszél. De a médiában sikerült kiemel-
kedő és káros pozíciót megszerezniük. (…) Az ókori szerzők nem csalhatatlan 
források ezen a téren. A görögök és rómaiak sohasem foglalkoztak szomszédjaik 
identitásával. Még azt is nehéz feltárnunk, milyen nyelven beszélt Nagy Sándor. 
Ha nem tudták, hogy milyen nyelven beszélnek a szomszédjaik, akkor vajon volt-
e fogalmuk arról, milyen nyelven beszéltek tőlük 1000 kilométerre északon élő 
népességek? (…) A »dákopaták« egy valószínűtlen mitológiai múltat rekonstruál-
nak. Átvetítik az ókorba a mai Románia térképét és kiszámítják mekkora terülte 
romanizálódott. Nagyon nehéz felbecsülni az általuk ma Dáciának nevezett terü-
let ókori népességét, de nem érhette el a több százezer főt. (…) A »dákopaták« 
egy szerencsétlen hagyományra támaszkodnak. Az alapkövet Densuşianu rakta 
le, aki egy vidéki okkultista jegyző volt és nem rendelkezett nyelvészeti tanulmá-
nyokkal. Meglepetten veszem észre, hogy ma nyelvészként komolyan lehet venni 
Densuşianut, miközben ő a XIX. századi okkultisták világához tartozik, akik a 
tarotról meg a piramisokról írogattak.” Stb.

A teória születéstörténetéről majd később, megjelenésének korszakáról 
beszélve fogok megemlékezni.

 
Lássuk tehát a román kérdést a maga időrendiségében. Kezdjük a honfoglalás 
előtti évekkel és az Árpádok korával.

az árpád-kori és azt megelőző fejleményekről

A románok írott anyagokban először a Balkánon bukkannak fel, írásos hi-
vatkozások itt vannak nagyobb gyakorisággal, aztán fokozatos északra ván-
dorlásukkal ezen hivatkozások száma egyre gyérül, míg a Dunától északra, 
majd a Kárpátokon belül kezd gyakoribbá válni. Ez a jelenség pontosan 
követi a fokozatos előrenyomulás időrendjét. 

Az ortodox törésvonal északnyugat felé haladásának minket végzetesen 
érintő szakasza és a románok demográfiai mozgása a magyar szállásterü-
letek irányába, elválaszthatatlanok egymástól. Ezért kell a hivatalossá tett 
mítoszok helyett a románok feltételezhetően valós eredetének kérdéséről 
röviden beszélnünk.

Érthető módon román anyagokban ritkán találhattam célzást arról, 
amit Jancsó Benedek könyvében és az 1971-ben Hegyi Endrétől kapott 
budapesti egyetemi jegyzetben olvashattam, nevezetesen a bolgár-román 
államról, melynek egyik népeleme az Ohridi-tó mellett az albánokkal együtt 

kialakult vlach volt. De Makkai László is ír erről, majd utóbb Miskolczy 
Ambrus utal közvetve egyik könyvében erre az együttélésre. A X. század-
ban a bolgár állam a balkán legerősebbje, csupán 1018 után válik Bizánc 
egyik tartományává. 

Kitűnő összefoglaló olvasható Tamás Lajos Románok című tanulmányá-
ban. „Az oláhok legelső írásos említése már »kóbor oláhokról« emlékezik meg, akik 
970 táján Kastoria és Prespa között orvul megölik Dávid bolgár fejedelemfit.” 
Aztán meg ezt: „Kekaumenos bizánci történetíró ismert fejezete az oláhok hűt-
lenségéről érdekesen világítja meg az oláhság és a városi élet viszonyát. Ebben a 
fejezetben ugyanis Kekaumenos óva inti honfitársait, nehogy a hitszegő vlachokat 
városaikba beengedjék.” Hogy a vlachokról szóló első írott nyomok nem 
hízelgőek rájuk nézve, lehet pusztán a véletlen műve, de természetes, hogy 
már akkor is nagyobb hírértéke volt az ilyen anyagoknak. 

Idézzünk még Tamás Lajos tanulmányából: „A hellászi és tesszáliai oláhok 
a bolgár hegyeket, a moldovaiak századokkal később Erdély havasait járták, sőt 
a Krím-félszigetig is elkalandoztak. Így jöttek át az Alduna balpartjára is, de ez 
jóval később történt, a X-XI. század fordulóján. Az oláh pásztorok jól megfértek 
a bolgár és szláv uraikkal (…) annál nehezebben viselték a bizánci hatalom jár-
mát s mikor a császárok a X. század végén elindultak Bolgária meghódítására, az 
oláhság is mozgásba jött s a déli részekről elindult észak felé. A X. és XI. század 
fordulóján lépték át az Alduna vonalát.”

Tamás Lajos szerint a nyelvi érvek igazolják, hogy: „…az ősoláh pásztor-
kodás színtere a X-XI. századig nem lépte át a Balkánfélsziget határait, neveze-
tesen az Alduna vonalát.” 

„A bizánci uralom alatt maradt makedo-oláhok ugyanez időben szoros kap-
csolatba kerültek az immár elszlávosodott bolgárokkal s a XII. század végén velük 
együtt vívták meg szabadságharcukat, minek eredménye a »bolgárok és oláhok feje-
delmének« nevezett Asenidák ifjabb Bolgárbirodalmának megalapítása lett. (…) 
A dunáninneni, kúnországi oláhok 1241-ben tatár uralom alá kerültek. A tatárok 
nem szállták meg, csak adóztatták e terülte népét (…) a trák-illir-szláv ötvözetű 
oláh népiség újabb lényeges összetevőkkel gyarapodott, besenyő és kún népelemeket 
szívott magába. Az őket megszervező kenézek és bojárok jobbára kún és besenyő ere-
detű urak voltak, mint ahogy délen a bolgárok voltak megszervezőik. (…) Ahogy 
a Tertenidák kún dinasztiája elbolgárosodott, úgy oláhosodott el Tokomér fiának, 
a havaselvi Basarábának dinasztiája is, Oláhország legrégibb uralkodó családja.”

Ezenközben a vlachok: „…a bizánci-bolgár műveltség körében az ortodox 
görög egyház kebelébe kerültek”. Így velük az ortodox törésvonal is átlépte 
Balkán északi határát, de egyházilag ezt követően még sokáig az ohridai 
ortodox metropolita fennhatósága alá tartoztak.

Miközben korabeli visszatekintő történeti források az aurelianusi kivo-
nulást követő évszázadokban (271 után) nem tesznek említést Dacia (Tehát a 
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Dacia Traiana, vagyis Erdély) területén romanizált dák vagy későbbi román 
népelemekről, addig a Balkán-félszigeten a X. századtól (976) számos for-
rás szól a vlach (balkáni román) népről, nagyjából a korábbi Moesia, vagy 
Dacia Aureliana térségében. Itt később folyamatosan találkozhatunk a nyel-
vileg egységes á-románokkal, megleno-románokkal és isztro-románokkal 
(Kosztin nyomán is).

Tamás Lajos A román nép és nyelv kialakulása című tanulmányát újra idé-
zem: „Ha a románság középkori történelmét helyes távlatból akarjuk szemügyre 
venni, akkor nem szabad elfelednünk, hogy a romanizmus önfenntartó képessége és 
műveltség átörökítő képessége egészen más volt a Balkánon, mint Nyugaton. Már 
a birodalomnak a IV. század végén bekövetkezett kettészakadása után megkez-
dődött a Keleti Császárságban a latin nyelv fokozatos háttérbe szorulásának kor-
szaka.(…) helyét a Bizáncban egyeduralomra törő görög nyelv veszi át. (…) Míg 
nyugaton a latin nyelv és kultúra a katonailag diadalmaskodó germánságot szel-
lemi vonzóerejével hódítja meg, a bizánci területen tengődő megtizedelt létszámú 
latin nyelvű népréteg képtelen a nagy tömegben rázúduló idegen elemek kulturális 
áthasonítására. (…) míg Nyugaton a germánok romanizálódtak (elfranciásod-
nak, elolaszosodnak, a spanyolok őseibe olvadnak), addig Keleten éppen megfordít-
va zajlik le a régi és új világ találkozása és egymásra hatása: a hódító és tömegesen 
betelepülő szlávság olvasztja be a félszigeten szórványosan itt-ott még fennma-
radó, latinul beszélő népi szigeteket. Ha ez nem így történt volna, akkor a mai 
Bulgária, Észak-Szerbia, Bosznia-Hercegovina és Dalmácia területén neolatin 
nyelven beszélő népeket kellene találnunk. A balkáni népi latinságnak (…) már 
kezdetektől fogva önvédelemre kellett berendezkednie.”

Ebben a helyzetben a helyhez kötöttek (városlakók és földművelők) 
eleve elszlávosodtak. Csak a vándoréletet élők tarthatták meg latin nyelvi-
ségüket. Az ősoláh nyelv tehát csak ilyen életformájú néprétegeknél marad-
hatott fenn. „A nomád állapot a letelepedett népekkel való érintkezésben a nyelv 
és szokások kitartó megőrzésére kiválóan alkalmas” írja Tamás Lajos.

A Balkán két kimondottan pásztornépe a román és az albán között a 
kapcsolat szoros. Szimbiózisban élnek. Olyan közös szókincsük van, melyet 
más balkáni népek esetében nem lehet tapasztalni. Együttélésüknek a szláv 
térfoglalás a VI. századtól vet véget. A szlávság önálló állami életre töre-
kedik így a románok az állami és egyházi élet szókincsét tőlük veszik át. 
A románra gyakorolt szláv hatás jóval erőteljesebb, mint a nyugati neolatin 
nyelvekben észlelhető germán befolyás. A neolatin nyelven beszélő népek 
között egyedül a románok tartoznak a keleti egyházhoz. De a vajdaságok 
létrejötte után nem csupán az egyház, hanem a kancelláriák nyelve is a mace-
dóniai színezetű délszláv lesz, míg nyugaton a latin tölti be ezt a szerepet.

A négy román nyelvjárásnak egy egységes vlach ősnyelv az alapja. Erre 
az egységes ősnyelvre egységesen gyakorolt hatást a szláv hódítók nyelve. 

A pásztorkodó ősoláhság élettere pedig fenti szerzőnk szerint „a Kelet római 
Császárság és a bizantin-ószláv kultúrkör határain belül keresendő”.

Dan Alexe, említett könyvében, ezeket mondja: „Van egy dolog, ami-
vel kapcsolatosan a »dákopaták« mélységesen tévednek. Nem fogják fel, hogy az 
albán és a román egyidejűleg latinosodott a római hatás révén. Óriási a román 
és albán nyelv közös szókincse. De az albán a szókincset illetően mélységesen lati-
nosodott, míg a struktúrája latinosodás előtti maradt. Bizonyos dolgok közösek 
lettek a román nyelvvel – ami hosszas együttélést mutat. Például a főnév végi 
határozott névelő – ami megkülönbözteti a románt a többi latin nyelvtől – az 
albán nyelvvel közös. További érv az is, hogy mindkét nyelv mélységesen befolyá-
solta a balkáni szláv nyelveket. A bolgár és a macedón nyelv, az összes többi szláv 
nyelvvel ellentétben, elvesztette a hajlítást, nincsenek esetek, az esetek a szóvégi 
határozott névelővel jönnek létre. Ez nem jön létre spontán módon, ez a szom-
szédok hatására alakul ki.”

Ami a magyar-román közös múlt kezdeteit illeti, a két nép találkozása, 
a szálláshely közössé válása, a szerintem legelfogadhatóbb történészi véle-
mények nyomán a XIII. századra tehető. Ebben a században még olvasha-
tunk bolgár-román közös múltról, hiszen Szép János Bulgária uralkodója, 
románul Ioniţa, a pápától kér koronát, s az válaszában a kérelmező római 
eredetét emlegeti. A félévezreddel későbbi múltépítők számára ez az első 
hamis támpont. Ezért tartják magukat Róma felfedezettjeinek. Ez esetben 
nem zavarja őket, hogy a Dunától délre történtekre is hivatkoznak. 

Tömören ír erről Tamás Lajos, Corvin Koszorús történészünk, a 
Románok című 1940-ben megjelent tanulmányában. 

„A XIII. századi Erdély néprajzi arculatát 1200-tól kezdve új népelem gyara-
pítja egyelőre alig észrevehető vonásokkal: az oláhság. Okleveles nyomai az 1241. 
évi tatárjárást megelőző korban mind a déli határvidékre – Szeben és Fogaras 
környékére – vonatkoznak s csak a század második felében kezdenek más pontokon 
is felbukkanni. Kivétel a székely székek területe és a Küküllők vidéke, ahol még a 
XIV. században sem említik őket. 

A Balkán félszigeten kialakult oláh nép, nomád pásztorkodást űzve jutott 
Erdélybe a hajdani Dacia Traiana területére, mikor balkáni őshazájából a szél-
rózsa minden irányába szertevándorolt. Egyes csoportjai délfelé vonultak, ezek 
utódai a Görögországban, Macedóniában és Albániában mindmáig pásztorko-
dással foglalkozó arumunok (Albániában farserióták), továbbá a Vardar-menti 
megleniták. Az északnyugatra felhúzódó isztriai oláhok ősei valószínűleg a törökök 
elől menekültek mai lakhelyeikre. Ugyancsak a Dunától délre elterülő vidékekről 
kerültek az Alduna és Déli-Kárpátok közt fekvő Oláhországba, majd Erdélybe, s 
később Moldvába, Beszarábiába, Lengyelországba, sőt Dél-Oroszországbon át a 
Kaukázusba is a mai északi vagy dunai oláhság ősei. 
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Ennek a négy népágazatnak közös őshazája volt, ahol a balkánfélszigeti 
romanizált trák-illir pásztoroknak és a VI. század óta délre húzódó szláv cso-
portoknak a keveredéséből létrejött az ősoláh nép s ennek nyelve az ősoláh nyelv. 
Ez az őshaza a félsziget latinnyelvű provinciáinak (Illyricum, Dalmatia, Moesia 
Inferior, Moesia Superior, Dardania, Schytia Minor) területén keresendő, ahol a 
hatszáz éves római uralom eredményeképpen nemcsak a városi és földmívelő lakos-
ság latinosodott el, hanem a trák-illir pásztornépek egy jó része is. A nyelvükben 
teljesen ellatinosodott bennszülött pásztorelemekből alakult meg az ősoláh nép, a 
nyelvüket megőrző, de igen sok latin szót megtanuló trák-illir pásztorokból pedig 
az oláhság balkáni testvérnépe: az albán.”

Kosztin Árpád – sajátos módszerrel – a kereszténység nyomait köve-
tően mindenhol feltárható kultikus helyeket figyelve is cáfolja a dákoro-
mán, dák (vagy nevezzük akár románnak) folytonosság lehetőségét Erdély 
területén. Az első ilyen jellegű építmény a demsusi templom (vagy inkább 
síremlék) a XIII századból származik. Felteszi a kérdést, hogy amennyiben 
271 után a magyar honfoglalásig, több mint 600 éven át a kereszténység 
(melynek ortodox formáját a románok valóban előttünk vették fel) szaba-
don terjedhetett Erdélyben, miért nincs ennek semmiféle nyoma, pedig az 
istentiszteletre szolgáló helyek akkoron létfeltételei voltak a közösségek 
megmaradásának. 

A románok keresztény vallásukat bizonyosan a Balkánról hozták. Egy 
anonim román krónika azt említi, hogy a vlachok honfoglalása Olténián 
keresztül kezdődött a Basarab dinasztia alatt, a VII. században (a dinasz-
tia alapító Basarab azonban XIII. század végén született!). A szláv invázió 
után érsekségüket már az Ohridaban székelő ortodox metropolita, a pátri-
árka alárendeltje vette át. Erdélybe történt letelepedésük idején tehát már 
évszázadok óta a keleti ortodox egyház hívei voltak. Ezek Kosztin Árpád 
nyomós érvei.

Kniezsa István arra figyelmeztet, hogy semmiféle érv nem áll meg a 
helynevek bizonysága nélkül. E téren pedig ősi hely vagy folyóneveket 
a románok gyakorlatilag nem tudnak felmutatni, bár nagy igyekezettel 
magyarázkodnak.

Tény az, hogy a Duna túloldaláról érkezett transzhumáló vlachok 
állataikkal a déli Kárpátok legelőin megtelepedvén megkezdik a hegyek 
védelmében történő továbbnyomulást észak felé, és az erdélyi folyóvölgyek 
meg síkságok lakóhelyeit benépesítő magyarság szigetét fokozatosan mint-
egy körülveszik déli, majd nyugati és északi irányból is. Ez utóbbit egyéb 
események is befolyásolják. Makkai szerint: „ A nyugatról keletre irányuló 
magyar települési mozgalom ezek szerint a XIII. század elején keresztezte a Déli-
Kárpátokból szétsugárzó román népáramlatot, s három évszázad leforgása alatt a 
két nép települési területe sokszorosan összefonódott egymással.” Ez a fontos mon-

dat az ortodox törésvonal felénk kúszásának következő három évszázadát 
mintegy összefoglalja. Aztán ezt írja: „ A közös települési területen a két nép 
úgy osztozott meg, hogy a magyarság a folyóvölgyekben, s általában a síkföldeken 
és dombvidékeken települt meg, míg a románság zömében hegylakó volt.” Fontos 
és sokatmondó megállapítása van a két nép alkati különbségeiről is, ami 
az ortodoxia vonásaival kiegészülve nagymértékben különböztette meg az 
egyre inkább azonos „települési területen” élő két népet egymástól. „Ezt a 
földrajzi megoszlást s a belőle később következő fejleményeket a két nép elütő tár-
sadalmi alkata magyarázza. A találkozás ugyanis két egymástól népi, gazdasági 
és szellemi alkatban merőben eltérő közösség közt történt meg.”

Megemlítendő, hogy a magyarság könnyen kerülhetett volna az orto-
dox törésvonal túloldalára. Ugyanis a magyarok felismerték a Bizánccal 
kapcsolatos érdekeltségüket és jó kapcsolatokat ápoltak azzal. Bulcsú (948) 
és Gyula (9�2) már előbb megkeresztelkedett Nagy Konstantinnál, aki 
Magyarországra püspököt nevezett ki. Még ajándékadót is fizetett a magya-
roknak, de miután tudomására jutott a Lech-mezei vereség (9��), ezt átru-
házta az oroszokra. Így lettek azok ortodoxok, és ezután fordultak a magya-
rok a pápa felé. A két egyház azonban békében élt egymás mellett a magyar 
területeken. A bizánci hatás nem törlődött ki teljesen. Erre utal például a 
címerben található kettős kereszt.

Lássuk, hogyan ír erről egy román egyházi szerző, Puşcariu János lovag 
(Puşcariu Ilarian) egy később említendő kézírásos művében, melyet Jancsó 
Benedek nyomán idézek: „A román egyház egyszerre kezdődik Dácziában a 
román nép megtelepedésével. Létezése folyamatosságának szembeötlő jeleivel talál-
kozunk a magyarországi részekben is. A magyar nép, megtelepedése után a keresz-
tény vallást először a görög keleti hitű román néptől ismerte meg. Az idősebb Gyula 
erdélyi vezér 948-ban Konstantinápolyba ment, a hol Theophylakotos patriar-
cha megkeresztelte. Mikor visszatért, magával hozta Hierotheus hieromonachist, 
mint Erdély püspökét. Ebből világosan látható, hogy családja, leányával Saroltával, 
Szent István anyjával egyetemben épen úgy, mint országának népe is a gör. Keleti 
valláshoz tartozott.” Aztán ezt meg is toldja: „I. Géza mikor erdélyi vezér volt, 
Dukas Mihály görög császártól Erdély görög keleti királyának koronáját kapta.”

Puşcariu ezután Hierotheus nevéhez fűzi az erdélyi román egyház alapítását, 
majd hosszasan sorolja a román metropolitákat, akik természetesen nem létez-
hettek, illetve közéjük kerül még Szent Gellért is mint csanádi román püspök.

És itt szó szerint idézem Jancsó Benedeket: „Mikor a román történetírók 
s köztük Puşcariu is ily hézag nélkül s ilyen meglepően biztos tudással összeállít-
ják az erdélyi román hierarchia történetét, nem az igazságot kutatják, hanem 
tendentiát akarnak vele igazolni. El akarják hitetni, hogy egészen a reformáció 
idejéig Erdélyben egy tekintélyes és ősidőktől fogva nagy egyházi vagyonnal bíró 
gör. Keleti román klérus volt, körülbelül olyanforma, mint a magyar római kath. 
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klérus. Mindettől csak a kálvinista vallást erőszakosan terjesztő erdélyi fejedelmek 
fosztották meg.” Elismeri, hogy nincs erre bizonyíték, de mint írja, ha az erős 
római katolikusokat is letiporta a kálvinizmus, nyilvánvaló, hogy ezt tette a 
„három nemzet” által csupán megtűrt románokkal.

Mint már láthattuk, Kosztin Árpád leszögezi, hogy ha ezekben a száza-
dokban az erdélyi területeken ortodox románok vannak, szabadon gyako-
rolhatták volna vallásukat, s annak nyomait ma is fellelhetnénk 

Tamás Lajos (is) figyelmeztet egy másik fontos tényre. Mégpedig, hogy 
nyugati történészek szerint, az Erdélyben a dákokról Aurélianus idejében, 
tehát 270 körül, született utolsó feljegyzések és az oláhok ugyanitt 1210 
körüli első említése között eltelt évezred minden kétséget kizáró módon 
igen nagy hézagnak tűnik. Kisebb a hézag a Balkánon, ahol a romanizált 
lakosság utolsó és a vlachok első említése között csupán négy évszázad van.

A tatárjárás előtt éppen a magyarok és a szászok kezdték meg a szoro-
sokon át – városalapító, társadalomszervező és a társadalom tagozódása 
irányába ható – kirajzásukat Moldova, Havasalföld, s a későbbi Szörényi 
Bánság felé. Akkor itt magyar-kun együttélésről beszélhettünk. Ugyanis 
1087-ben a későbbi Havasalföld területére betelepülnek a pogány kunok. 
Őket az Esztergomi Érsek kereszteli meg a pápa engedélyével Milkov 
városában, s ott püspökséget is létesít 1227-ben. Ez a püspök a magyar 
püspöki kar tagja volt. Makkai kondomíniumnak nevezi ezt az együttlé-
tet. Az itt élő lakosság számára a szervezett élet modelljeit ezek a kirajzá-
sok hozták el, és magyar befolyás alá kerülésük csak igen kis mértékben 
volt katonai beavatkozás eredménye. 1238-ban 40 000 kun család kér 
befogadást Magyarországra. A tatárok pusztítása aztán ennél is nagyobb 
változást hozott, mert a magyar-kun kondomíniumból magyar-vlach 
kondomínium lesz. A kivándorlás megszűnik, a vákuumba á-románok 
és megleno-románok költöznek a Duna jobbpartjáról (Kosztin). Akkori 
görög és szláv források Havaselve esetében Ungrovlachiáról beszélnek. 
Közben a magyarok a Szörénységet katonai támaszpontnak szervezik 
meg, de ezután már nem a magyarok települnek ki, hanem a románok 
ereszkednek le a Kárpátokon kívüli területekre a hegyekből (Makkai). 
A Szörénységet ekkortájt már Kis-Oláhországnak is nevezik. Ami a mara-
dék kunokat illeti, ők beolvadnak (ez ma ismét az érdeklődés középpont-
jába került román történészek – és politikusok – között is), elfogynak, 
elvonulnak. A XI. sz. vége és a XIII. sz. dereka közt megismert Magna 
Cumania már nincs.

A tatárjárás Délkelet-Európában – Makkai szavaival élve – politikai 
és etnikai megrázkódtatást okozott. Elsöpörte az al-dunai kunokat, és 
megritkította az erdélyi, s főleg a kunországi magyarokat. Mint mondja: 
„A Kárpátokon túli magyar terjeszkedés ekkor torpant meg… A magyarok ele-

rőtlenedésével fordított arányban növekedett azonban az északnyugat felé tartó 
román terjeszkedés.” Nem ekkor indult, de ekkor vett nagy lendületet. Ekkor 
kezdődött el igazán az erdélyi magyar tömb „körülkarolása”. 

A tatárjárásnak erre az aspektusára, mint történelmi fordulatra, nem 
nagyon szokás emlékeznünk. Pedig, ha van egészen világosan feltételezhe-
tő HA a történelemben, akkor ez ilyen. Mennyire másként alakul minden 
e két nép viszonylatában, HA ez a dúlás elmarad? Jobb azonban arról szól-
nunk, ami valóban megesett. 

Siralmas ének című írásában Rogerius váradi kanonok arról ír, hogy 
Moldova területén a tatár rabságból megszökvén, útban hazafelé, élő ember-
rel nem találkozott egészen a Mezőség közepén található Fráta községig. 
Csak egy-egy torony jelezte a régi településeket, Torda, Gyulafehérvár 
romhalmazok voltak. A tatárdúlás tehát ezen országrész további történeté-
nek is meghatározója lett.

S most lássunk néhány Jancsó Benedek által említett írásos adatot a 
románok első erdélyi felbukkanásáról.

A tatárjárás után IV. Béla Lőrinc vajdát küldi Erdélybe, hogy a kevés-
sé szenvedett vidékekről lakosokat telepítsen az elnéptelenedett helyekre. 
Gallus erdélyi püspök arra kéri a királyt, hogy csak a püspökség alá tartozó 
telepeseket hívhasson birtokaikra.

Felmerül a kérdés, hogy kik lehettek ezek a telepesek? Nos, nem kis 
számban románok.

Mit ír róluk Jancsó Benedek? A tatárjárás előtti oklevelekben vlachokról 
csak a déli határszélen esik szó a Bodza folyó és a Vöröstoronyi-szoros 
közti sávon (1210). Aztán a II. Endre által a német lovagrendnek adomá-
nyozott (részben havasalföldi) területekkel kapcsolatban (1222) tesz emlí-
tést vlachokról, majd ugyancsak ő 1223-ban, előző oklevelét megerősítve 
említi őket a Fogaras megyei Árpás község határában. 1224-ben keletkezik 
a szászok jogait rendező „Diploma Andreanum”, melynek IX. pontjában ír 
róluk: „a vlachok és besenyők erdejét vizeivel együtt adományozza a szászoknak, 
hogy közösen használják a vlachokkal és besenyőkkel s attól senkinek se tartoz-
zanak semmivel.” Egy 1241-es oklevélből kitűnik, hogy Fogaras vidékén 
vlachok laktak. Később 1291-ben, III. Endre idejében az országgyűlésbe 
behívott három erdélyi nemzet mellett szó esik a vlachokról is imígyen: 
„Midőn valamennyi nemessel, székellyel, szászszal és vlach-hal az erdélyi részeken 
állapotuk reformálása végett gyűlést tartottunk, felálla Ugrin mester…” Ez az 
egyetlen idézet ad okot román történészeknek arra, hogy már az Árpádok 
idején negyedik egyenjogú nemzetnek említsék a románokat. A tévedés 
tudjuk, honnan származik. Ugyanis a kor országgyűlései nemcsak törvény-
hozó, de ítélkező céllal is tartattak, s ebben az esetben ilyen ügyről volt szó. 
A vlachok, mint tanúk voltak jelen. Hogy ez mennyire így lehetett azt egy 
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szintén III. Endréhez kötődő 1293-as oklevél igazolja. Ebben így írnak: 
„Az elfogadott kormányzásnak szükségétől ösztönözve, a velünk levő országnagy-
ok beleegyezésével azt határoztuk, hogy valamennyi vlach, bárkinek a birtokán 
legyenek is, Székás nevű királyi birtokunkra vitessék vissza.” Tehát bevándorló 
románokat csak a királynak volt joga birtokára telepíteni. Kivételt a püs-
pökök és kanonokok jelentettek. Az is kitűnik ez okiratból, hogy az Árpád-
korban a románok számaránya igen csekély lehetett, őket egyetlen királyi 
birtokon el lehetett helyezni. 

Az erdélyi folytonosságot óvatosabb formában bizonygató román törté-
nészek bizonyos hegyekben maradt román népmagokról beszélnek, de még 
ennek sem sikerült semmi féle bizonyítékára találni.

Makkai László, Az erdélyi románok a középkori magyar oklevelekben című 
tanulmányában a románokat illető 20 ismert feljegyzésről beszél, s ezek 
átfedik a Jancsó Benedek által felsoroltakat. Számunkra sem meglepő ada-
lékként három hamisítványt is felemlít. Kiemelten figyelmeztet egy 1283-
ban kelt oklevélre, mely bihari román telepesekről ír. A valóságban ott a 
románok éppen 100 évvel később jelentek meg. A hamisítvány kapcsán 
ismét figyelmeztetek az ortodox törésvonal szellemére.

Makkai írja, hogy maga a „társadalmi alkatkülönbség” határozta meg a 
letelepedés helyét. A magyar, a hadi szempontból „huzatos” Ojtoz – Maros-
völgy, illetve Szamos-völgy mentén és a Mezőségen telepedet le először, 
hiszen földműveléssel is foglalkozott. A pásztorkodó románság a hegyek 
védelmében, békében élt. Az előbbi okirat alapján csak juh ötvenedet kel-
lett adózniuk (Makkai szerint ez a Balkánról magukkal hozott szokásjog). 
Akad mai román történész, aki arról ír, miszerint gyakorlatilag még adót 
sem kellett fizetniük, s beszél a közülük katonai feladatokat önként válla-
lók előnyeiről, az ezeket vezető kenézek számára nyitott útról a felemelke-
dés, a magyar arisztokráciába való betagozódás felé a középkor folyamán. 
Még egy bizonyíték arra, hogy az annyit emlegetett nemzeti elnyomás nem 
lehetett igaz. Nem is lehetett az akkor, amikor a nemzeti fogalma még nem 
létezett, akkor, amikor még évszázadokkal jártunk a nemzeti tudat kialaku-
lása előtt, mint azt Szűcs Jenő írásaiból megtanulhattuk.

A le- és betelepülések időrendjét a helységnevek tanulmányozása – ami 
egy jól kidolgozott tudományág – egészen pontosan jelzi. Kizárólag román 
helységnevekkel csupán a legeldugottabb helyeken találkozunk.

Az ortodoxiát hordozó románság a hegyekben húzódik észak felé, mint 
azt már jeleztem, körülkarolván a történelmi Erdélyt. Máramarosba azonban 
nem ezen az úton kerülnek. Régi orosz krónikákat idézve Jancsó Benedek 
leírja, hogy Kun László 1284-8�-ben, a tatár betöréstől tartván, Rómától 
és Konstantinápolytól is segítséget kér. Utóbbi Ibar vidéki vlachokat küld, 
s ezek a magyarokkal egyesülve a Tisza völgyében megverik a tatárokat, de 

nem akarnak hazájukba visszatérni. Így a király őket itt telepíti le. Aztán 
133�-ben telepítik oda Mikola fiát Bogdant vlachjaival, határőrül. 

A Kárpátokon kívüli területek a tatárjárást követően valamiféle sen-
ki földjévé válnak. A lakosság nagyon vegyes. A Magna Cumania, illetve 
a Makkai szavaival élve: kun-magyar kondomínium megszűnik. IV. Béla, 
mint a kunok ura, az üresen maradt területről is rendelkezik, és nagyobbik 
részét a Johanniták nagymesterének adományozza, kivéve Lithen (Litovoj) 
kenézségét. A Szörénységben már említett magyarságon kívül magyarok 
Havaselvén csak közvetlenül a hegyek alján maradnak, ennél nagyobb 
számban vannak Moldovában.

Fontos tudnivaló, amire Makkai hívja fel figyelmünket, hogy a „…
középkori szellemi élet, népi és magas műveltség egyaránt egyházi jellegű volt 
(…) ez a világszemléletet döntően meghatározta. A keresztény közösségnek 
nyugati és keleti félre való szakadása már régen megtörtént (…) az ellentét a 
két tábor között sem azelőtt, sem azután olyan éles nem volt, mint éppen akkor. 
Ha a nép nem is érezte volna át ezt a feszültséget, a papság gondoskodott arról, 
hogy – különösen az olyan veszélyeztetett határterületeken, mint a középkori 
Magyarország – a szembenállás minél szélesebb rétegekben tudatosuljon. Ehhez 
járult hozzá még az is, hogy a pogány ősvallás jelentős részét tették a népi hit-
világnak, más és más volt a magyaroknál és a románoknál (…) Különösen 
a keleti egyház rugalmas dogmatikája és misztikus szemlélete engedett tág 
teret a pogány hiedelmek érvényesülésének.” Az ortodox törésvonalat hordo-
zó román tömegeknek ez az állapota talán meghatározó volt már akkor is 
abban, hogy a fokozatosan kialakuló érintkezési helyeken – szívós kitar-
tással – képes volt felülkerekedni a nyugati keresztény ellenálláson. Ez a 
helyzet máig fennáll.

Akkor, a találkozás idején azonban még a magyarok, székelyek és romá-
nok egymástól elszigetelődve, sajátos társadalmi rendben éltek.

anjou-házi és vegyes-házi királyok kora
 

Érdekes, hogy a kívülálló elképzelésével ellentétben a moldovai terüle-
tek románosodása nem dél felől indul, hanem északról, Máramaros felől 
húzódnak kelet, délkelet felé. 

A Moldovában maradt tatár elemeket Nagy Lajos parancsára 13�2-
ben Lackfi Endre erdélyi vajda seregei űzik el, megnyitva az utat egy újabb 
román vajdaság létrejötte előtt. Első uralkodónak a magyarok Dragoşt 
küldenék Máramaros felől, de az ugyancsak innen érkező erőszakosabb – 
éppen egy erőszakoskodása miatt szökésben levő – Bogdan lesz a nyertes. 
Létrejön a Kara-Bogdania nevű hűbéres vajdaság. Tehát ő is a magyar király 
alattvalója. Egész Moldovát először a litván eredetű Koriatovics Juga egye-
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síti nagyszámú kisorosz sereggel érkezvén. Őt hamarosan megmérgezik, és 
a déli szomszéd Basarabok rokon családja, a Muşatok kerülnek uralomra.

Mint már megemlítettem, Havasalföld és a Szörényi bánság terü-
letére is a felettük húzódó Déli-Kárpátokból érkezik a már előbb ott 
transzhumáló pásztorkodással foglalkozó román elem. Oda érkezvén aztán 
az itt-ott fellelhető gyengébb szláv kenézek szerepét átveszik, és elindul álla-
mi szerveződésük új szakasza. Az Olttól nyugatra Litovoj (Lithen), kelet-
re Szeneszlausz (Seneslau) uralkodik, s egy idő után már nem kenéznek, 
hanem vajdának nevezik magukat. 1324-ben Károly Róbert vajdasággá 
szervezi Ungrovlachiát (Kosztin). Az igazi megerősödést aztán a Kipcsáki 
kán leszármazottjának tartott Basarab kora hozza meg. Basarabot Károly 
Róbert 1332-es oklevele Tokomir fiának nevezi. Ő Tugomir Basarab, aki 
elsőnek próbálta egyesíteni a kis kenézségeket (Jancsó).

Közben az erős magyar állam kereskedelme az Al-Duna és a Fekete-ten-
ger felé Moldova mellett Havasalföldet is gazdagítja vámjaival. Talán ez erő-
síti meg a Basarabokat annyira, hogy dinasztiát hozzanak létre és a magyar 
fennhatóság alól kitörve, hűbéresi státusba emelkedjenek. A magyar királyok 
ezután már a hűbéresi viszonyt fogadják el. De Basarabék Besszarábia meg-
szerzését szintén a maradék tatárokat onnan kiűző magyar hadi segítségnek 
köszönhetik.

Az igazsághoz tartozik, hogy bár a magyar dominancia tagadhatatlan, 
de rossz emlékeink is vannak, hiszen a szokatlan módszerekkel hadako-
zó vlachoktól, nem a lovagkirályok hadviselési szabályai szerint küzdve, 
úgy Károly Róbert Poszádánál (1330), mint Nagy Lajos a Szörénységben 
és Lackfy Miklós erdélyi vajda Havaselvén (1369) vereséget szenvedett. 
A poszádai vereséget a román történelem legdicsőségesebb momentumai 
között tartják számon. A büntető hadjáratot vezető lovagkirály – már előbb 
a felégetés módszerével kiéheztetett seregére – egy hegyszoros kelepcéjébe 
csalva őket, három napon át zúdítják a sziklatömböket. Károly Róbert egy 
önfeláldozó alattvaló ruhájában menekül meg. 

12 év után lép Nagy Lajos trónra, s közben Erdély fejlődik, erősödik. 
A szászok engedetlenkedése miatt Lajos Erdélybe jön és rendet teremt. 
Basarab ezt látva meglátogatja, és önként hódol meg előtte. A rend, ahogy 
azt Jancsó Benedek megfogalmazza, egy másfajta partneri szinten helyreáll. 
A Kárpáton-túliak Isten és a magyar király jóvoltából uralkodtak, pénzei-
ken a magyar király volt látható, Feltevések szerint a báni pénzből maradt 
fenn a román pénz: bani szó is. Önállósodásuk mégis új szakaszba érke-
zett. Egyfajta politikai függetlenséget kivívtak maguknak, s ez akkorra már 
nem volt ellentétben a magyar királyok szándékaival, hiszen erős gyepűt 
óhajtottak létrehozni. Ez azonban csak részben sikerült, mert Zsigmond 
idejében a havaselvei vajdák sorra azzal kedveskedtek a töröknek, hogy dél-

erdélyi betöréseiket támogatták. Betörés, hűségeskü, majd újabb dúlások 
váltogatták egymást. A Bulgáriát elfoglaló török ekkor lépte át először a 
Dunát, majd a Kárpátokat. 

Az általuk külsőségekben előszeretettel utánzott lovagi világgal szem-
ben, ez a magatartásforma már tekinthető a megfigyelésünk tárgyát képező 
törésvonal újabb jelének. 

Jancsó Benedek még felhívja figyelmünket arra, hogy: „A románok a vaj-
daságok megalakulása előtt egyház kormányzatilag az ochridi érsek joghatósága 
alá tartoztak: Az első havasalföldi vajdáknak egyik legfőbb gondjuk volt magukat 
egyházilag is önállósítani s azért székhelyükön Tirgovisten érsekséget alapítot-
tak.” És leírja, hogy az utód bukaresti metropolita, nevében Ungrovlachia 
érsekének és metropolitájának nevezi magát, miként a havasalföli vajdák 
is Ungrovlachia vajdájaként szerepelnek. Ezeket hiába próbálják a román 
történészek félremagyarázni, sokatmondó tények maradnak.

A vlach vajdák ingadozó magatartásuktól függően jutalmul, vagy 
menedékhelyül gyakorta kapják meg Fogaras és Omlás vidékét, először 
I. Vladislav. Ő az első harcosan ortodox vajda. A Szörényi bán tisztjét is a 
magyar királytól nyerték el, legtöbbször a havaselvei vajdák voltak ennek 
haszonélvezői, akik egy idő után azt már magukénak érezték.

Ami erdélyi birtokaikat (tehát menedékhelyeiket) illeti, álljon itt még 
egy Jancsó által idézett oklevél részlete. Tudniillik, amikor Fogarast és még 
néhány területet e célból megkaptak, volt ahol ez telepítési kötelezettséggel 
is járt. Tehát románokat telepítettek. Ennek bizonysága, hogy a havasalföl-
di vajdák latin okleveleikben a következőképpen szerepeltek: „Az Isten és 
Magyarország királyának kegyelméből Havasalföld vajdája, Szörényi bán, az új 
telepítés és Fogaras hercege.” Ezek is sokatmondó bizonyítékok.

Itt néhány olyan eseményt kell felsorolnom, melyek nyomán az ortodox 
behatolás a Kárpátokon belülre újfent nyomon követhető. A magyar királyok 
ez idő tájt a gyepű erősítésének szándékával, új meg új menedékhelyeket aján-
lanak fel a román vajdáknak. Nagy Lajos adja Vladislavnak a hűbéresi viszony 
elismerése fejében az említett erdélyi Fogaras és Omlás birtokai mellett Sebes 
várát. Közben Szörény várát is megkapják. Ezeket aztán Öreg Mircea szin-
tén birtokolhatja. Később Mátyás adja Nagy Istvánnak Csicsó és Küküllő 
várát, majd I. János király Beszterce várát az egész Radna völgyével Rareş 
Péternek. A román történészek eme hűbéresi viszonyt nem szívesen emlegetik.

Jancsó megállapítja, hogy „A tatárjárás utáni száz évben (1242-1342) a 
románság Erdélybe való beköltözésének (S véle az ortodox szellem terjedésének! 
A szerző  megj.) három földrajzi iránya mutatható ki. Egyik Fogaras vidéke, hol 
már a XIII. szd. elején megjelennek, a másik a mai Hunyad és Krassószörény, a 
harmadik a mai Máramaros és Beszterce vidékén. Eleinte csak a királyi jószágon 
telepednek le, később a király megengedi az erdélyi püspöknek és a káptalannak is, 
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hogy jószágaikra románokat telepíthessenek, Nagy Lajos idejében már a város-
ok, sőt a magános földesurak is telepíthetnek bevándorló románokat.” A romá-
nok nemzetségi települőhelye a „katun”, elöljárója a „kenéz”. Ismét Jancsót 
hívom segítségül, aki Nagy Lajos egyik 13�0-ben kelt oklevelét idézi: „…
remélvén, hogy az ő szorgos gondoskodásuk által vlach falvaink sok lakost nyernek, 
adjuk a kenézséget.” Ez képezi alapját a vlach jognak a „ius valachicumnak”. 
A kenézeket vajdák ellenőrizték, s ők álltak kapcsolatban a királyi tisztvise-
lőkkel. A kenézség örökölhető volt, a vajdákat kinevezték.

Nagy Lajos alatt a románok száma Erdélyben nagymértékben emelke-
dett. Különösképpen azért, mert mint a fenti idézetben olvasható, megen-
gedte telepítésüket a káptalanok mellett a városok és földesurak számára is. 

A XIII. századi és későbbi oláh telepítésekről Makkai László a Balkáni 
és magyar elemek a magyarországi román társadalomfejlődésben című tanul-
mányában is ír: „Említettük, hogy a XIII. század végén előfordulnak kivéte-
lezések az alól a törvény alól, hogy románokat csak a király telepíthet. (…) az 
egyházi és világi földesurak igyekeztek kijátszani a tiltó rendelkezéseket, mert a 
román pásztorok, különösen a hegyvidéki uradalmakban jelentős jövedelmet biz-
tosítottak a legelőterületek gazdájának. (…) A tatárjárás (…) által okozott űrt 
a birtokosok csak idegen telepesek magukhoz vonzásával tudták betölteni, s ilyen 
elemnek elsősorban a Balkánról mind sűrűbben beáramló románság kínálkozott. 
Természetesen a magánjellegű telepítéseknél a honvédelmi szempont a gazdasági 
mellett teljesen háttérbe szorult, a földesuraknak munkáskéz és jövedelem, s nem 
katona kellett. Tudjuk, hogy a királyok megkísérelték ezt a folyamatot, mely egyik 
fontos felségjogukat csorbította, meggátolni, de sikertelenül. (…) a XV. század 
közepére a nemesség országszerte megkapta a jobbágyai fölötti ítélkezési jogot, a 
királyi területekről elkerült románok a földesurak jobbágyaivá váltak. A magán-
birtokon élő vajda és kenéz ezentúl nem más, ahogy egy XV. századi oklevél talá-
lóan mondja, mint »capitaneus jobagiorum«, azaz mai kifejezéssel élve falusbíró 
(…) A magyarországi magánbirtoknak mégis volt a románság életében egy fontos 
missziója s ez megtelepedésük előmozdítása volt.(…) a mozgó vándorló románság 
megkötése (…)

A földesúri telepítésekkel párhuzamosan, sőt sokkal nagyobb mértékben tovább 
folytak a királyi telepítések. Ezeknél továbbra is a honvédelmi szempont maradt 
a vezető. A XIV. század elején azonban a románság szervezésének módja a kirá-
lyi területen gyökeresen megváltozott. Az elsorvadt királyi vármegye szerepét az 
autonóm nemesi vármegye vette át, a királyi tisztviselők hatalma a megmaradt 
királyi váruradalmakra szorult vissza, melyeknek irányítása a vármegyék kezébe 
került.(…) A nemesi társadalommal mind szorosabb érintkezésbe kerülő, a nemesi 
életformákat utánzó román kenézeknek természetes vágya volt, hogy kenézi jog-
állásuk kötöttségeit levetve, belépjenek a teljes jogú nemesek közé. Ez azt jelentette 
volna, hogy az eddigi tisztviselői vezetésük alá adott közrománok felett elnyerték vol-

na a teljes földesúri hatalmat, adózás és ítélkezés formájában. A megerősített kenéz 
szilárd anyagi helyzete lehetővé tette, hogy katonáskodási kötelezettségét teljesítve, 
olyan érdemeket szerezzen, melyek jutalmául elérheti az áhított nemesi rangot. 
A XIV. század folyamán ritkábban, de a XV. században egyre sűrűbben adományoz-
nak királyaink nemességet a háborúkban magukat kitüntetett kenézeknek.”

Ezeket a részletesebb adatokat azért tartottam fontosnak idézni, mert 
perdöntő jelentőségűek, és egyszer s mindenkorra választ adnak arra a 
kényes kérdésre, hogy miért nem kerültek a románok a rendi nemzetek 
sorába. Egyben az ortodox törésvonal Erdélybe érkezését is megmagyaráz-
zák, hiszen a románok magukkal hozzák a Balkánon felvett keleti keresz-
ténységüket, az ortodoxiát, annak minden velejárójával, s ebben őket senki 
sem akadályozza, sőt!

A Kárpátokon-túli vajdák, ösztönösen jól politizálva, az erős magyar 
hatást más hatásokkal próbálták kiegyensúlyozni. Így aztán megerősödött 
a szláv, majd a török befolyás. Ez pedig egyre élesebbre húzta a törésvonal 
gondolkodásmódbeli körvonalait. 

Elekes Lajos szerint ez a jól bevált, egyensúlyozgató, kettős politika 
meghatározóvá válik az egész középkorra. Jellemző példa erre, hogy az 
ortodox szertartással temetett vajdát magyaros lovagi ruhába öltöztették, 
és gombjain a Szent Korona volt kiverve. 

E politika napjainkig megőrzött sikerességéről mi már jóval többet 
tudunk. 

A IV. Béla óta tartó szándék, mely szerint a hódoltsági területeken a 
katolikus vallást kell terjeszteni, az Anjou-korban tetőz. Ez nem volt vélet-
len, hiszen a Szentszék csak ilyen feltételek mellett volt hajlandó az országot 
támogatni. Ez a kísérlet azonban nem sok eredményt ért el. Valamennyi 
balkáni népnél, s így a románok esetében is csak akkor járt átmeneti siker-
rel, mikor nyomás alatt tudták őket tartani. Az ortodoxia azonban mindany-
nyiszor felülkerekedett. Mintha a fejlődés társadalmilag alacsonyabb fokán 
álló tömegeket jobban tudta volna megszólítani ez a keleti szertartások sze-
rint működő kereszténység. Az adóztatás különbözőségében rejlő gazdasági 
okokról később szólok.

A magyar befolyás erősödésének egyik fő akadályozója tehát az ortodox 
vallás volt. Ugyanis ez az állammal szorosan összefonódó egyház felismer-
te, hogy míg a török csak gazdaságilag avatkozik be a vajdaságok ügyeibe, 
a magyar királyok a katolikus térítést is szent feladatuknak érzik. Ezáltal 
aztán erősödhetett az átrendeződés az egykori magyar hűbéres viszonyból 
a török adófizetői állapot felé. 

Létrejöttek az ortodox érsekségek. Először még Ungrovlachia érse-
ke címmel Havasalföldön, de nemsokára a szörényi ortodox püspökség is 
megjelenik. 
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Említésre méltó (mert sok osztályellentétből később nemzetiségivé 
átmagyarázott ellentétet okozott) az a tény, hogy Nagy Lajos 136�-ben a 
várnép jelentős részét képező várjobbágyokat nemesi törvénykezés alá ren-
deli, vagyis szabad parasztból földhözkötötté válnak.

Fontos, tisztázó magyarázattal szolgál Jancsó Benedek ebben a kér-
désben. A románok a magukkal hozott ötvened (�0 juh után egy) adózási 
szokást őrizték évszázadokon át. Az ortodox egyház nem vetett ki egyéb 
adót. A katolikus egyház, melynek terjeszkedését – mint láthattuk – a 
magyar királyok kisebb-nagyobb igyekezettel szolgálták, tizedet szedett 
a magyar jobbágyoktól. Ez nemcsak az ortodox egyházhoz való ragasz-
kodást erősítette, de a magyar jobbágy még a vlachnál is hátrányosabb 
helyzetbe került. Amikor a románok az irtásokon mezőgazdasági tevé-
kenységbe kezdtek, illetve a háborúk miatt megfogyatkozott magyar (és 
szász) lakosság helyére munkaerőként leereszkedtek a hegyekből az egy-
házi, majd a főúri birtokokra (várjobbágy), az ott szokásos tizeddel talál-
ták magukat szemben. Ez elégedetlenkedéshez vezetett. Íme, egy adott 
történelmi helyzet, melynek világos magyarázata van, s melyet a szándé-
kos félremagyarázók könnyed kortévesztéssel helyeznek át a nemzetiségi 
ellentétek oldalára.

Kosztin Árpád, Domokos Pál Péterre hivatkozva ír az 1332. és 1337. évi 
pápai tizedszedő lajstromról, az Anjou-kor elejére kialakult erdélyi nemze-
tiségi adatokról. Ezek szerint Erdélyben ekkor 310 ezer katolikus magyar és 
székely, 21 ezer katolikus szász és 18 ezer ortodox román élt. Tehát a XIV. 
században a magyar többség még jelentős.

Jancsó Benedeknél szintén ebből a korból találunk érdekes idézetet egy 
királyi oklevélből az erdélyi románok helyzetét illetően: „Erdélyben a köz-
biztonság állandóan veszélyeztetve van és a közrendet különösen a románok, kik-
nek állapota rendezetlen, állandóan háborgatják. Teljes jogot enged a gonoszevők 
kiirtására.”

Másik fontos tudnivaló, hogy a tehetségük, szorgalmuk, vagy katonai 
erényeik alapján kiemelkedő románok a legnagyobb természetességgel 
kerültek be a nemesek, sőt a legelőkelőbb családok soraiba, és ezzel a ren-
di magyar nemzetbe. Jancsó Benedek megjegyzi, hogy ha nem jön közbe 
Mohács: „…ők is Erdély törvényes politikai nemzetévé lettek volna”.

Ekkorra azonban a kezdetben – bizonyos értelemben – egységes román-
magyar élettér a román vajdaságok kialakulásával háromfelé szakad, és 
mindhárom területen rendkívül bonyolult társadalmi tagozódáshoz vezet. 
Az etnikai arányok is változnak, a Kárpátokon kívül a magyar elem jelen-
tősége csökken, főleg Havaselvén és a Szörénységben. Ez utóbbi területen 
már csak városi és bányavidéki magyarok maradnak, míg Moldovában még 
sok magyar van. Nemesek és paraszti elem egyaránt nagy számban.

Az egymásra hatások sokszerűsége odáig megy, hogy úgy a magyar, mint 
a román elem, mely a határon túl vagy innen marad, elszakad a többiektől. 
A XIV. században már elindul az asszimiláció, s például a Moldovában élő 
magyar nemesek a vajda vonzáskörébe kerülnek. Bizonyos értelemben azt 
az utat kezdik járni, mint az erdélyi románokból kiemelkedők jártak meg 
már előbb is a magyar arisztokrácia felé. 

A királyi Magyarország, s ehhez hasonlóan a csehek és lengyelek, 
rendi társadalmat építenek. A román vajdaságok a bolgár és szerb hatás-
ra érzékenyebbek, ezért itt a balkáni bizánci szellem és társadalom-
szerveződés dominál. Moldovában kevésbé, mert a Bogdanok áthoz-
nak valamit a magyar királyságbéli múltjukból, de mindenképpen ők 
is a bizánci oldalon maradnak, és miközben mindkét román vajdaság 
vezető rétegei megoszlanak a magyar királyhoz való hűséget, a velejáró 
rendi berendezkedést támogatókra, valamint a bizánci berendezkedés 
híveire, azt mondhatjuk, hogy ez utóbbi a XV. századra már uralko-
dóvá válik. Erdélyben az egyház nem rendeli alá magát az államnak, 
a vajdaságokban viszont – bizánci mintára – az ortodox vallás aláveti 
magát a vajdáknak és úgy épül be az államba. Ezzel jellemezhető talán 
legjobban az említett törésvonal két oldala közötti különbség egyházi 
vetülete, mely természetesen más területekre is kisugárzik, s így ennél 
sokkal többet jelent.

Tény, hogy a román vajdaságok alapítói és utódaik a politikai és a kul-
túrharc terén egyaránt ügyesen lavíroztak. Átvették és maguk formájára 
alakították, ami szükséges volt a szomszédoktól, s míg a magyar közelség 
megóvta őket a szlávokba való beolvadástól, amaz a katolikus térítést aka-
dályozta meg.

A háromfelé szakadt közös élettér tehát fokozatosan elkülönült, és 
Erdély valamint a román vajdaságok között egyre határozottabban felis-
merhetővé vált az, amit ortodox törésvonalnak nevezünk. 

Aztán Moldovában úgyszintén megkezdődött a magyar térvesztés, de 
itt még évszázadokon át komoly és a mai ismereteket messze meghaladó 
magyar jelenlétről beszélhettünk, míg Havasalföldön és a Szörénységben 
az egyre jelentéktelenebbé vált. Erdélyben viszont a román elem erő-
södött. Fokozatosan megjelentek a völgyekben is és feltűntek az első 
ikerfalvak (Magyar Baksa, Oláh Baksa stb.), majd a falvak teljes össze-
keveredésének folyamata is elindult. Az első időkben a magyarok csak 
nemeseikkel képviseltették magukat a kiváltságosok között, míg a szé-
kelyek, a szászok és a románok személy szerint voltak kiváltságosok. De 
aztán a Budai Nagy Antal-féle parasztlázadás leverése után 1437-ben 
Kápolnán kötött, s 1438-ban Tordán megerősített rendi szövetség nyo-
mán csak három nemzetről beszéltek – ismétlem, természetesen rendi 
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értelemben –, mert egyrészt a román vezetői elit betagozódott a magyar 
rendi társadalomba, másrészt a hegyi pásztorkodás folyamán kialakult 
vezetői szerkezete ezt nem tette lehetővé. Ez a sajátos helyzet évszá-
zadokra, sőt azt is mondhatjuk, hogy a mai napig meghatározta a két 
nép viszonyát, és az ezzel foglalkozó történészek szándékai valamint cél-
jai szerint jelent meg a szakirodalomban. Így aztán arról nem szívesen 
beszéltek, hogy a magyar rendi nemzetnek a magyar jobbágy éppen úgy 
nem volt tagja, mint a román. De erről majd később.

Közben a magyar népi terjeszkedés már eléri végső határait, s ezt köve-
tően inkább zsugorodik, mint nő. A románok viszont folytatják a minden 
résbe betörő terjeszkedésüket, s ezzel az ortodoxia és szelleme egyre nyuga-
tabbra kúszik. Egyes XV. századi erdélyi feljegyzések a lakosság egynegye-
dére teszik számukat.

Lényeges tudni, hogy a román vajdaságokban a magyar és szász keres-
kedőréteg, tehát a városok szerepe is megroppan, mert a levantei kereske-
dők veszik át a főszerepet.

 Az erdélyi románság sajátos helyzetét tovább bonyolította a királyi 
birtokokon hagyományaik szerint élő románok, és a magánbirtokokon a 
magyar jobbágyság sorsában osztozó románok különbözősége. Ez aztán a 
királyi birtokok magánkézbe kerültével megszűnt.

Eleinte a pásztorkodó románok erőszakoskodásai miatt hosszú időn 
át ez volt a magyarokkal és szászokkal kialakult ellentét magyarázata. 
Aztán a jobbágyosodás és a közös rendbe történt betagozódás után ez 
eltűnt, s Budai Nagy Antal parasztfelkelése során már a közös sorsban 
is osztoznak.

Érdekes folyamata a középkornak a magyar nemességbe való előbb 
említett felemelkedésük is. Sok román eredetű gazdag nemesi család és 
nagy pályafutások sora ismeretes, de a köznemesség szintjén a folyamat 
éppen a királyi birtokok magánosodásával elakad, s így történhet meg az, 
hogy nem jelennek meg Erdély nemzetei között, mert mint láthattuk, a 
valóságban társadalmilag a magyar nemzetbe tagozódnak be. Vagyis nem 
győzöm hangsúlyozni, hogy az „unio trium nationumból” való kimaradá-
suk folytonos sérelmezése tévesnek nevezhető. A felemelkedettek benne 
voltak, a jobbágysorban maradottak viszont a magyar jobbágyokkal együtt 
maradtak abból ki.

Makkai László erről ismételten így ír: „A megerősített kenézi birtok volt 
az a híd, melyen át a magyar társadalom intézményei a románság életébe benyo-
multak s a régi szokásjogot bomlasztani kezdték (…) A nemesi életformával így 
mind szorosabb érintkezésbe kerülő kenézek legfőbb vágya volt, hogy a magyar 
nemes »arany szabadságát« elnyerjék, azaz adót ne fizessenek s a közrománok 
felett teljes földesúri hatalmat gyakoroljanak.”

a Hunyadiak-korától mohácsig
 
De maradjunk a XIV-XV. századnál. Ebben az időszakban a magyar-román 
viszonyt a török elleni fegyverbarátság hullámzása határozza meg. A török 
ekkor már felérkezik a Dunához, s ebben egy adott pillanatban szeren-
csétlen módon Havaselve segíti őket, sőt – mint láttuk – nem egyszer a 
Kárpátokon is átkalauzolja a rablócsapatokat.

Az elkövetkezőkben a balkano-bizantín befolyás még erősebbé válik a 
román vajdaságokban, főleg Havaselvén, s ezt a szellem mellet a kényszer 
is erősíti. Olyan sűrűn ingadozó hintapolitika következik, melynek ismer-
tetése egy rövid tanulmányban lehetetlen. Miközben a keresztény szoli-
daritás elemei felfedezhetők és több ízben felbukkan a Szent Koronához 
tartozás gondolata, Havaselve a török és a magyar közt két úr szolgájaként 
éli napjait. A török elől menekülve Erdélybe futnak uralkodói és bojárjai, 
hogy aztán minden kezdődjön elölről. Fogaras és Omlás menedékhelye 
is sűrűn cserél gazdát. A havaselvei vajdák közül a ma Drakulaként ismert 
Karóbahúzó Vlad (Vlad Ţepes) volt a leghűségesebb. Érdekességként jó 
tudnunk, hogy ő katolikus hitre tért. Kegyetlenkedése rendet teremtett, 
és szembe szállt a törökkel, de szász mesterkedések nyomán végül mégis 
börtönbe kellett vesse Mátyás. 12 év után küldte vissza újra uralkodónak, 
de ez rövid ideig tartott. 

Ide kívánkozik utolsó szakrális királyunk, Mátyás származásának vita-
tott története is. A két fél szélsőségesen ellentétes álláspontja, akár a hallga-
tás, csak káros lehet. A kérdést fontos lenne tisztázni a nagyközönség előtt. 
Ugyanakkor arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy mi Kárpát-medenceiek 
gyakorlatilag valamennyien vitatható gyökerekkel rendelkezünk. Tehát a 
kérdés nem kérdés. Inkább arról kellene beszélni, hogy miért lett ilyen fontos.

A Hunyadi János története legfőbb igazolása annak, hogy nyitva állt az út 
a román elem előtt is a felemelkedéshez. Jancsó nem vitatja, hogy Hunyadi 
„egy hunyadmegyei román kenéz családból származott. Atyját Vojknak hívták, 
aki a király szolgálatában állott és érdemeinek jutalmazásául a királytól 1409-
ben Vajdahunyadot kapta.” A fiatal János ez idő tájt „Újlaki macsói bánnak volt 
kapitánya majd a következő években Brankovics szerb fejedelem délmagyarországi 
jószágain katonáskodik” és katona társának, Szilágyi Lászlónak Erzsébet nevű 
lányát veszi nőül. 1433-tól – annak haláláig – Zsigmond király hűséges csat-
lósa. Makkai – Hunyadi származását illetően Jancsóval egyetértve – jegyzi 
meg, hogy Hunyadi János nemcsak a kereszténység ünnepelt hőse, de „a 
magyar történelem legnagyobb magánbirtokának, több mint négymillió hold föld-
nek tulajdonosa lett”. 

Hunyadi származásáról számos érdekes elméletet ismerünk, de ez ilyen 
részletekig menően nem képezi e tanulmány témáját.
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Makkai a románságból katolizáló jeles nemesi családok – melyek 2-3 
nemzedék után nyelvileg is hasonultak – egész sorát említi. Rövid példa-
ként a Drágfi, Nádasdi-Ungor (közülük János, Mátyás kedvelt hadvezére), 
Macskási, Mutnoki, Biterei, Fiát, Gerlistyei, Csornai, Temeseli, Kendefi, 
Kenderesi, Muzsina, Csulai, Ficsor, Móré (közülük Fülöp pécsi püspök lett) 
családokat sorolja fel. Aztán megjegyzi, hogy: „…a XVIII. század elején az 
elmagyarosodott középkori román nemesség pótlására népes, anyanyelvét és vallá-
sát megőrző új román nemesi társadalom érte meg a nemzeti ébredés beköszöntét.”

Deér József – német szerzőt is idézve – a következő fontos sorokat írja 
erről: „Az oláhság (…) lényegében oly jogokhoz jut a XV. század derekán, mint 
a szászság az Andreanum korában, ami egymagában is mutatja a színvonal 
lényegbevágó különbségét. Van azonban egy lényegbevágó eltérés, mely magya-
rázatát adja annak, hogy miért nem alakulhatott ki az oláhság körében a szá-
szokéhoz vagy a székelyekéhez hasonló önkormányzat. (…) a kenézi intézmény 
ugyanis az egyetlen intézmény, amelyet az oláhság balkáni hazájából magával 
hozott. A kenéz név, mely szláv eredetű, világosan bizonyítja az oláh vezető réteg 
idegen eredetét.(…) a Balkán valamelyik »Herrenvolk«-jának köréből kerültek 
a pásztor közösség élére; rendszerint besenyő, kun vagy bolgár származásúak. 
(…) vezetik az oláh pásztorok rajait, »falca«-it, ők a telepítési vállalkozók, 
akik Magyarországon már tényleges urai népüknek. Ellenállhatatlan vonzást 
gyakorol rájuk a magyar nemesi életforma szabadsága és nagyvonalúsága, mely-
nek hatása alól még a szász gravek sem tudták magukat kivonni, s nincs hőbb 
vágyuk, mint a nemesek sorába emelkedni, s oláh köznépük, mint jobbágy feletti 
birtokos úrként parancsolni. Ha az oláh kerületek egyesítését szorgalmazták is, 
ez csak a kenézség mozgalma volt s népi önkormányzatot soha sem eredménye-
zett. (…) Ezért alakultak ki a tót-, rutén- és oláhlakta területeken magyaros 
szervezetű vármegyék, nem pedig népi önkormányzatok.

(…) Herbert Schönebaum állapította meg, hogy az oláhságnak az általános 
rendi-népi fejlődés vonaláról való lemaradása nem a »regnum Hungaricum« 
akaratából történt. (…) Az oláhság társadalmi berendezkedésének és kultu-
rális színvonalának ez az elmaradottsága nem szolgál jogcímül ahhoz, hogy 
»magyar elnyomásról« beszélhessünk. Az oláhság a renddé válás döntő pilla-
natát elmulasztotta, s csak a XVIII században jutott abba a helyzetbe, hogy 
magát egyáltalán népnek érezhesse, s mint ilyen Erdély elismert »nemzetei« 
közé való felvételét kérje.” Azt is hozzátehetjük, hogy ennek az útnak a 
bejárásában Erdély magyar fejedelmei és a magyar kulturális környezet 
hathatósan segítették őket.

Visszatérve a történelem eddig követett fonalához, Moldova ezt meg-
előzően 100 éven át lengyel befolyás alá kerül. Már Nagy Lajos idején – 
aki lengyel király is volt – megjelenik a lengyel hatás, halála után pedig a 

lengyel uralkodók a Fekete-tengeri kereskedelem miatt őrködnek felette. 
Aztán Nagy Istvánjuk idején a moldovaiak, átmeneti ellentéteket követő-
en, fokozatosan Mátyáshoz szelídülnek, hogy nem sokkal utána ismét meg-
szűnjön a magyar befolyás. Nagy István hűségesküt tesz a lengyel királynak. 
Az azonban tény, hogy a román fejedelemségek megmenekülése a balká-
ni népek sorsához hasonlatos török hódoltságtól, a magyar támogatásnak 
köszönhető, s ebben a székelyeknek különleges érdemei vannak, melyekről 
meglepő módon éppen most emlékezett meg Sorin Mitu román történész. 
Megjegyezni kívánom, hogy ezzel nem aratott egyértelmű sikert hazájában.

Mátyás és Nagy István, vagyis Ştefan cel Mare 1467-es baiai éjjeli meg-
ütközése is vitatott téma. A véres kézitusa után mindkét fél győztesnek hir-
dette magát, de a sikert inkább a román fél tekinthette sajátjának. Ennek 
következménye a kolozsvári Mátyás-szobor alatt éktelenkedő bosszantó 
tábla, az a tábla, mely távolról sem a jeles hadvezér és nőcsábász (ma már 
ortodox szent) dicsőségét hirdeti, hanem inkább a politika által óhajtott 
nemzetiségi ellentétet szítja ma is, jó bizánci szokás és módszer szerint. 
A tábla ugyanis ezúttal a régebbi Nicolae Iorga féle tábla emlékére állítatott, 
s így szerintük (a táblára emlékező tábla) a közösen felújított szobor mellé 
helyezése megmagyarázható. Ebben szintén az általunk követett törésvo-
nalon túli csavaros gondolkodásmód érhető tetten.

Nagy Lajos szigorú rendelkezései és Mátyásnak a román kérdést meg-
oldani óhajtó intézkedései közt 120 év telik el. A balkáni és a román fejede-
lemségek területén bekövetkező török háborúk nyomán a XIV-XV. századi 
oklevelekben nyomon követhető az Erdélyben menedéket kereső román 
csoportok megjelenése.

E kor történéseit áttekintve megállapíthatjuk, hogy az ortodox törés-
vonal folyamatosan kúszik előre, és a kölcsönhatások erővonalai már átfe-
désektől tarkák. 

A középkor végére a Balkán már a töröké, az ottani magyar befolyás a 
Hunyadiakkal száll sírba. Bár Európa már Zsigmond király idején észleli a 
török veszély mibenlétét, ez ellen nem tesz semmit. A román vajdaságokban 
is lecseng két jeles uralkodójuk, a havasalföldi Öreg Mircea (1386-1418) 
és a moldovai Jó Sándor (1400-1432) áldásos uralkodása, és teljes a káosz. 
Hunyadi győzelmei még hoznak némi reményt, de halála miatt ezeket már 
nem lehet kamatoztatni. Mint bizánci emlék, megjegyzendő a románok 
árulása a rigómezei csata legválságosabb pillanatában. A fekete sereg ereje 
még egy időre elrettenti a törököt, de Mátyás inkább nyugat felé orientá-
lódik. Nem kizárt, hogy onnan gyűjtene erőt a török kérdés megoldására. 
Közben azonban a Balkánon a szlávság már feladja. 

Erdélyben, Jancsó szerint: „A hatalmasabb gör. keleti hitű vajdák és kené-
zek nem egyszer alapítottak monostorokat. Ezekben rendszerint az oláh vajdasá-
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gokból jött kalugerek laktak, kiknek igumenjét, mint legtudósabb és legnagyobb 
tekintélyű egyéniséget, az összes környékbeli oláh pópák és kalugerek lelki dol-
gokban főnöküknek tekintették, annál is inkább mert a monostoroknak többnyi-
re Konstantinápolyban kieszközölt alapítóleveleik voltak, melyekben a patriar-
cha az igumennek a zárda környékébe eső hasonló vallású hívek és papok felett 
jurisdictionális hatalmat ád.” Ezek közül tett meg egyet éppen Izabella király-
né később a környékbeli oláhok püspökévé. De még ez előtt is ismerünk 
kiváltságlevelet II. Ulászlótól (1494), melyben egy 1391-ben kelt patriar-
chai oklevelet erősít meg.

1469-ben Pongrácz János erdélyi vajda azt írja a szebeni tanácsnak, 
hogy: „Makrius galicziai püspök az oláh papoktól bizonyos illetékeket kezdett 
szedni, ebben őt a tanács ne akadályozza, hanem még segítse is.”

Ebből is láthatjuk, hogy nem volt saját ősi román metropolia Erdélyben. 
Csupán a XV. század után itt-ott előforduló vladikák neveit használják fel 
később, hogy azokat utólag megtegyék – mint Jancsó Benedek írja – „…
az állítólagos gyulafehérvári metropolita suffraganeus püspökeinek.” Majd ezt 
mondja: „Ez oklevélileg igazolható tények azt bizonyítják, hogy a XV. század 
végéig hazánkban nem volt az oláhoknak igazi főpapjok, annál kevésbé érsekök, s 
hogy egyházi tekintetben idegen főpapok alá tartoztak.”

Aztán elérkezünk Mohácshoz, az ország először szakad darabjaira, és bekö-
vetkezik az a pillanat, melyet követően – a most vizsgált események tere-
pét képező – Erdély, harmadfél századon át önálló történelmet kénytelen 
megélni.

mohács után és a nemzeti fejedelmek korában
 

Az erdélyi fejedelemség önállósodásának fő megalapozója Fráter György 
(Martinuzzi), aki azonban már ennek során is a magyar állam egységének 
helyreállítását tartja szem előtt. 

Az önállósodás ugyanakkor egy olyan kényszerhelyzetet szül, amelynek 
jelentős belső ellentéteket kialakító mellékhatásai voltak azon keresztül, 
hogy az önálló államiság költségeinek biztosításához az addig megszokott 
előjogok megnyirbálására volt szükség. Ez a székelyek esetében különösen 
sok külső, sőt belső ellentét forrása lett.

A Kárpát-medencei magyar befolyás Mohács utáni jelentős csökkenése 
az ortodox törésvonal erősödésének is egyik fontos momentumává lesz. 

Később, már a XVII. században, Constantin Cantacuzino a románok 
jeles humanistája – a függetlenedési kísérletek korának ellentéteit nem 
nagyon értékelve – így ír a két nép addigi viszonyáról: „A magyarok szom-
szédjaink; a románok erősen összekeveredtek velük s az elmúlt időkben velük 

tartottak. Nagyrészt az ő segítségükkel alakultak ki ezek az országok, mármint 
Havaselve és Moldova is, mikor Erdélytől elszakadtak. Végig hátvéd és segít-
ség voltak számukra, viszont ezek is jó és erős falként szolgáltak a török ellen a 
magyaroknak.” 

A Mohács utáni magyar elerőtlenedés megzavarja a román vajdákat. 
A román bojárságot, melynek a magyar nemesi jogok elérése örökös álma 
volt, nem érinti jól. A tények azonban tények, és a porta fokozatosan ráte-
szi kezét a vajdaságokra. Az onnan érkező, vagy általa kinevezett uralkodók 
sűrűn váltják egymást, és rettentő kizsákmányolást folytatnak. Az elkesere-
dés nő. A magyar befolyás idején még létező, államiságuk alapjait jelentő 
önállóságuk ezzel végleg elvész, így gyakorlatilag a török birodalom része-
ivé lesznek. A török 1�38-tól már az összes dunai vár ura és ezek őrizetét 
a tatárokra bízza. A dunai fejedelemségek feletti ellenőrzés teljessé válik. 
A továbbiakban majdnem minden vajdát a török nevez ki, csak néha szakít-
ja meg ezt a gyakorlatot egy-egy lengyel, egyszer pedig orosz beavatkozás, 
de még francia protekció is előfordul. A korrupció mindent átsző, a vajdák 
mellett janicsárok őrködnek, a portán túszokat tartanak. A törésvonal új 
elemekkel színesedik.

Hogy a román vajdaságok sorsa menyire kötődött a magyarokhoz, pél-
daértékűen világlik ki Petru Rareş moldovai vajdának az 1�30-as években 
a lengyelekhez írott leveléből, melyben arra ösztönzi őket, tegyenek meg 
mindent a bárminő formában helyreálló magyar egység érdekében, mert 
ha a két magyar országrész – mármint Erdély és a Habsburg Magyarország 
egymással viaskodik, a török fog teret nyerni. 1��0-ben azonban éppen 
moldovai csapatok beavatkozása húzza keresztül Fráter György ország 
egyesítő kísérletét.

A magyarság sokáig keresi az együvé tartozás megoldásait, csak később 
próbál Erdély önállóságra szerveződni, és ekkor ismét emelkedni kezd. 
A katolikus Báthory István (1�71-1�76) is megpróbálkozik a Fráter György-i 
alapokról elindulni, azonban lengyel királynak választják. Királlyá válasz-
tásakor, bár megerősítik fejedelemségében, ő testvérét, Kristófot hagy-
ja Erdélyben, aki 1�81-ig ellátja ezt a tisztet. A király azonban az erdélyi 
ügyekkel továbbra is foglalkozik, 1�86-ban bekövetkezett haláláig. Az új 
utódot, Báthory Zsigmondot (két rövid megszakítással 1�88-1�99) nagyko-
rúsítása után választhatják meg. Ekkor indul Zsigmond anyai nagybátyjának, 
Bocskai Istvánnak fényes pályafutása is, kit 1�92-ben nevez ki a kulcspozí-
ciót jelentő Váradi kapitánynak. Zsigmond egy nagy dunai fejedelemséget 
akar létrehozni, s a régi magyar dominanciára emlékeztető módon rövid 
időre egyesíti a három országot. 

Ebben a magyar nemesi jogokra vágyó bojárok is támaszai voltak. Ezzel 
egy időben az ortodox egyház moldvai vezetői jogot kapnak az erdélyi orto-
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doxok vezetésére. A törésvonal, legalábbis egyházi vonatkozásban, itt már 
adminisztratív szinten lépi át a Kárpátokat, és közel nézetben zavarossá kezd 
válni a két különböző vallású közösség egymást átfedő együttélése miatt. 

Jancsó Benedek erről az időszakról is szolgál érdekes és meggyőző ada-
tokkal: „Báthory Zsigmond 1595. május 25-én szerződést kötött Mihály vajdá-
val. Míg Havasalfölde politikailag a szerződés értelmében az erdélyi fejedelem-
ség fennhatósága alá került, addig a gör. keleti egyházra vonatkozóan az eddigi 
állapot megmaradt, vagyis, mint a szerződés szövege mondja: »Az ő fensége biro-
dalmában található oláh egyházak a tirgovisti érsek joghatósága és rendelkezése 
alatt állanak, de ezen birodalom egyházi jogainak és egyházi szabályrendeleteinek 
tiszteletben tartásával, és jogosítva lesznek szokásos és szabályszerű jövedelmeik 
behajtására is.« Ez oklevélből világosan kitűnik, hogy az erdélyi oláh egyház a 
havasalföldi metropolitának volt, mint legfőbb egyházi hatóságnak alárendelve. 
A Pravila bisericesca felsorolván Ungrovlachia (Havasalföld) metropolitájának 
jogait, kötelességeit, azt mondja, hogy ennek a metropolitának tartozik jogai 
és kötelességei közé, felszentelni az erdélyi püspököket. Chrysanthus jeruzsále-
mi patriarcha Syntagmation czímű könyvében az áll, hogy az erdélyi vladika 
Ungrovlachia metropolitájához tartozik, mint exarchatusi joggal bíró metropoli-
tához. József erdélyi vladikát 1680-ban Theodosius havasalföldi metropolita szen-
teli föl. Esküjében ünnepélyesen ígérte, hogy »mindenben követni fogom és meghaj-
lom az én szent gazdám s az egész Ungrovalchia felett uralkodó Chiru Theodosius 
jó tanításai előtt (…) és fogadom azt is, hogy azokat a határozatokat melyeket 
Ungrovlachiának széke hozott, változatlanul meg fogom őrizni eparchiámban.« 

 Ez adatokból, melyeknek számát még szaporítani lehetne, világosan kitűnik, 
hogy egyházi tekintetben az erdélyi gör. keleti püspökség még akkor is a havasalföldi 
érsekség alá tartozott. Mikor a XVI. és XVII. század folyamán mintegy közjogi-
lag is meg volt szilárdulva. Egy ősi önálló szervezettel bíró gör. keleti hierarchia 
mellett egyszerűen lehetetlen lett volna, hogy az erdélyi gör. keleti egyház annak 
az egyháznak legyen alárendelve, a mely csak 1360 után alakult meg.

A gör. keleti hierarchia Erdélyben a XV. század végével s csak csiráiból kezdett 
kibontakozni. A XVI. században és egyetemesen a reformáció hatása következté-
ben alakult meg. 1556-ig sehol sincs említés téve oklevelekben vagy országgyűlési 
végzésekben egy, az összes oláhok felett álló oláh püspökről.” 

Tegyük hozzá, hogy még az említett Izabella-féle kinevezés is csak a 
környékbeli oláhok püspökére vonatkozik.

Adatunk van arról is, hogy Cipariu, Zakonik cím alatt közöl egy töredé-
ket, melyben az erdélyi vladika választása a király (erdélyi fejedelem) akara-
tából és kegyelméből van. Ez is azt igazolja, hogy az erdélyi görögkeleti egy-
ház a reformáció idején szerveződött. Az ország központja Gyulafehérvár, 
s így az egyház központja is ide kerül. Ezért van ott, s nem azért, mert 
ősidőktől ott lett volna.

A román történetírók aztán a gyulafehérvári vladikaságból úgy csi-
nálnak metropoliát, hogy a vladika szó jezsuiták által használt fordításába 
kapaszkodnak. Ezek ugyanis a görög metropolita szóval fordították azt.

Az, hogy a vladikaságból ők exarchai joggal bíró metropolitaságot fül-
lentettek, nem volt véletlen. Mint Jancsó írja: „…a román történetírók részé-
ről nem bolondság volt, hanem czélzatos törekvés egy gör. keleti román nemzeti és 
autonóm egyházhoz való jog történelmi igazolására.” 

Az akkori erdélyi helyzetről Benda Kálmántól ezt olvashatjuk: „Vallási 
és nemzetiségi különbségek, társadalmi és életszintbeli erős rétegződés választották 
el egymástól a nemesi vármegyéket, a székely székeket, a szász polgárok városait, 
a román hegyipásztorok, meg a tiszántúli magyar uradalmak világát. Közöttük 
az együttélés csak külsőséges volt, szerves egységgé sohasem forrtak össze…” 

A különbségek még sokáig megmaradtak. A leggyengébbnek látszó 
összetevő, a semmire sem tartott hegyipásztor elem lopakodó frontját jelen-
tő törésvonal pedig ott élt és kígyózott felettük, közöttük, általuk. 

A reformáció románok között történt térhódításával az itt következők-
ben főleg Miskolczy Ambrust idézve foglalkozom. Szerinte: „A reformáció 
az erdélyi görögkeleti ortodoxiát két hatalmas hullámban érte. Az első a kezdetek-
től az 1580-as évekig hatott.” Ez, mint mondja főleg a társadalom felől volt 
érezhető. 1�44-ben megjelenik az első román kátéfordítás, mely egyben az 
első román nyelvű könyv. Az egyházi szövegek fordításában a szász vallás-
reformátorok is szerepet kapnak. A fordításuk románra még cirill betűkkel 
történik. A szászok ugyancsak nagy erőfeszítéseket tesznek az új hitnek a 
románok körében történő hirdetésére. Nyomdát is alapítanak Brassóban, 
és meghívják a Havasalföldről Coresi diakónust, hogy „…protestáns szellemű 
román nyelvű könyveket nyomtasson a román papság számára.” 1�64-ben lát nap-
világot Háportoni Forró Miklós dévai főkapitány jóvoltából az első román 
nyelvű prédikációs kötet, éppen Coresi fordításában. A cél nem csupán vallá-
si, hanem az elmaradott tömegek tudatos felemelésének igyekezete is benne 
van. A bevándorló románok magukkal hozták papjaikat, s ezek igen képzet-
lenek és primitívek voltak. Akadt idő, amikor papságot vásárolhattak maguk-
nak, hogy így a jobbágysorból kiemelkedhessenek. Ezek aztán úgy tartották 
akkor még ó-szláv nyelvű istentiszteleteiket, hogy még ők sem ismerték a 
nyelvet. Az ekkor trónra lépő Báthory István bár katolikus, de a vallási békét 
megszilárdítja. 1�72-ben elismeri a görögkeleti érsekséget, de ezt a román 
protestánsok nem fogadják el. 1�77-ben a diéta azoknak a románoknak, akik 
elszakadtak a görög professió-tól és az Úr szavát saját nyelvükön akarják hall-
gatni, megengedi, hogy válasszanak maguknak püspököt. A választott püspö-
kük Szentgyörgyi György lesz, és 1�69-ben zsinatot is tartanak. A reformá-
ció eszméit esetükben is érvényesítve, olyan rendeletek születnek, melyek a 
papokat a nép saját nyelvén történő nevelésére kényszerítik. Mint láthattuk, 
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addig cirill betűs nyomtatványaik voltak csupán. Az erdélyi fejedelmek és 
nemesek ettől fogva román nyelvű egyházi nyomtatványokkal látják el őket.

De a viszonyok átmeneti megszilárdulása után újabb politikai játszmák 
színezik szinte hónapról hónapra a kor történéseit. 

Báthory Zsigmond, egyebek mellett a Habsburg hercegnővel kötött sze-
rencsétlen házassága miatt ingadozó hangulatú fejdelem kétszer is lemond, 
és másodszor Báthory András, a lengyelhonban nevelkedett pap veszi át a 
fejedelemséget. Közben a székelyek nemességének visszaadása, majd ismé-
telt megvonása, azokat végleg a Báthoryak ellen fordítja. Ekkor érkezik el a 
román-magyar viszonyban utólagosan túlzottan nagy fontossággal felruhá-
zott rövid néhány hónap. Vitéz Mihály – talán Báthory Zsigmond példáját is 
követni óhajtván – történelmi kényszerek hatására, személyes ambíciókból és 
kétségtelen tehetségét latba vetve, nagyon rövid időre egyesíti a dunai államo-
kat. Ő azonban ezt Rudolf császár segítségével és főleg jelentős székely sereg 
támogatásával valósítja meg. Vagyis maga a hadi siker sem volt román hadi 
dicsőségnek tekinthető, mert seregének csak töredéke állt övéiből. A császári 
csapat szintén jelen volt, de a székelyek képezték a fő erőt, s Mihály is a harcok 
során általában a székelyeket állította maga mellé középre, a másik két emlí-
tett erőt pedig a két szélre. Jobban bízott a székely csapatok erejében és elkö-
telezettségében. Ez történt akkor is, mikor Báthory Andrást Sellenberknél 
váratlanul megtámadta és legyőzte. Az is ismeretes, hogy Gyulafehérváron, a 
neki hódoló magyar nemességet ő, mint Rudolf képviselője fogadta. De nem 
sokáig uralkodhatott bojárjaival Erdélyben. A rendi szokásokat és jogokat 
évszázadok alatt megszokott nemesség nem tűrte sem azt a vezetési stílust, 
melyet a bojárokkal szemben Mihály megszokott, sem a vele jött bojárok 
hasonló bizánci kapzsiságát. Az ortodox törésvonal két partjának különböző-
sége nyomán ekkor ébredt fel az első népi ellentét román és magyar között, 
még nem nemzetiségi jelleggel. Mégis a két népcsoport szembenállásán ala-
pult, s kiváltója éppen az volt, hogy tudtukon kívül a törésvonal két partja 
közötti különbséget érzékelték. 

A rövid pár hónapos kaland aztán a román történelem sarkalatos pontja 
lett. Folytonosan emlegetett bizonyítéka egy szerintük sok évszázados egye-
sülési törekvésnek, mely természetesen soha nem létezett, s nem is létez-
hetett, csupán, mint a múltba anakronisztikusan visszavetített álom, vagy 
egyszerűen hamisítás. Így történt aztán, hogy a XX. század második felé-
ben elárasztották Romániát s főleg Erdélyt a Vitéz Mihály szobrok. Pedig 
Mihály (aki Erdélyben nevelkedett egy ideig) rövid uralma alatt, magyarul 
intézte a kormányzás dolgait, magyarul levelezett, és ügyet sem vetett a 
románokra, éppen úgy, amint azt Havaselvén, vagy utóbb Moldovában is 
tette azokkal. Amúgy az is érdekes, hogy ő maga – a nagy román nemzeti 
szimbólum – sem volt tiszta román, hiszen görög anyától született. 

Ugyanakkor, ismét Jancsó Benedeket idézve: „ A tatárjárás óta egyetlen 
időszak sem volt olyan pusztító hatású Erdély magyar paraszt népére, mint Mihály 
vajda és Básta e szomorú emlékezetű korszaka”. A politikai ortodox törésvonal 
pusztító erejének ez volt az egyik első nagy bemutatkozása.

Ami az ortodox törésvonal politikai terjeszkedését illeti, a tény egyelő-
re mégis az, hogy az ekkor még nem képes tartósan átlépni a Kárpátokat. 
Sőt az egyik legalapvetőbb különbség most lesz hangsúlyossá. Erdélyben 
az attól nyugatabbra terjedő szokás szerint a vallás egyre inkább elválik a 
politikától, míg az ortodox világban ez mit sem változik. 

A havasalföldi szellem, mely teljes egészében a törésvonal túloldalán 
volt és őrizte a középkori eszmevilágot, Mihály vajda diplomáciai tehetet-
lenségéhez vezetett. Amit kardjával nyert, ezen a vonalon veszítette el. Íme, 
az ortodox törésvonal egy újabb aspektusa.

Bocskai eredményes reálpolitikája aztán új fejezetet nyitott Erdély és a 
román fejedelemségek kapcsolatában.

Ekkor azonban egy érdekes közjátéknak lehetünk tanúi. Az erdélyi 
román tömegekre, talán éppen a Mihály rövid hónapjai alatt kialakult és 
az általa elkövetett vagy ösztönzött szörnyűségek nyomán kialakult álta-
lános félelem miatt is, nagyobb figyelmet fordítottak. Mihály veresége 
majd távozása, illetve második betörése idején Basta Habsburg generális 
által szervezett megöletése után az ő idejében kialakult félelem az azelőtt 
relatív békességben élő román jobbágyság fejére hullott. Felmérték elma-
radottságukat, s ezt azzal is magyarázták, hogy az ortodox papok vagy 
kalugyerek, akkor még idegen rác nyelven tartják a szertartásokat, s a 
nép számára az egész csupán kiegészítése a babonák világából hozott 
hiedelmeknek. 

Visszatérvén a román reformáció kérdéséhez, a Miskolczy Ambrus sze-
rint említett második hullámhoz tartozik Bethlen Gábor kora. Ő „…az erdé-
lyi államiság megszilárdítása érdekében a konstantinápolyi pátriárkának felvetette 
az erdélyi románok áttérítését a református hitre.”

Bethlen Gábor felismerve a románság elmaradottságát, de azt is szem 
előtt tartva, hogy nem jó a túlzott vallási tagoltság, mindent elkövetett, 
hogy a református és az ortodox egyház fuzionáljon. Bethlen nem érzékelte, 
hogy miközben az anyanyelvű igehirdetés, az ehhez szükséges románnyel-
vű könyvnyomtatás támogatásával a románság jövője szempontjából tesz 
felmérhetetlen jelentőségű lépést, az ortodoxia keleti külsőségeinek felszá-
molására tett kísérletével akadályozza a fúziót. Ezekhez a külsőségekhez 
ugyanis nemcsak a papság, de a tömegek is ragaszkodtak.

A Nagy Fejedelem az egész bibliát lefordíttatta román nyelvre az ilyen 
könyveket is kiadó gyulafehérvári nyomdának, de a kinyomtatása ekkor – 
halála miatt – még elmaradt.
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Arról is adatok vannak, hogy a protestáns hitre térésük kizárólag a meg-
győzés eszközével történt.

A két nép kapcsolatának történetét színesíti a Bethlen Gábornak tulaj-
donított terv a Nagy Dácia királyság létrehozására. Egyesek szerint erről 
Pázmány Péter ír. Ez azonban, ha létezett is ilyen terv, nem történhetett 
meg. A porta ugyanis még elég erős és folytatja azt a politikát, mely a három 
kis ország megosztásával a számára veszélyes egyesülést megakadályozza. 

Erdélyben I. Rákóczi György (1630-1648), Havaselvén Máté uralkodik, 
Moldovában pedig esküdt ellenségét, Luput tartja trónon a török. Ennek 
ellenére a Rákóczi és Máté közötti kapcsolat a román-magyar együttműkö-
dés egyik legelmélyültebb korszaka. Ennek a kornak nagy kulturális ered-
ményei vannak. Lupu sem marad el e téren. Így a román fejedelemségek 
a többi balkáni állam török elnyomatásához viszonyítva a balkáni térség 
szlavofil kultúrájában jelentős szerepet kapnak. A náluk szintén felbukka-
nó román nyomdák továbbra is a cirill betűket használják. Lupu átme-
neti görög hatás után ismét orosz irányba fordul, és a szláv befolyás újra 
erősödik.

I. Rákóczi György uralkodása alatt a görögkeleti ortodox egyházat alá-
rendelik a református superintendensnek. A cél a román ortodox egyház 
egészének megreformálása. A fő feltétel az anyanyelvű igehirdetés. Román 
iskolákat állítanak fel, és könyveket adnak ki. Figyelem! Ebből is láthatjuk, 
hogy hiába próbálják visszavetíteni a magyar elnyomást a nemzeti elnyo-
mást még nem ismerő korokba, mert éppen a fentiek igazolják, miszerint 
nem elnemzetietlenítésről van szó, hanem ellenkezőleg, az ország érdeké-
ben történő felemelésükről, mégpedig saját kultúrájuk támogatásával.

A havasalföldi metropolita megpróbálja eltiltani az erdélyi ortodox 
papokat a román nyelv használatától. Ugyanakkor II. Rákóczi György, 
Barcsai Ákos és Apafi Mihály megerősíti őket, tehermentesítő rendeletek-
kel és jövedelmek biztosításával.

A szláv liturgia helyébe lépő román nyelv megveti az alapját egy vallá-
sos román irodalomnak. 

A keveset emlegetett román protestantizmus, az ortodox reformáció 
ideje az egyházi szövegek nyomtatása által meghozza az egységes román 
irodalmi nyelv kialakulásának lehetőségét. Ezt román történészek sora is 
elismerte. Maga az ortodox ellenreformáció is hozzájárult ehhez a törésvo-
nal két oldala közötti hitviták révén. 

Előbb említett első György püspöküket Tordasi Mihály követte. Jancsó 
Benedek szerint ő a protestáns szellemű román irodalom megalapítóinak 
egyike.

Bármilyen román népi öntudatról, nemzeti műveltségről csak ettől 
kezdve beszélhetünk.

Később azonban a Habsburg Birodalom kötelékében megjelenő ellen-
reformáció nyomán a reformáció csak Hátszeg és a Bánság területén hagy 
tartósabb nyomokat bennük, de anyanyelvük kiteljesülése jórészt ennek 
köszönhető. A románság egy része ezzel és az ellenreformáció során történ-
tek nyomán új útra lép, kapcsolata a nyugati kultúrával erőteljesebb lesz. Az 
ortodox törésvonal tagoltsága még bonyolultabbá válik Erdélyben. 

Miskolczi Ambrus Moldován Gergely szavait említi: „Magyar fáklya 
világított e századokban a román nép előtt. Magyar befolyás adott irányt nyelv-
nek s irodalomnak.” Aztán Révész Imrét idézi: „…a román reformáció a nyu-
gati keresztény misszió része. Folytatása a katolicizmus terjesztését célzó térítő 
politikának.” Ezzel, mint írja, megtalálta a jelenség reális történeti dimen-
zióit, viszont az egészet egyértelműen a Nyugat szemszögéből taglalta, és 
a román reformáció sikertelenségét a két világ: Nyugat és Kelet antago-
nizmusával magyarázta. „Végsőleg minden a keleti és nyugati kereszténység és 
kultúra szellemének össze nem egyeztethető voltán fordult itt meg.” Ez a megál-
lapítás az ortodox törésvonallal kapcsolatos véleményünk sarkalatos pont-
jára mutat rá.

De térjünk vissza azokba a régmúlt időkbe ismét, mert itt érhető tet-
ten egy másik kevéssé ismert történelmi tény. A levantei kizsákmányolástól 
való szabadulási vágyukban a románok, s leginkább Havasalföld, jelentős 
segítséget kapnak Erdélytől, elsősorban I. Rákóczi Györgytől. Ezzel sem 
szeret dicsekedni a román történetírás. Pedig még a portán is közbenjárt, 
hogy a Máté vajda országában önkényeskedő beszármazott görögök zsaro-
lását fékezze, mert tömegesen szöknek át a románok Erdélybe. De a román 
vajdák és bojárok is panaszkodtak az erdélyi fejedelemnél a szökött jobbá-
gyok miatt.

Mielőtt ennek a döntő fontosságú demográfiai változásnak a folyamatát 
áttekintenénk, érdemes Mályusz Elemér tanulmánya nyomán visszapillan-
tanunk az erdélyi magyarság virágzásának korára, s a számbeli, valamint 
az ezzel járó terület birtoklásbéli hanyatlásnak – még a román térfoglalás 
előtti – első jeleire.

A X. századi magyarság központja a római Apullum helyén kialakult 
Gyulafehérvár, a fejedelem utáni legnagyobb rangot jelentő gyulák székhe-
lye. A gyulák hatalma nem ritkán veszedelmesen nagyra nő, s maga Szent 
István kénytelen leszámolni anyai nagybátyjával, az utolsó gyulával és beve-
zetni az új közigazgatási rendszert, a vármegyeit. A székhelyeket a legnépe-
sebb terülteken jelöli ki. Mint említett szerzőnk írja: „A Szent István által 
alapított megyék (…) a XI. századi Erdély tömör magyar néptalaját jelzik.” 
A magyarság életerejét a rohamosan szaporodó falvak bizonyítják. A megyék 
területéről rajzik ki aztán minden irányba a népfelesleg, s a XI. században 
már a déli védővonalig terjednek a magyar telepek. Még a szászság későbbi 
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helyneveinek java is a magyar eredeti eltorzításával jött létre. Ez a rend-
szer a királyi hatalom kizárólagosságát biztosította. A központi hatalom 
szava döntő volt. Amint azonban a király a XIII. századtól a telepeket a 
főuraknak adományozza, megváltozik a helyzet. Mályusz meglátása szerint 
kicsúszik a kezéből annak a magyar népfeleslegnek az irányítása, amely 
a hegyesebb vidékek elkerülhetetlen benépesítését szolgálhatta volna, bár 
eleinte elkezdődik egy felfelé kapaszkodás is, sőt a XIV. századra megszilár-
dulni látszik a magyar néptalaj, terjeszkedik a földművelés. Ugyanakkor 
egy térvesztés is elkezdődik, s most még nem a lakatlan terülteken elő-
nyomuló románok, hanem a betelepített szászok magyar terülteket érintő 
terjeszkedése nyomán. Veszteséget jelentett a dél-erdélyi magyarok terv-
szerű Havasalföldre települése is, miként a Beszterce-vidékiek szervezetlen 
átáramlása Moldovába. A szászság nagyobb térnyerése Beszterce környé-
kén észlehető, a Barcaságban nincsenek sikereik.

Mindezek az események még a központi hatalom katonai erejének és 
politikai szervezetének védelme alatt zajlanak. „Mihelyt az állam hatalma 
meginog s többé nem tudja az ellenséget távol tartani, mihelyt az ország ellenséges 
haderők felvonulási terültévé, majd csatatérré változik (…) a hadak útjába eső 
völgyekben fekvő falvak lesznek a barátként, vagy ellenségként megjelenő zsoldosok 
és török martalócok prédájává. (…) A kis patakok mellett békésen él a románság, 
s készül arra, hogy unokáit az elpusztult magyar falvakba lebocsássa.”

A beáramló románság tehát természetes módon foglalja el a háborús 
események miatt megritkult magyar és szász lakosság helyét. Egész falvak – 
mondhatni – lakosságcseréjéről számolnak be írások.

Ez az átvándorlás nagy gondot is okozott, mert a rendezetlenül és az 
erdélyihez viszonyítva erkölcsi és műveltségbeli állapotában korabeli írók által 
sötét színekben festett népesség szerteszét kószált és garázdálkodott az ország-
ban. A közállapotok helyreállítása érdekében fejedelmi rendelet utasította 
a földesurakat arra, hogy az odakerült románokat megfogják és jobbággyá 
tegyék, sőt törvényeket hoztak a lézengő emberekre. De oklevelek szerint még 
a nemesség színe alatt is lopásokat és gyilkosságokat követtek el, ezért szigorú 
büntetéseket írtak elő.

Ismételten meg kell jegyeznünk, hogy papjaikat gyakorta magukkal 
hozták. Ez volt talán a legfontosabb azok közül az okok közül, melyek a 
törésvonal hatékony előrehaladását biztosították.

Míg az ország többi részen – mondja Makkai László – a központi része-
ken a magyarság megtartotta fölényét, Erdélyben éppen a középpontban 
levő Mezőségen kerül a magyarság kisebbségi sorsba és összefüggő tömbjei 
a perifériára szorulnak. 

A déli részeken (Hunyad, Krassó-Szörény, Temes) kialakult oláh kerü-
letek az új katonai berendezkedés nyomán elveszítik jelentőségüket, s a 

kenézek és vajdák rétege kezd eltűnni. A kenézek többnyire lesüllyednek, a 
vajdák a felemelkedés kapcsán elmagyarosodnak.

Közbevetőleg – Jancsó nyomán – meg kell jegyeznünk, hogy az erdélyi 
fejedelmi udvar ekkor: „…a magyar nyelvnek, a magyar tudománynak és iro-
dalomnak pártolása által valóságos hivatást teljesített. A magyar irodalmi nyelv e 
korszakban azáltal az erdélyi hatás által erősödött meg, amely e korszak fejedelmi 
udvarából került ki.”

Ha a románok protestantizmusának ezt a keveset és nem szívesen emle-
getett korszakát vizsgáljuk, óhatatlanul kísért egy újabb történelmi HA. 
Ugyanis, amennyiben ez a folyamat nem hull hamvába, lehetett volna a 
törésvonal megszelídítője. Abban, hogy ez nem következett be, a már emlí-
tetteken kívül több más tényező is szerepet kapott. Mindenekelőtt kevésnek 
bizonyult a rendelkezésre álló idő, mert az ellenreformáció és az unitus egy-
ház (görög katolikus) létrehozása leállította a folyamatot. Emellett nem kis 
szerepe volt a külső befolyásoknak, mert a Kárpátokon-túli egyház, sőt az 
orosz ortodox egyház is rossz szemmel nézte. Döntő jelentősége volt még 
annak, hogy a románok sokfelé még csak az ősi ötvenedet fizették, ugyan-
akkor a jobbágyi állapotba emelkedés és a vallási reform egyben a tizedre 
való átállást is jelentette, az addig dézsmamentesen élőket tehát gazdasági-
lag ellenérdekeltté tette. 

A törésvonal feletti híd lehetett volna a bojárság évszázados vágyako-
zásának beteljesülése is a magyar rendi jogok és bíráskodás bevezetésével, 
de ez sem sikerült, s így a két világ mégsem közeledhetett egymáshoz, bár 
a bojári kultúra a nemesit mindenben utánozta.

A magyar források nyomán indul el a román eredetmítosz kidolgozása 
is. A magyar hun, szkíta ősöket felvonultató krónikákat utánozzák, ami-
kor a római eredetről írnak egyre többet. A magyar humanizmus idejének 
érdekessége, hogy egészen gyanútlanul és semmi veszélyt sem sejtve emle-
getik úgy a románokat, mint a rómaiak utódait. Teszik ezt pusztán nyelvük 
latinos vonásai miatt. A római múltat hazudtoló elmaradottságukat is meg-
magyarázzák azzal, hogy szerencsétlen körülmények között elfajzottak. Ez 
is bizonyítja, hogy akkor még nem beszélhettünk nemzetiségi kérdésről, s 
különösen nem elnyomásról. Oláh Miklós, a román apától és magyar anyá-
tól származó nagy humanista a magyar múltról büszkeséggel ír, s ugyan-
akkor nyíltan emlegeti román származását. Ez pedig akkor nem kiállás, 
vagy gerincesség, hanem a világ legtermészetesebb dolga. És oly sok másik 
mellett ismét bizonyíték arra, hogy a románok előtt is nyitva állott az út a 
társadalmi ranglétra legmagasabb fokai felé.

Újra elmondhatjuk, hogy a magyar arisztokráciába beolvadó román 
elit rendi szempontból magyarnak számít, a népi elem nem képes még 
olyan szinten szerveződni, hogy nemzetként jelentkezhessen. Így a román-
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ság nem valami nemzetiségi elnyomói ármány miatt, hanem ezen egyszerű 
tények mián továbbra sem jelenik meg a másik három erdélyi rendi nemzet 
mellett. Az ortodox vallású népi tömegek azonban a valóságban átemelik a 
Kárpátok gerincein belülre az ortodox törésvonalat. És ebben tulajdonkép-
pen senki sem gátolja őket. Vallási türelem van.

Ha visszatekintünk az eddigiekre, láthatjuk, hogy a törésvonal mentén 
érintkező két világ nem kapcsolódhatott össze szervesen. Ezt a gyakor-
lat mutatja. Sem a keresztény szolidaritás élő jelenléte, sem maga a török 
jelentette fizikai veszélyeztetettség nem tudta ezt létrehozni. Csak felvilla-
násokban volt jelen.

Bár II. Rákóczi György (1648-�7;�8-�9;�9-60) befolyása alatt ismét 
egyesíti a három országot, s egy ideig megbénítja a török szándékait, de 
nagyravágyásból a lengyel trón visszaszerzésére megy, s a svéd árulás miatt 
rajtaveszt. A Kemény János vezetésével hazatérő serege tatár fogságba esik. 
Erdélyben gyors fejedelemváltások történnek, II. Rákóczi György még két-
szer visszatér, de a gyalui csatában halálos sebet kap. Erdély fénykora véget 
ér, és elindul a hanyatlás. A román vajdákban felmerül a gondolat, hogy 
megszerezhetik Erdélyt. A tekintély oda. De az ortodox törésvonal mégis 
észlelhető. Mikor Lupu ilyen terveket sző, a románok Costin nevű króni-
kaírója ezt jegyzi fel: „…nem tudjuk, hogyan lehetett volna ez a vallás miatt”. 
Pedig korabeli feljegyzések szerint Erdély lakosságának ekkor már egyhar-
mada román. 

A román szállásterület további térnyeréséhez nagymértékben járult 
hozzá a szerencsétlen lengyel hadjárat utáni néhány év. Jancsó Benedek 
ezt írja: „Az a négy év, amely II. Rákóczi György Lengyelországból való vissza-
térése és Apafi trónrajutása között eltelt, Básta szörnyű korszakának valóságos 
megismétlése volt. Hetvenezernél, az erdélyi fejedelemség akkori lakosságának 
körülbelül tized részénél több ember esett áldozatául e pusztításoknak” írja. 
Mondanom sem kell, hogy az áldozatok döntő többségükben magyarok 
voltak. És elveszett Várad, a kulcsfontosságú vár.

A román fejedelemségekben a görög elem ekkorra összeházasodik a 
bojárokkal, a Fanar hatalma nő, és a magyar-párti bojárság fogyni kezd. Az 
ortodox törésvonal tovább erősödik, hangsúlyosabbá válik. Nemcsak val-
lási különbséget jelent már, hanem életmódbeli és szellemi orientációban 
is többet, mint azelőtt.

Az ortodox törésvonal másik oldaláról azonban erős reakció érkezik. 
A külső ortodox egyház, mint a törésvonal elővédje és képzeletbeli fekete 
vonalának meghúzója, keményen szembeszáll a protestantizmussal. Ez az 
egymásnak feszülés főleg I. Rákóczi György idején tapasztalható, és tovább 
mélyíti a két közösséget elválasztó árkot. A beavatkozásnak magyar rész-

ről nyilvánvalóan nincs nemzetiségi jellege, hiszen e szempont szerint az 
akkor ilyen formájában még nem létező, de elméletileg feltételezett – vagy 
mondjuk úgy, hogy a későbbi – magyar nemzeti érdekekkel éppen ellen-
kező hatást vált ki. Ugyanakkor a románok számára üdvös és meghatáro-
zó jellegű mellékhatása van. Az egyáltalán nem magyarbarát Alecu Russo, 
akit Miskolczy Ambrus a román romantika nyelvészének nevez, ezt írja: 
„…miként a vallási reformok idejében alapozták meg az egyes nyugati nyelveket 
mint a franciát és a németet, úgy nálunk is a nyelvi hagyomány megteremtése 
Rákóczi harcával kezdődik és a fejedelemségeknek a kálvinista propaganda elleni 
harcával.”

Erdély sorsa II. Rákóczi György életével és halálával meg is pecsételő-
dik. Utolsó nemzeti fejedelme, Apafi Mihály alatt már alig marad valami a 
magyar tekintélyből, fölényből. Sokat írnak Apafi gyengeségéről, de nem 
biztos, hogy csak erről volt szó. A történelem folyásának számos tényezője 
játszott össze ebben. Az azonban bizonyos, hogy a román-magyar kapcso-
latok ezután új szakaszba lépnek. Úgy a magyar és román országok közötti 
politika, mint a magyar országokban lakó román népesség és a magyarok 
viszonyának szempontjából.

A nemzeti fejedelmek korának ellentmondásos másfél évszázada alatt 
Erdély hol a legszörnyűbb pusztulás, hol az aranykor idejét élte, de egészé-
ben véve a magyar népesség fogyása gyors iramban folytatódott, s a vákuum, 
valamint a rendi társadalom viszonylagos vonzereje újabb román tömegek 
bevándorlását, illetve a hegyekből való aláereszkedését eredményezte.

Az ortodox tömegeknek a reformációval történő találkozása is számukra 
jelentett szerencsés lehetőséget a nemzeti kultúra terén történő előrelépés-
hez. A törésvonal tehát profitált előrekúszása közben. 

A politikai törésvonal még csak a román vajdák – sokszor hitszegő – 
betörései során, elsősorban Mihály vajda rövid, de pusztító hónapjai alatt 
jelent meg. Egyelőre fel sem merült ennek későbbi veszélye, mint ahogy 
senki sem sejthette a vallási törésvonal előrehaladásának következményeit, 
miközben az a világ első vallási türelmet hirdető régiójában zavartalanul 
hathatott.

Lupu, Moldova vajdája már 1640-ben azt írja a török nagyvezírnek, 
hogy Erdély lakosságának több mint harmadrésze román. A Leopold-dip-
loma kiadása (1691) után készült jezsuita felmérések szerint, illetve az álta-
luk nem vizsgált területeket is beleszámítva Erdély �00 000 lakosából ekkor 
már 2�0 000 lehetet román, 1�0 000 magyar és 100 000 szász mellett. 

Hallatlanul érdekes ellentmondása e kornak, hogy miközben a mai for-
májában akkor még ismeretlen nemzeti tudat hiányában feltartóztathatat-
lanul halad Erdély elrománosodása, éppen ez az Erdély jelenti a magyar 
államiság átmentésének egyetlen zálogát. Fejedelmei közül többen is 
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kiemelkedő tehetségű magyarok, kik a magyar egység gondolatát egész 
politikájukkal és tetteikkel is ápolják. Bocskai István és Bethlen Gábor bölcs 
önmérsékletről tanúskodó sikerei mögött végig ezt tapasztalhatjuk.

Bocskai végrendeletét Jancsó Benedek ekképpen idézi: „…valameddig 
a magyar korona ott fenn (t. i. Bécsben. A szerző megj.) nálunk erősebb nemzet-
ségeknél forog, mindenkor szükséges és hasznos egy magyar fejedelmet Erdélyben 
fenntartani. Ha pedig az isten adná, hogy a magyar korona magyar kézre kerülne 
egy koronás királyság alá, úgy az erdélyieket is intjük, hogy ezen korona alá a régi 
mód szerint adják magokat.”

a gubernátorok kora

A Leopold-féle diploma (1691) idejét éljük. Ekkor kezdődik a gubernátorok 
kora, vagyis a Habsburgok által kinevezett kormányzók másfél évszázados 
korszaka.

Az előző fejezetben leírtak szerint már a XVII. század második fele is 
nagy román tömegek beözönlését hozza Erdélybe, de a XVIII. század vég-
leg a román többség kialakulását eredményezi. 

A török vereségei döntő módon változtatják meg a politikai erőviszo-
nyokat. Erdély Habsburg befolyás alá kerül, míg a román fejedelemségek 
egyelőre maradnak a török érdekszférában. A Kárpátok vonalán hangsú-
lyossá válik a törés, melyet tovább színez az erdélyi románság ekkor már 
népi többséget jelentő ortodox tömegeinek erdélyi jelenléte, a törésvonal 
egyházi, tehát nem politikai bekúszása a magyar területekre. 

A történelmi HA feleslegességének örök igazságát az érdekesség szem-
pontjából félretéve, megkísérlem felvetni azt a kérdést, hogy ha marad a 
törésvonal túloldaláról minden áron táplált kizárólagos szlavofil elkötelezett-
ség, és nem kap a nagyszámú erdélyi románság latin ábécét valamint könyv-
nyomtatást az anyanyelvén, milyen sors várt volna az összrománságra?

Az azonban sajnos már nem feltevés, hogy ezek a vallási egymásnak 
feszülések voltak a román nacionalizmus későbbi kialakulásának első gyö-
kerei. Természetesen akkor még csak a két közösség közti bizalmatlanság 
ilyen-olyan formáiban.

A Habsburg uralom megszűnteti Erdélyt, mint önálló államot, a feje-
delemségek pedig tovább élik török befolyás alatt zajló balkáni életüket. 
A törésvonal két oldala politikailag egymástól elszigetelődik. Hogy a hely-
zet még zavarosabb legyen, annak egy oda már betört része a Kárpátokon 
innen szakad. Más-más érdekszféra és új viszonyok alakulnak ki. Magyar-
román vonatkozásban a magyar oldal, mint elmaradott balkániakra tekint 
át a túloldalra, a románok pedig már nem a magyarokat látják az innen-
ső oldalon, hanem Bécset. A két nép kapcsolatainak alakulásában azonban 

előtérben marad az Erdélyben tovább szaporodó románság és a magyarság 
viszonya. 

1714 után döntő fontosságú korszak kezdődik az Erdély felé történő 
román migráció szempontjából. Az ok ismét bizánci. Ugyanis a most már 
teljesen török befolyás alatt élő román fejedelemségekben csak úgyneve-
zett fanarióta uralkodók lépnek a trónra. A porta a konstantinápolyi Fanar 
negyedbeli görög kereskedők (ezek a fanarióták) adok-veszek licitjének tár-
gyává zülleszti a román fejedelemségek trónját. A kor az Európában észlelt 
legszörnyűbb kizsákmányolás kora. Ekkor szöknek át Erdélybe a legna-
gyobb tömegek. A hatalmas terheket jelentő elnyomatás új meg új román 
hullámokat dob át a Kárpátokon. Van vissza- és átszivárgás is, de a kettő nem 
egyenlő nagyságrendű. Ez a taszító erő és az erdélyi vákuum együtthatása 
eredményezi, hogy a század közepére már abszolút többségbe kerül az immá-
ron erdélyi románság. Az átvándorlás csúcsidőszaka 1740-1760 között van.

Idézek a Köpeczy szerkesztette Erdély Története ide vonatkozó sorai-
ból: „Az Erdélybe bevándorlók legnagyobb részét a Havasalföldről és Moldovából 
érkezők adják, kisebb (legnagyobbrészt visszavándorlás) a Magyarországból (az 
ekkor külön kormányzás alatt levő Bánságot is ideértve) Erdélybe irányuló beván-
dorlás. A két román fejedelemségből való beáramlás sok évtizedes vitakérdésében a 
bevándorlás egészének méreteit tekintve a becsléseknél tartunk. Jancsó Benedek fél-
milliós román bevándorlást feltételezett (Magyarországra és Erdélybe együttvéve), 
Dávid Zoltán (szintén mindkét országra) 350-400 ezres számot tart valószínű-
nek. Anélkül, hogy most a becslések értékelésével foglalkoznánk, jelezzük röviden 
azt, amit a történetírás a bevándorlás okairól megállapított: a fanarióta-uralom-
mal súlyosabbá válnak a havasalföldi-moldovai román paraszt terhei, s Erdélyben 
nagyobb biztonságot, fejlettebb civilizációs feltételeket remél.” 

A fanarióta kor pedig 1821-ig tart.
A Habsburgok politikájában alapvető fontosságú katolikus egyház meg-

erősítésére az orosz területeken alkalmazott módszert próbálják bevezet-
ni. Ez pedig az ortodox egyház egyesítése, ezúttal a római katolikussal. 
A visszatérés a pápához. A kérdés rendi vonatkozásai erdélyi sajátosságként 
bonyolítják a helyzetet, és a vallási vita kezd nemzeti árnyalatokat is ölteni. 
Az erdélyi reformátusság ismét szívességet tesz a vonalon túliaknak. Mikor 
kiderül, hogy a protestánsokkal való egyesítés már nem járható út, legalább 
a katolizálást próbálják gátolni, és ezzel az ortodox egyházat erősítik. A sza-
kadék túloldala tehát a protestánsoktól kap váratlan támogatást. Ezzel is 
tovább bonyolódik a határvidék vallási zűrzavara. Az ortodox papság csak 
formálisan tesz eleget az egyesülésnek. Inkább a protestáns fejedelmek-
től kapott kiváltságokat is meghaladó Habsburg ígéretek miatt. Ugyanis a 
katolikus papsággal azonos jogokat kap. Közben azonban nemcsak a régi 
rituálék megengedett megtartásával, de egész gondolkodásmódjával tovább 
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konzerválja és menti, sőt még beljebb tolja nyugat felé a törésvonal – imí-
gyen rejtett – hatásait. Ez ugyanakkor gátolja a folyamatot, mely így nem 
arathat teljes sikert. Hosszas huzavona alakul ki az unitusok megerősödé-
sét támogató Habsburgok és a Kárpátokon-túli ortodox egyház(ak) között. 
Ennek során a keleti gondolkodásmód igen hasznos gyakorlati érzékkel 
veszi birtokába a nyugati által számára felkínált előnyöket. Végül aztán az 
unitus, tehát görög-katolikus egyháznak sikerül gyökeret eresztenie. 

A Leopold-diplomát azonban a Habsburgok, ahol csak lehet, kiforgat-
ják és Erdély önállósága papírforma marad. Bár a korral foglalkozók közül 
többen mondják, hogy „Bécs messze van.” Az Erdélyben megszokott vallási 
türelem sem a régi. A katolikus egyházat minden lehetséges módon erősítik, 
hogy fölébe nőhessen a többi bevett egyháznak. Az unitusokat is igyekeznek 
mindenben támogatni, de ennek a római katolikusok nem örülnek. 

Rákóczi szabadságharcának nagy táborát ennek a Habsburg politiká-
nak köszönheti.

A szabadságharc idején a maradék református tudattal rendelkező 
ortodoxok lázadoznak és még próbálkoznak a kurucokkal harcolni, de 
a szabadságharc bukása (1711) őket is magával sodorja. Ugyanakkor 
román martalócok szintén bekapcsolódnak a harcokba és ezzel a kései 
román történetírásban népi hősökké magasztosulnak. Ilyen például vitéz 
Pintea alakja.

Ekkor már a reformátusokkal történt egyesülés alatt, majd részben a 
görög katolikusság első hullámain kialakult új román értelmiség – éppen 
a már emlegetett téves magyar forrásokra támaszkodva – kialakítja a nem-
zeti tudatának alapjait jelentő római eredetmítoszt. Ebben Klein Ince 
(Inocenţiu) püspökük szerez elvitathatatlan érdemeket. Ő az első, aki ezt 
már nem vallási, hanem nemzeti célokat szolgálva hirdeti. Ezzel megveti a 
modern román nacionalizmus alapjait. Elkezdődik a küzdelem a legrégibb 
és legszámosabb nemzet vezető szerepének elnyeréséért.

Ismét a tanulmány elején idézett Für Lajost hívom tanúnak: „Ez a teó-
ria a román történettudomány szűkebb tájairól kicsapva, ekkor kezdte el mind 
nagyobb hullámokban átjárni, átmosni a román értelmiség, papság politikai köz-
gondolkodását. Ekkor lett a román nemzeti ideológia egyik meghatározó, mar-
kánsan jellegzetes eleme.”

Társadalmi vonalon úgyszintén furcsa helyzet alakul ki. A magyar 
és román elemből az évszázadok során kialakult nemesség szembekerül 
a jórészt román jobbágysággal. Az esetükben – részben a hegyek eltartó 
képességének korlátozottsága, illetve a román fejedelemségekből történt 
átmenekülés kapcsán – tulajdonképpen legtöbbször önként vállalt jobbágy-
sorsuk természetszerű osztályérdekei miatti felháborodásuk a nemesség-
re zúdul, akik származásuktól függetlenül a szemükben mind magyarok! 

S valóban már régen azok is. Az eddigiek alapján tehát világos, hogy az 
Erdélybe menekülés esetében ismét csak a törésvonal kihatásáról beszél-
hetünk. Ha a rettentő bizánci kizsákmányolás nincsen, nem kellett volna 
menekülniük. Ugyanakkor igaz, hogy az ortodoxiának a tömegek sötét-
ségben tartására alapozott módszere is a törésvonalhatások közé sorolható. 
Így aztán lassan, de elkezdődik az osztályellentét nemzeti ellentétté válto-
zásának szerencsétlen folyamata. Közismert, hogy az ezt messze megelőző 
időkről mai román történészek a legnagyobb természetességgel beszélnek 
úgy, mint a nemzetiségi elnyomás századairól.

A beözönlő tömegek egy része nem tud azonnal betagozódni az állandó 
lakhelyhez kötöttség életmódjába és kóborlókká lesz, de idővel beletörőd-
nek az új helyzetbe. 

Időközben Klein püspök megéli bukását, de a megerősödött unitus 
egyház elindítja útjára az egyre izmosodó új román értelmiséget. Ráadásul, 
egy karizmatikus szerb kalugyer, bizonyos Visarion, nagy sikerrel térí-
ti vissza az ortodoxiába a dél-erdélyi románságot. A törésvonal ezzel, a 
románság pedig a Klein indította mozgalmakkal erősödik tovább. Távlati 
hatásában ugyanakkor az unitus kulturális sikerek inkább rásegítenek az 
ortodox tömegek tudatának fokozatos átmenetére a nacionalista gondol-
kodás irányába. Az értelmiség megerősödésével az unitus és az ortodox 
egyház közti szakadék mintha gyengülne. A hangsúly a vallási különbsé-
gek vonaláról már áttevődik a tudás oldalára. A Habsburg hatás a spontán 
magyarosodás ellen hat. Megjelennek az Erdélyi Iskola képviselői. Klein 
Ince püspök unokaöccse, Samuil már tudományos alapot keresve foglal-
kozik a római eredettel. Sinkai György szintén bekapcsolódik a munká-
ba, majd Maior Péter is megírja azt a román történelmet, melyet sokáig 
bibliájuknak tekintenek. A rendi magyar társadalomba való betagolódás 
még cél, azonban Bécs vonzása erősödik. De! Klein Micu Samuil, mikor a 
különféle országokban élő románok egyesüléséről beszél, éppen a magyar 
Szent Koronának a román fejedelemségekre vonatkozó jogát emlegetve 
akarná azokat Habsburg jogar alatt egyesíteni a többi románnal. E pilla-
natban mintha a törésvonal gyengülne? Vagy éppen megerősödve, még 
nyugatabbra tolódna ki? A román értelmiséget és nemzeti tudatot fel-
nevelő unitus egyház mintha nem is a törésvonal innenső oldalán lenne. 
Mintha ez a nem csupán egyházpolitikai célokat kitűző új képződmény 
átcsempészte volna az ortodox eszmeiséget a tulajdonképpeni törésvo-
nalon, mikor nemzetpolitikai célokat tűzött zászlajára. De legyünk tár-
gyilagosak. Vajon az erdélyi protestáns egyházak utóbb nem rendelkez-
tek hasonló jellemvonásokkal? Vajon a történelem dobálta ide-oda azt 
a törésvonalat, vagy csak az eszmék és szokások jártak keresztül felette 
vámmentesen? 
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Itt van helye megemlíteni I. Tóth Zoltán véleményét, mikor is ezeket 
írja: „A keleti ortodox valóságban megmaradó nép és a nyugati formákba öltözött 
értelmiség eltávolodása egymástól az erdélyi román nacionalizmus egyik legfon-
tosabb kérdése”. 

1740-ben meghal III. Károly, és a Pragmatica Sanctio alapján Mária 
Terézia lép trónra. Már uralkodásának első évében kénytelen a magyar 
segítséget igénybe venni, az örökösödési háború kapcsán. Ekkor áll mellé 
a pozsonyi országgyűlés 40 000 magyarországi, majd �000 erdélyi nemesi 
felkelővel és menti meg trónját.

A következő igen figyelemreméltó esemény a határőrezredek felállítá-
sa. Mária Terézia teljhatalommal ruházza fel Buchow tábornokot, és a déli, 
keleti valamint északkeleti határokon határszéli katonaság felállítását ren-
deli el. Ebben a románok a beszterceieket kivéve partnerek, mert a jobbágyi 
terhek alól általa megszabadulhatnak, a székelyek azonban nem fogadják el. 
A végrehajtással megbízottak közül Siskovics tábornok a madéfalvi tiltako-
zóktól nem veszi át a beadványt, és 1764. január 7-én éjjel rátámad a falura, 
ágyúzni és öldökölni kezd. A 400 halottal járó, utólag Siculicidiumnak neve-
zett vérengzés sok székely családot késztet a Székelyföld elhagyására. Ők 
Bukovinába távoznak. Egyébként ekkoron már fennállott egy számunkra 
hátrányos, úgynevezett lakosságcsere a Székelyföld és Moldova között, ezzel 
is elősegítvén a román elem előrenyomulását. Egyébként pedig a határőr 
katonaságba ezek után mindenki betagozódott.

1769-ben jelenik meg Mária Terézia Bizonyos Punktumok c. 77 évig 
érvényben maradó rendelete az úrbérről. Ebben azonban olyan lehető-
ségeket kap a földesúr, kinek okosságára bízatnak fontos dolgok, hogy a 
magyar jobbágy inkább választja a városokba húzódást és mesterségek 
tanulását, helyét pedig ismét csak a román elem foglalja el. A földesurak 
pedig az igénytelenebb román jobbágyot örömmel látják. Újabb lehetőség 
az románság számára.

Mária Terézia, hogy Erdély és Magyarország mindegyre felmerülő 
egyesülésének lehetőségét megakadályozza, Erdélyt 1768-ban a nagyfeje-
delemség rangjára emeli. Uralkodásának végére a magyarokat fokozatosan 
kiszorítja a legfontosabb erdélyi tisztségekből.

Ami azonban az általunk figyelt jelenséget illeti, ekkor történik a leg-
hatalmasabb román beözönlés a temesi bánság területére, mely a török 
kiűzetése után vonzó lehetőség marad a jövevények számára. Aricescu, 
román történészt idézi Jancsó. Ő ezt írja: „E fanarióta farkasok falánksá-
ga arra kényszerítette a parasztot, hogy vagy az erdőkre menjen, avagy pedig 
tömegesen vándoroljon ki a Kárpátokon túlra.” A román kivándorlás három 
irányából a magyarországi (főleg az említett temesi bánság) jelenti a leg-
nagyobb számot.

Az újabb bevándorlási hullám nyomán – Jancsót idézve – Erdélyben 
a románok száma így alakul: 1700-tól 1761-ig 2�0 000-ről �47 000-re 
emelkedik, s a következő húsz évben (1784-ig) 238 000-rel 787 000-re 
növekszik.

17�2-ben Erzsébet cárnő is közbenjár Mária Teréziánál, szövetségesé-
nél, hogy könnyítsen az ortodox egyház sorsán, s az erről rendeletet is ad ki. 
Ezt követően pedig görög-keleti püspök administrátort nevez ki. A demog-
ráfiai nyomást a kétfrontos vallási előrehaladás és az ezzel járó kulturális és 
társadalmi felemelkedés követi, de a Habsburgokról mégsem mondhatjuk 
el, hogy többet tettek volna a román felemelkedésért, mint a magyar nem-
zeti fejedelmek. Ezek a rendelkezések nem érintik a néptömegeket, de késői 
gyümölcsei még lesznek. Ehhez járul majd hozzá a Ratio educationis, mely 
az oktatást egységes rendszerbe foglalja és a felekezeti helyébe az államit 
emeli. Nagy hangsúlyt fektet a népiskolákra. Ezzel egy időben a német 
nyelv kerül vezető helyzetbe. 

Az oktatás terén nagy érdemeket szerző Áron Péter román püspök 
lerakja Erdélyben a román kultúra alapjait.

Erdély magyar kultúrfölénye a bécsi náj módi idejében veszedelmes 
sebet kap.

Makkait idézve a magyarság rendi hagyományaiban rejlő ereje meg-
törik. A román többség és öntudat, valamint Bécs erőltetett térítésének 
hatása között őrlődik tehetetlenül. Míg előbb akár egy ortodox-protes-
táns szolidaritásról lehetett beszélni, most ez eltűnik, és már csak a vesze-
delmes román tömeget érzékelik, észre sem véve annak megosztottságát. 
A Habsburg térítés erőltetése az ortodox jobbágyokat és pópáikat szökésre 
készteti a törésvonal politikai határán túli Havasalföldre, s az izgatás sok-
szoros erővel onnan indul meg. Ez az izgatás pedig már egyesíti magában 
a vallási, nemzeti és osztályszempontokat. Egyre inkább ők is csak az urat 
látják ellenségnek, s az úr nem a távoli Bécset, az erőszakos térítőt jelenti, 
hanem a legközelebbit, a magyar nemest. 

Ekkor következik II. József mindent felkavaró uralkodásának időszaka.
Már első rendeletével a szászokat hozza nehéz helyzetbe, mert elrendeli 

területükön, hogy a románok ugyanazon polgári jogokat élvezzék, mint ők.
A népben, mint azt Jancsó írja: „…mindenütt be nem váltható, túlságos 

remények”, sőt legendák születnek.
1783-ban II. József szakít anyja katolizáló próbálkozásaival, és Nikitics 

Gedeon sistarováczi archimandritát az erdélyi görög keleti románok püspö-
kévé nevezi ki teljes adminisztratív önállósággal, dogmai tekintetben azon-
ban alárendelve a karlóczai patriarchának.

Jancsó megemlíti, hogy Puşcariu idézett munkájában elismeri a szerb 
gyámság védőhatását a hazai görögkeleti románság esetében a bécsi katoli-
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záló kísérletek ellenében. Ez az áldásos hatás aztán feledésbe merül, amikor 
1790 után megkezdődik a szerb és a román görög katolikusok szétválása.

József megszünteti az örökös jobbágyságot, majd népszámlálást kezd. 
Elterjed annak híre, hogy mindenki megszabadul a jobbágyságtól, mert 
az összeírás azt jelenti, hogy katona lesz. Az összeírók ezt nem cáfolják, az 
izgatottság fokozódik. A jobbágyok megtagadják kötelezettségeiket.

A törésvonal két oldalán állók egyre inkább egy tömbben gyűlölik vagy 
félik egymást. És megítélésem szerint áttételesen az unitus egyház is a törés-
vonal túloldalát erősíti. A vallási különbözőség és a népi különbözőség súly-
pontja ugyanis ez utóbbi felé tolódik el. Észrevétlenül zajló folyamat ez. 
Szerencsétlen módon még az osztálykülönbözőség, vagyis a jobbágyok ura-
ik elleni jogos háborgása is észrevétlenül átbillen a másik oldalra, mert mint 
már írtam, az urak és a magyarok közé egyenlőségjel kerül.

Az adott helyzet és szerencsétlen véletlenek összejátszása nyomán ekkor 
(1784) tör ki Horea-Cloşca-Crişan parasztlázadása, melynek értelmezése 
és utólagos nemzeti szabadságharccá minősítése a fentiek miatt válik lehet-
ségessé. Pedig helyenként az magyar jobbágyokat szintén magával sodor – 
nem egyszer valóban magyar – urai ellen. A rettentő kegyetlenkedést a 
császári katonaság eleinte csak nézi, aztán azonban – főleg egy nemesi fel-
kelés lehetőségétől tartva – leszámol vele. A nemzetiségi gyűlölet a felkelés 
és annak utóélete miatt új ösztönzést kap. Egyébként vannak történészek, 
akik a kivárást tudatosnak tartják, Habsburg érdek is volt a magyar nemes-
ség megtizedelése.

Még három hónappal ezt megelőzően II. József eltörli az erdélyi három 
közjogi nemzetet, mint azt Jancsó Benedek írja, hogy elősegítse egy „egy-
séges erdélyi nemzet” kialakulását.

Újabb képet tárva olvasóim elé az ortodox törésvonal hordozta gon-
dolkodásmódról, most ismét Jancsó Benedek A daco-romanizmus és a 
magyar kultúrpolitika című tanulmányából idézek, mégpedig a Jancsó 
Benedek breviáriumot szerkesztő Jancsó Árpád által is kiemelt sorokat. 
Densuşianu írta meg az események történetét (Revoluţiunea lui Hora), 
ebből származnak az idézetek.

„Örök dicsősége marad a román népnek, hogy már 1784-ben patakokban 
ontotta vérét a hamis állami és társadalmi elvek, a feudális nemesség és a jobbágy-
ság megszűntetésének érdekében” Aztán az Adunarea naţionala című újságból 
következik egy igazi bizánci mindent túllicitáló hazugság: „A modern euró-
pai történelem két nagy eseménye vett irányt vagy legaláb született meg a mi föl-
dünkön adott jelre, úgymint 1. a franczia forradalom, 2. az olasz meg a német 
egység. A franczia forradalom csupán folytatása a Hóra forradalmának, azzal a 
különbséggel, hogy a Hóra félének a szociális irány mellett nemzeti iránya is volt.” 

S hogy még mélyebben láthassunk ama xenofób törésvonal veséjébe, követ-
kezzen még egy Densuşianu idézet innen: „A román kapitányok a forradalmat 
egész Erdélyre ki akarták terjeszteni, a nemességet és az összes magyarságot kiirta-
ni, kivéve azokat, kik megkeresztelkedtek és a román vallást felvették. És ez utób-
bi nem vallásos türelmetlenség jele volt, hanem biztos eszköz a magyarok végleges 
románosítására. A magyarok uralmának meg kellett volna szűnni s az országnak 
a románok kezeibe jutni, természetesen az osztrák ház uralma alatt. Ezek voltak 
azok a hagyományos ideák, melyek a történelmi jog és az oláhok Erdélyben való ősi-
ségén fejlődtek ki.”

Nos! Kell-e ennél önleleplezőbb vallomás?

Aztán bekövetkezik 1790, és minden rendeletének visszavonása után 
II. József meghal. II. Lipót megígéri Erdélynek a régi hagyományok 
visszaállítását.

A megszaporodott román értelmiség közös munkájával már a Klein 
püspök tanait követő negyedik évtizedben – 1791-ben – elkészül a Supplex 
Libellus Valachorum címet viselő beadvány, melyben Anonymusra hivatkoz-
va, mint Erdély legősibb lakói, a jogaikat követelik, és kijelentik Traianusig 
nyúló régiségüket. Azt állítják, hogy Gyalu helyett ők választották feje-
delmükké a magyar Tétényt, tehát ők a magyarok, majd a szászok befo-
gadói. Az aláírás ugyancsak sokatmondó: „…az egyetemes erdélyi román 
nemzet klérusa, nemesi és polgári rendje” más fordításban: „...az egész erdélyi 
valach nemzet papsága, nemessége, katonai és polgári rendje.” Íme, a túloldal-
ról érkezettek a sokat vágyott magyar rendi társadalom felé vonzódásá-
nak maradványai itt még fellelhetők. De a megoldást már Bécstől várják. 
A magyar tekintély elenyészett. Az új korszak kezdetét az is jelzi, hogy a 
vallási szemlélet helyet a társadalmi szerződés nemzeti szemlélete kerül elő-
térbe. Ezzel talán elmondhatjuk, hogy valóban beléptünk a nemzeti öntudat 
kialakulásának korába.

Jancsó Benedek érdekes történetet mesél erről. Amikor a kolozsvári 
Redutban ülésező országgyűlés előtt felolvasták e kérvényt, a városban tűz 
ütött ki. Az ablakokhoz tóduló képviselőkhöz az idős Wesselényi Miklós 
így szólt: „Maradjatok a helyeteken és ne szaladjatok, mert elég nagy tűz ég most 
ebben a házban, – bár ezt olthassuk el!”

Az 1792-i országgyűlésen az eskütétel nyelvének vonatkozásában kibon-
takozott magyar-szász vita Jancsó szerint az első nemzetiségi vita Erdély 
történetében.

A nemzeti öntudat közben tovább fejlődik az új értelmiségi rétegek-
ben, s természetesen magyar oldalon is. Ösztönzői nem a teljesítmények 
indokolta büszkeség, hanem az egymás elleni gyűlölet, illetve a félelem 
lesznek.
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Bár a nemzeti öntudat kialakulása történelmi szükségszerűség, annak 
töltetét sajnos Bécs oszd meg és uralkodj politikája Erdélyben messzemenő-
en meghatározza. Az ortodoxia pedig miközben ezen bábáskodik, beemeli 
hagyományos xenofób-idegengyűlölő elemét is a folyamatba. Az ellenség-
kép alanya adva van. És ez a magyar.

Az erdélyi nemesség a Magyarországgal létesítendő unió lehetőségével 
foglalkozik, de ez mindkét oldal rövidlátása és a bécsi udvar hatalomféltése 
miatt nem jön létre.

Mire a nemzeti öntudatok végleg kialakulnak, az ortodox törésvonal is 
megszilárdul és a maga bonyolultságában és áttekinthetetlenségében gyö-
keret ver Erdélyben. A képzeletbeli vonal két oldalának lakói földrajzilag 
igen sok esetben tömegesen egy helyen élnek. A szakadék mégis ott tátong 
közöttük. Ugyanakkor a kölcsönhatások errefelé többnyire rossz, arrafelé 
többnyire áldásos hatásai egyaránt rövid úton érvényesülnek.

a „hosszú” xix. század

A XVIII-XIX. század fordulóját meghatározzák a francia forradalom és 
Napóleon háborúi. A francia forradalom szelleme és a Szent Szövetség 
győzelme után kialakult erőviszonyok aztán együtt nyomják rá bélyegüket 
Európa, s ezzel Erdély további sorsára.

A XIX. századra már befejezi munkáját az Erdélyi Iskola triásza, Klein 
Sámuel, Sinkai György és Maior Péter útján elindított román értelmiség. 
Bár hamis nemzeti mítosszal, de valódi nemzettudattal, a népiség és vallá-
sosság – az unitusoknál is észlelhető – valamiféle ortodox egységével felvér-
tezve indulnak neki a XIX. század nagy változásainak. Ez az erdélyi román 
dominancia megszerzésének utolsó előtti felvonása.

Jancsó Benedek, minisztériumi kiküldetése nyomán készített, többször 
idézett, tanulmányában ezt írja: „A XIX. század elején már meg volt írva a 
dako-romanizmus tudományos históriai és filológiai elmélete s megfogalmazva 
politikai programja. A magyar tudomány, a magyar politika és a magyar kor-
mányzat észre sem vette, figyelemre sem méltatta. Az ezután következő idők-
ben a románság, mint népi s, mint kulturális tényező is fejlődött szakadatlanul 
és megdöbbentő módon. Az a 2-300 ezer oláh, amennyit a XVII. század végén 
Erdélyben a térítgető jezsuiták konstatáltak, már e század húszas éveiben meg-
haladta az egy milliót. (…) Minderről az erdélyi és magyarországi kormányok 
tudomást sem vesznek, annál kevésbé gondolnak pedig arra, hogy e mozgalmak 
esetlegesen a magyar nemzettel és állammal szemben ellenséges irányú szellemnek 
is lehetnek melegágyai.” Aztán Wesselényit idézi: „…sem nemzetileg velünki 
egyesítésökre, vagyis magyarosításukra, sem hozzánki édesítésökre a polgári érté-
keinkhez csatlásukra semmi sem tétetett.” 

A nagy európai monarchiák jórészt már bevégezték (a nemzeti tudatok 
végleges kiforrása előtt még bűnösnek nem tartott) homogenizáló mun-
kájukat, a Habsburgok több hullámban is megkísérelték, szerencsére nem 
nagy sikerrel, de annál több rombolást és szándékos ferdítést hagyva maguk 
után tudatban, nemzeti emlékezetben, tárgyi bizonyítékban, hírnévben stb. 
és ezt, mint meglátjuk, még ezután is megpróbálják újrakezdeni.

Magyarországon belül Wesselényi e téren is adna jó tanácsot és ötletet 
kortársainak. S talán ekkor még nem végleg elkésve? Sajnos hiába. Mi is 
elkövetjük hibáinkat, s még múlt időben sem tiszta a kép. Sőt a tanulságok 
sem működnek bennünk. 

 A politika bizony igencsak telve van (a maradék országban és az elsza-
kítottaknál egyaránt) azokkal, kiknek ez megélhetést jelent, s nem szolgála-
tot. Nekik nem a közös jövőért születő nagy felismerések kellenek, hanem 
saját, jól kamatozó hatalmuk megtartásának ügyes, és ha kell, a közösséget 
is feláldozó módszerei. 

Pedig közöttünk (és közöttük) élnek az igazak is. Hol van az ő igyekeze-
tük tiszta gondolataik cselekvésbe fordítására, s hol van nekünk, a sokaknak 
az igyekezete, hogy őket cselekvő helyzetbe hozzuk?

Az itthoni politikai gondolkodás máig sem volt képes felkészülni az 
utódállamokéból, abból, melynek túsztartó hajlandóságai meghatároz-
zák az ottmaradottak jövőjét, s persze ezen keresztül valamennyiünkét is. 
Nehogy azt képzelje az olvasó, hogy e tanulmányban a szerző dönteni akar 
jókról, s rosszakról. Az nem képezi e sorok célját. Vagyis senki se vegye magá-
ra ok nélkül a fentieket.

Csakhogy ez a sokszor megfogalmazott vélemény úgy lóg ma felettünk 
a levegőben, mint a vak Wesselényi másfélszáz év előtti látnoki szavai. 

Őt emlegetem a következő sorokban is. Véle találkozni Egyed Ákos 
könyvében volt alkalmam. Olvasása közben újfent elmerenghetünk azon a 
fájó igazságon, hogy eleink egyedülálló befogadó-hajlandósága miként vált 
a hazugság áldozatává, s lettünk e téren is bűnös nemzet, mások vad elnyo-
mója és beolvasztója. Mennyi időnek kell eltelnie, s miféle eseményeknek 
történnie, mire a szomszéd népek tudatában is elnyeri helyét az igazság? Az 
az igazság, mely kiáltva mondja, hogy egyedülálló az, amint a Szent Korona 
(önmagában is meghatározó szellemi kisugárzásától erősített) védelme alatt 
létrejöttek, fejlődtek, védelmet vagy túlélést nyertek, európai kultúrát épí-
tettek maguknak, nyelvet választottak stb. a minket azután hálátlanul – vagy 
csupán ösztöneikre hallgatva – elnyelő nemzetek.

Wesselényi még első szent királyunkon kéri számon ennek fel nem 
ismerését imígyen:

„Szent István mondta fiának, miként »boldog ország, melly sok nemzetekből 
s nyelvekből áll«. Őskirályunk e szomorú tévedése tízszer inkább rögzött meg utó-
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daiban, mint fiának adott sok jó tanácsai, s hogy ezt hitték s e szerint cselekedtek 
őseink, súlyos átokkint nehezedett e honra. Semmit sem tettek királyaink, semmit 
nemzetünk, hogy az itt talált vagy ide hozott különböző fajokat a mienkbe olvasz-
szák. Századok hosszú során át elkülönözve maradtak a különböző ajkúak, nem 
annyiban egymásmellet, mint szemben egymással.”

Azóta persze mi tudjuk már, hogy a befogadás szokása még honfoglalás 
előtti és a megmaradást szolgáló bölcs felismerés volt. S azt is, hogy a Szent 
Király intelmei is ugyanezt szolgálták. Bizony akkor még volt nemzetstra-
tégiánk. Abban a történelmi pillanatban ez így volt helyes. Nem lehet mai 
ésszel és mai helyzetből kiindulva ítélkezni.

Ami viszont a beolvasztás elmaradását illeti, az valóban öreg hiba. S itt 
ne csattanjon fel a tárgyilagos olvasó! Ne essen az anakronizmus csábító 
csapdájába! Hiszen Európa fejlett nagy nemzetei ezt – mint már jeleztem – 
úgy végezték el, hogy bűn azért nem tapad hírükhöz. Ugyanis akkor tették 
meg, amikor az még nem volt bűn, amikor a nemzeti öntudatok még nem 
jöttek létre. Amikor azok a mai – mindent elárasztóan harcos – mivoltuk-
ban ismeretlenek, nem létezők, tehát megsérthetők sem voltak. Vajon pró-
bálja-e valaki elmagyarázni a román közembernek, hogy ősei nem nemzeti 
jelszavakkal ajkukon rohamozták meg az őket elnyomni készülő honfogla-
ló magyarokat? Magam már fedeztem fel ilyen próbálkozást Lucian Boia 
román történész részéről. De mennyire ment e szemlélet át a köz tudatába, 
s mennyire tartják ők maguk hasznosnak nemzeti, hamis, de tartásukat kon-
zerváló mítoszaik revízióját? Próbálta-e valaki szemüket nyitogatva elmon-
dani, hogy itteni puszta létük s pláne számbéli fölénybe kerülésük a legcá-
folhatatlanabb bizonyítéka annak, hogy sokat emlegetett elnyomottságuk 
nem lehetett nemzeti elnyomás. Hogy a társadalomban elfoglalt helyük 
szerint váltak ők is elnyomottá vagy elnyomóvá. A belőlük felemelkedőket 
ott találhattuk a magyar nemesség soraiban, s élvezték a hungarus jogokat 
és előjogokat. A többségüket jelentő néptömeg pedig a hasonló magyarral 
együtt szenvedett, s még ebben is szerencsésebbnek bizonyult, hiszen nem 
ott élt, ahol a történelem pusztított, hanem az immáron közös hazán belül 
is, a történelmi munkamegosztás szerint számára szükséges és történetesen 
védett területeken. Mindezeket Wesselényi is jól tudta.

A kegyetlen elnyomás vádjának igaztalansága folyton visszatérő beszéd-
téma. S itt újra idézhetjük az Egyed könyvbéli Wesselényit. Ő a beolvasz-
tásról is beszél az 1848-as felsőházban. Három út vezet szerinte a megmara-
dáshoz: az erőszak, amihez erő kell, ami, mint mondja, már nincs. A másik, 
a magába olvasztás „procedusa”: „Erre nagyon is túlnyomó gazdasági, értelmi s 
divat súly mellett, bizonyos sajátság is tulajdon s tehetség kell, mellyel némely nem-
zet igen, más alig vagy épen nem bír.” Ilyenek vagyunk mi is, s ezért így foly-
tatja „…sőt saját nemzetünk lassankinti felolvadása az mitől inkább tarthatunk.” 

Mondta ezt, mikor erre még volt frissen élő, sőt működő ellenpélda. 
Wesselényi szerint a harmadik út lenne: „…azokat magához édesíteni, 

magához csatolni, s vélök mint jó rokonnal, jó egyetértésben élni (…) a közös sza-
badság a közös jogok kötelékével.” A kétely itt is felröppent, mert hiszen ez a 
harmadik út úgyszintén veszélyes lehet számunkra a számbéli hátrányban 
két kultúra határvonalán tengődő állapotunkban.

De, mi rosszhírűek, lássuk csak, mit mond Wesselényi Miklós 1848. 
augusztus 2�-én benyújtott törvényjavaslatában. Az idézetet ismét Egyed 
Ákos 1848 erdélyi magyar vezéralakjai című remek könyvéből merítem.

A vak honatya nem keveset kér, olvassuk csak!
„A hon román ajkú polgárainak nyilvánult aggodalmai s óhajtásai tekinte-

téből rendeltetik:
1.§ A görög egyesült és nem egyesült vallások s vallású polgárok, a többi keresz-

tény vallásokkal s vallásbéliekkel az egész honban egyenlő jogokkal bírván az 
eddigi Erdélyben is az egyesült úgy mint nem egyesült vallásúak, egyházi dol-
gaik felett, a felelős ministeriumnak alkotmányos felügyelete alatt szabadon 
rendelkezhessenek.

2.§ Ezen egyházi belügyek folytáról szóló jegyzőkönyveiket szerkesszék magyar és 
román nyelven.

3.§ Elemi iskoláikban is a tanítás nyelve román lehet, a magyar nyelv a mellett 
taníttatván.

4.§ A román ajkú községekben a falusi jegyzők által vinni kellető jegyzőkönyvek 
román és magyar nyelven szerkesztendők.

5.§ A román nyelven írt kér- köt- s más magány oklevelek mindenhol elfogadan-
dók, hogyha latin betükkel s ortographiával írvák, mi a 2-ik s 4-ik §-ban 
érdeklett jegyzőkönyveket illetőleg is értendő.
E törvényjavaslatban oláh polgártársaink románnak vannak nevezve, oka: 

mivel ők ezt óhajtják, s tehát nekik e név megadása kedves leend; s mivel tagad-
hatatlanul is ők római nagy nemzetnek ivadékai, mit sok szokásaik, még arcvo-
násaik is, mindenek felett pedig nyelvük eléggé bizonyít…”

A kedves olvasó tudja legjobban, hogy e bekezdésekben napokra ele-
gendő beszélgetnivaló rejlik.

Úgy érzem, hogy ezekben az ide beemelt gondolatokban benne van 
az, ahogyan a magyar s az erdélyi magyar szellem képes volt szembeállni a 
törésvonal nyomásával. 

 Bár ez idő tájt a magyar nemzettudat is új minőségben és fejlettségben 
jelentkezik, de hordozója a nemesség a rendi hagyományokról lemondani 
még nem képes, és láthatóan felkészületlen egy ekkor már elvárható véde-
kező nemzetstratégia kialakítására. Pedig már Wesselényi jól látta, hogy mi 
lenne a teendő. Mentségére legyen mondva, hogy mindez még egy Habs-
burg tartománnyá süllyedt, mégis egykor magyar Erdélyben történik.
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Közbevetésként talán fontos megjegyezni, hogy sokak szerint – és ezek 
közül román történészek sem hiányzanak – Erdélyt az előző évszázadokban, 
főleg a török hódoltság idején, egy keleti Magyarországnak tekintették.

A román nemzettudatot formáló értelmiség munkájához nemcsak 
Bécstől, de furcsa módon a monarchiába tagolt Magyarországtól szintén 
minden lehetőséget megkapott. A hamis tudatot erősítő hamis legendákat 
főleg budai nyomdákban nyomtatták román nyelven. Az elméleti hátte-
ret biztosító román értelmiségiek közül az említett Erdélyi Iskola három 
tagjának mindegyike budai cenzori állásban működhetett. Természetesen 
ezzel sem dicsekszik sűrűn a román történetírás. Nevezhetném ezt ismét az 
unalomig emlegetett törésvonal túl felén uralkodó gondolkodásmód dia-
dalának, de nem tehetem, mert ők ezt akkor teljes meggyőződéssel tették, 
és nem szánták hazugságnak, ugyanis mondhatni egyedüli módon és csakis 
a magyar forrásokból táplálkoztak. S mindez csupán azért, mert Ohrid-
vidéki nyelvük latinos hangzása félrevezethette a magyar füleket. Az sem 
jutott senkinek eszébe, hogy a dákokhoz a magyaroknak akár több közük 
lehet, mint az őket második szándékból, a római után szintén ősnek dek-
laráló románoknak. 

Mindössze egy halvány és részleges, s egyben téves kísérlet történt 
(1744: a rendek nyilatkozata), mely a Hátszeg vidéki románokat őslakos-
nak, az Erdély-szerte szétszóródott, a román vajdaságokból átszivárgókat 
pedig jövevényeknek minősítette. Pedig az írott történelem bizonyítékai és 
az akkori jelen tapasztalatai rendelkezésükre állottak volna.

Megjegyezném, hogy az 1801-1830-as időszakot tekintve, a budai 
nyomda 192, míg a bukaresti 113 román könyvet nyomtat ki.

Mint azt Makkai leírja, a magyar rendi társadalom minden ellenvetés 
nélkül fogadja el a türelmi rendeletet és alkalmazza. A korábbi évszáza-
dok rabló, fosztogató, veszedelmet jelentő, de közben, ha kell állati szin-
ten eléldegélő olcsó munkaerőt biztosító tömeget képviselő oláh képe 
elhalványul. Alig hallani ilyeneket. Másrészt pedig ritkaságszámba megy 
az idős Wesselényi már említett figyelmeztető szava egy nagy belső tűz 
veszedelméről.

A korszak gyorsuló, de még nem rohanó gondolati fejlődésében 
egy érdekes periódus következik. Mintha ekkor bukkanna fel a valódi 
Transzszilvanizmus első és akkor még reális lehetősége. A kulturális együtt-
működés példás. A kezdetben haladó célokat támogató szabadkőművesség-
ben, annak betiltásáig, a három nemzetiség együttműködik. De az élet sok 
más területén is mintha a megbékélés jelei mutatkoznának. Még nem érző-
dik előszele a XIX. század közepén bekövetkező tragédiának. Az említett 
román történészek a nemes magyar nemzetről írnak, példaképük még a ren-
di magyar társadalom, sőt büszkén vállalják a Szent Koronához tartozást.

Hogy ismét aktualitást csempésszek a múlt történetébe, a ma Wass 
Albertet ártatlanul vádoló és elhunyta után is hatályos halálos ítélet alatt 
tartó románok nem akarják tudni, hogy Sinkai György, az erdélyi triász 
jeles tagja a Wass család házitanítója volt, majd élete alkonyán ismét oda 
húzódott vissza végső menedékül és jelentős könyvtárukat használva foly-
tatta munkásságát.

Az erdélyi román értelmiség számbeli gyarapodása aztán a távolabbi 
időket is érintő súlyos következményekkel jár. Miután Erdély már nem 
győzi felvenni az új román értelmiséget, azok Kelet-Magyarország felé 
veszik útjukat, itt azonban egészen más a magyar- román kapcsolat, nem 
úgy, mint kelet felé, az ortodox törésvonal túlpartján. Minthogy a magyar-
országi felvevőterület szintúgy telítődik, eljön az idő, midőn elkezdődik a 
nemzeti tudatában megerősödött román értelmiség kiáramlása a román 
fejedelemségekbe. Az ekkorra már hanyatló Török Birodalom hatása gyor-
san csökken. 1822-től véget ér a görög uralkodók kinevezésének gyakorla-
ta, és nemzeti uralkodókat kapnak a fejedelemségek. Az Erdélyből érkező 
értelmiségiek pedig elkezdik a román nyelvű oktatás megszervezését, és a 
nemzeti tudat mellett magyargyűlöletüket is magukkal viszik. Túlzásnak 
tűnhet, de mégis leírom: az Erdélyben jelentős magyar segítséggel kialakult 
román kultúra és nemzettudat kiáramlásával végleg elhárul a fejedelemsé-
gek románságáról az elnemzetleniesedés veszedelme. Természetesen ehhez 
a Török Birodalom hanyatlása is hozzájárul, de ugyanakkor az elszlávosodás 
veszélyét az orosz befolyás fokozódása hatványozottan veti fel. Ne feledjük, 
ekkor még a cirill ábécét használják arrafelé, és román nyelvészek feljegyzé-
seiben az szerepel, hogy szókincsük többségében szláv eredetű. Ezt ellen-
súlyozza az Erdélyből kiáramló – még a törésvonalon innen keletkezett – 
latin betűs román kultúra.

Jancsó Benedek ezt írja: „Az orosz okkupáczio szünetével Erdélyből egy 
egész sereg jól képzett s a rumunizmus eszméjétől eltelt fiatal ember megy be 
Romániába, hol részint a gyakorlatim tanítás, részint a tanügyi adminisztrá-
czióban foglalnak el előkelő helyet (…) mint tüzes apostolai a románságnak, a 
dako-roman históriai és politikai eszméknek.” 

Mindezek után már elmondhatjuk, hogy a törésvonal két oldalának egy-
másra hatásából valóban elkezdődik az egységes román nemzet kialakulása. 
Ez pedig a térségbeli román-magyar együttélést történelmi távlatokban is 
más alapokra helyezi.

A szomszédos vegyes nemzetiségű államokban a feudalizmus válsága a 
nemzetiségi ellentéteket élezi, minden probléma nemzetiségi jelleget kezd 
ölteni, s ami a legrosszabb, mindennek Erdély a legfőbb s legbonyolultabb 
színtere, hiszen itt az ortodox törésvonal nem húzódik, hanem kavarog, 
hullámzik, forr. És megtörténik a legrosszabb, a magyar és a felnövekedett 
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román értelmiség szembe találja magát egymással. A forradalmi hangulat 
hordozója pedig mindenütt az értelmiség.

A román jobbágy-magyar úr ellentétet – a forradalmi eszméket Erdélybe 
behozó – ifjú Wesselényi – akár az édesapja – jól látja. De mozgalma nem 
talál kellő meghallgatásra, s ráadásul Bécs be is börtönzi. Ő az, aki az ortodox 
törésvonalon átlát, és az ekkor már ortodox nagyhatalom, Oroszország befo-
lyása alá került román fejedelemségek értelmiségének a visszahatásától tart.

Most ismét Jancsó Benedeket szólaltatom meg: „Aki csak egy vizsgáló-
dó pillantást vetett Erdélynek a harminczas, negyvenes évekbeli állapotára, nem 
tévesztvén szem elől a románság politikai és kulturális mozgolódásait, az tudja, 
mily szükséges lett volna e mozgalmakat figyelemmel kísérnie az erdélyi magyar 
kormányzatnak. A magyar történetírás e korszak eseményeivel foglalkozván, e 
mozgalmakra behatóbb figyelmet nem fordított s ezért a magyar értelmiség ezektől 
igazán vajmi keveset tud. Egész ellenkezően járt el a román történetírás. Bariţiu 
Erdély történetéről írott nagy művében hatalmas és czélzatosan kiszínezett képet 
fest ezekről. A magyar tudomány Bariţiu könyvéről, híven eredeti hagyománya-
ihoz, nem vett tudomást, ez az oka annak, hogy Erdély nemzetiségi szempontból 
való újabb történetét az oláh értelmiség jobban tudja, mint a magyarság. A táma-
dó fél a terepviszonyok ismeretében jártasabb, mint a védelemre szorítkozó s így 
nincs is mit csodálkozzunk, ha a háború a támadó fél részéről rendszeresebben és 
nagyobb sikerrel viseltetik.”

Slavici János, Bărnuţiunak a „…román nemzeti ügy negyvenes évekbeli 
bajnokának…” álláspontjáról írott soraira is Jancsó figyelmeztet: „Bărnuţiu 
szerint a római kultúra örökösei egyszersmind örökösei is a rómaiak Dáciára 
vonatkozó jogainak. A római származás, a római nyelv, a római szellem, a római 
vér, egyszóval az oláhnak egész római lénye fel kell, hogy lázadjon azon hallatlan 
igazságtalanságok miatt, melyeket a rómaiak ivadékai századokon át kénytelenek 
voltak tűrni. Az egész irodalmi tevékenység arra való, hogy ennek a megbotránko-
zásnak energikus kifejezést adjon: aki ezt tagadja, ártó, aki egy oly igazságot mond, 
amely ezzel ellenkezik, szintén áruló, és aki oly dolgokkal foglalkozik, amelyeknek 
ezzel semmi köze, az eltévelyedett.”

Nos, a fenti gondolatsor szelleme máig áthatja a XXI. században is 
erre nevelt román tömegeket, de az értelmiség, sőt történetíróik nagyobbik 
részét is. Annál érdekesebb újdonságként idézem, magyarra fordítva, Dan 
Alexe kortárs román történész most (201�.) megjelent könyvének címét: 
Dákopátiák és más román eltévelyedések.

Ha elmarasztaljuk az erdélyi és magyarországi magyar kormányzatot, ne 
feledjük, hogy azért ez még a gubernátorok korának vége és Magyarországon 
is a reformkori ébredezés időszaka. A Habsburg érdek befolyása kiegészí-
ti a magyar közönyt, vagy alaptalan felsőbbrendűségi érzést. Így történ-
het meg az, amit Jancsó így foglal össze: „Bizonyára nem szándékból s nem 

is könnyelműségből történt, hanem tájékozatlanságból, hogy a magyar állam a 
dako-romanizmusnak öntudatlan támogatójává lett.” Még arra is figyelmez-
tet, hogy a külpolitika nem volt magyar kézben. Azt a Habsburgok intézték, 
sem beleszólása, sem pedig rálátása, tehát kifejlett külpolitika érzéke nem 
volt erre a magyar politikai elitnek. Persze, ha akart volna? Teszem hozzá 
az utókor tárgyilagosságra nem kötelezett ítélőszékéből.

Azt sem árt tudni, hogy az elmélet téves forrásanyagai magyar levéltá-
rakban feküdtek, annak kinyomtatásáról és elméletté kovácsolásáról pedig 
magyar nemesi családokból származó románok gondoskodtak. Elég, ha 
csupán az Erdélyi Iskola triászára gondolunk. Ennek magyarázata külön 
tanulmányozás tárgyát képezheti. 

Most azonban ismét visszalépünk a XIX. századba.
A századelő magyar és szociális küzdelmeinek egyik fontos és megha-

tározó eleme az, hogy a Habsburgok 1811 után nem hívnak össze erdé-
lyi országgyűlést, s így az alkotmányosság megszakad. A gondokat világo-
sabban látó Wesselényi és társai kénytelenek a megyék szintjén folytatni 
meggyőző munkájukat. Jancsó írja le, hogy a közvélemény „vándorló patri-
ótáknak” nevezi őket. De a később az 1837-ben és utána összehívott ország-
gyűléseket is a legármányosabb módon, tulajdonképpen erőből bírják a 
központi hatalom vélt érdekei szerinti döntésekre.

Az úrbéri szolgálatok terhei miatt a jobbágy-elégedetlenség egyre nő. 
Sokan parasztmozgalmaktól is tartanak.

Mint azt Jancsó Benedek véli, a század második-harmadik évtizedében 
már a különféle népmozgalmakban összefonódnak a demokrácia és a nem-
zetiségi követelések kérdéskörei. Az egységes magyar állam szükségességé-
nek gondolata egyre erősebben jelentkezik az erdélyi magyaroknál.

Makkai is úgy véli, hogy a XIX. század elején még jelentős román tömeg 
szimpatizál a Magyarországgal való unióval, mert ennek előnyeit tapasz-
talja. Wesselényi a magyarok veszélyeztetését látja ezzel feloldhatónak, de 
rövidesen kiderül, hogy a valóság ennek ellenkezője. A törésvonalon túli 
románok már a három román állam egyesítését emlegetik külföldi körökben 
is. Tudatosan táplálják az erdélyi románság magyarellenességét. Ez a céltu-
datos tevékenység állandósul. Mikor később például a máramarosi románok 
a számukra idegen német nyelv helyett a telekkönyvezésben a magyart kérik 
bevezetni, melyet – mint írják – mindenki ért, Bukarest sajtója felháborodva 
tör a máramarosi testvérekre. A magyar nyelv használatának erőltetésére 
tett magyar kísérletek is inkább felháborodást keltenek. Az erdélyi román 
és a magyar nacionalizmus egymást fokozza. Az ellentétek forradalmi han-
gulathoz vezetnek. 

Nem elhanyagolható a szászok Jancsó Benedek által említett ellen-
kezése sem. Erre játszik rá Metternich „Európa keletének” németesítését 
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óhajtó politikája, mely a nemzetiségi mozgalmak egymás ellen fordítását 
már ekkor legjobb eszközének tekinti.

A román iskoláknál is nagyobb fontossággal bír az erdélyi jeles magyar 
iskolákban tanuló, ott a kor haladó eszméivel megismerkedő új fiatal román 
értelmiség szerepe. Ezeknek egy része, tanulmányait befejezvén – mint 
erről már beszéltünk – nem talál Erdélyben magának teret, átköltözik a 
román fejedelemségekbe. A román irredentizmus programját megfogal-
mazó Kogălniceanu Mihály szintén ilyen, de a felállítandó Nagy-Románia 
tervezetet először kidolgozó Treboniu Laurean is a kivándorolt tanárok 
közé tartozik.

Ugyancsak Jancsó jelzi, hogy a negyvenes évekre ezek a román elképze-
lések már nem csupán „…egy pár száz főre rugó műveltebb társadalmi rétegben, 
hanem a román nép aránylag széles körében is visszhangra találtak…”.

Szerinte, miközben Wesselényi érzékeli a veszedelmet és Erdély meg-
mentése egyetlen útjának a Magyarországgal való egyesülést látja, Erdély 
konzervatív vezetői azt képzelik, hogy minden örökké változatlan marad-
hat. Jogi viták takarják el a „fenyegető valóság szomorú tényét.” 

Arra is ő utal, hogy bár voltak félelmeik egy ortodox közvetítéssel 
és orosz felbujtás alapján kialakuló parasztmozgalomtól, melyet a Varga 
Katalin által pártolt jobbágytörekvések megtapasztalása csak megerősített, 
az úrbéri törvény mégis „írott malaszt maradt”. Pedig az eddigiek ismere-
tében feltételezhetjük, hogy a társadalmi és nemzeti követelések egymásra 
hatása és összemosódása miatt, a társadalmi feszültség csökkentése segít-
hetett volna a nemzetiségi ellentétek megoldásában.

Így érkezünk el 1848-hoz.
Erdélyben az események első felvonását az unióért és az ellen küzdő 

pártok vitája jelenti. Még a magyar oldal sem egységes ebben. Végül júni-
us 10-én Bécs is elfogadja és aláírja. Csak éppen életbeléptetése marad el. 
A szászok az egységes osztrák birodalom hívei, és küzdelmükben azzal sze-
lídítenek magukhoz románokat, hogy Királyföldön a magukéval azonos 
jogokat ígérnek nekik.

A nemzetiségi és a szociális jogokért való küzdelem sajátos módon egy-
más ellen fordult. A román tömegek nem a magyar reformerekre tekintet-
tek, hanem most már a szászokkal együtt Bécsre néztek. A lezajló román 
és magyar országgyűlések – mintegy kirajzolván a törés vonalát – ellenté-
tes célokat szolgáltak. Bár az Uniót sikerült keresztülvinni az udvarnál, a 
magyarokkal látszólag lojális császár is eszközt látott a nemzetiségek egymás 
elleni kijátszásában. A románságot a jó császár mítosza inkább megérintet-
te, mint a magyar reformok reménye. Minden a magyar Erdély ellen hat. 
Az ortodox törésvonalon innen magyar támogatással létrejött román értel-

miség nacionalizmusa, mely már a törésvonalon túlról támad, éppen úgy 
fenyeget, mint az onnan átszivárgott tömegek – ottani gyökerekkel bíró – 
elmaradottsága, mely szintén a magyarellenesség táptalajává válik. 

És ne feledkezzünk meg most sem a törésvonalunkat jelképező, olykor 
hordozó, vagy éppen mozgatni igyekvő ortodoxiáról. El kell mondanunk, hogy 
1848. május 1�-én a balázsfalvi népgyűlés mondja ki először a görögkeleti 
román metropolia felállítását. Ezt a román történészek következetesen vissza-
állításként írják le. Ennek is volt érdekessége, ugyanis a határozat nem mond-
ta meg, hogy görögkeleti vagy görög katolikus metropoliáról döntöttek-e. 

Ennél is fontosabb azonban, hogy létrejön a román nemzeti komité s a 
balázsfalvi gyűlések után országszerte beindul az izgatás.

Az ellentétek végzetesen kiéleződnek a honvédzászlóaljak toborzása 
során. A románok ellenszegülnek, és a fennálló román határőrezredek sem 
tesznek esküt a magyar alkotmányra. Wesselényi próbál fellépni a románság 
megbékítésére, de elképzelései akkorra már idejétmúlttá váltak, Kossuth 
pedig nem ismeri fel a valós helyzetet. A románok követeléseit a szuve-
rén Magyarország feldarabolásaként éli meg. Milyen érdekes párhuzam 
ez a mával. A törésvonalon túli szellem most fordított helyzetben mondja 
ugyanezt. Csak közben eltelt több mint 16 évtized.

De visszatérve a negyvennyolcas időkbe, érdekes, hogy a románság elit-
je még akkor is tulajdonképpen a rendiség sáncai közé vágyna negyedikként 
a magyar, székely és szász mellé. Akkor, amikor a rendiség Erdélyben már 
feledésre van ítélve. Összetettek a történések, a mögöttes eszmék és vágy-
álmok. Wesselényi, majd Kossuth tán ezt észlelve hitte, amit hitt? A töre-
dezett törésvonal, térben és gondolkodása időbeliségében egyaránt össze-
kuszáltan, megzavarta a felek politikai gondolkodását.

Makkai itt különös dologra hívja fel a figyelmünket. A forradalmak 
évében érdekes események zajlanak a túloldalon is. A Havaselvén kitört 
forrongások egy ideig mintha magyar irányba fordítanák a hangulatot. 
A Frankfurtban emlegetett és egy német uralkodó alatt létrehozandó román 
ország helyett most a Bécs elleni közös küzdelem sikerének lehetőségét 
emlegeti a magyar dicsőség európai visszhangjait érzékelő egyik tábor. 
Felróják erdélyi testvéreiknek, hogy a közszabadságot feláldozzák a nem-
zeti oltárán. Azonban mögöttük ott él a túlparti tartós gyűlölet is. 

Balázsfalván tehát kidolgozzák a román nemzet katonai szervezetét és új 
komitét választanak. Puchnerrel, Bécs képviselőjével megtörténik a kapcso-
latfelvétel. A tábornok végzetes lépést tesz. Elrendeli a magyar helyőrségek 
és önkéntes csapatok lefegyverzését, vagyis a magyarságot a teljes kiszolgál-
tatottság állapotába hozza. 

Ez a zűrzavar jellemző a további eseményekre is. A szabadságharc és a 
polgárháború tragikus keveredése, az erőszakosságok sokasága akkor kez-
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dődik, amikor az osztrák vezetésű román határőrezredeket a frissen tobor-
zott magyar honvédség ellen indítják. Puchner osztrák tábornok saját erőt-
lenségét látva ezen is túllép, és megszervezi a román népfelkelést a magyar 
terrorizmus ellen. Nyíltan módszeres pusztításra, tehát viszont-terroriz-
musra uszít.

A székelyek agyagfalvi gyűlése után csapatokat toboroznak, és a véreng-
zések által fenyegetett magyarság megsegítésére indulnak, de kezdeti sike-
rek után az osztrák túlerő legyőzi őket. Háromszéket kivéve egész Erdély 
a császáriak és a román felkelő csapatok kezén van. Háromszék bejelenti, 
hogy lojális marad a császárhoz, de oda ne küldjenek csapatokat. Ezt azon-
ban a császáriak nem fogadják el. Ennek következménye aztán a Gábor 
Áron személyéhez is köthető ellenállás, melyet Gedeon tábornok túlere-
je legyőz. A magyarság lefegyverzése népirtás méreteit kitevő véres ese-
mények közepette tovább zajlana, ha nem közeledne Bem József, aki már 
Kolozsváron van.

Bem karácsonykor vonul be Erdély fővárosába, és kezdetét veszi az 
Erdélyi hadjárat.

Ezt megelőzően történik Szászváros megsarcolása, majd január 9-én 
Axente Sever mócainak szörnyű nagyenyedi mészárlása, melynek követ-
keztében ez a magyar kulturális központ elvesztette magyar lakosságának 
nagy többségét, és a környék is hasonló sorsra jutott.

A hadjárat első felében Bem és kitűnő hadvezérei tulajdonképpen egész 
Erdélyt visszafoglalják. Ekkor vívják egyébként a Piski hídért folytatott 
nevezetes csatát. Csak Déva és Gyulafehérvár vára védi magát. A románok 
pusztító hada a mócok földjére vonul vissza. 

Şaguna püspök ötletére az Oláhországban állomásozó orosz haderőhöz 
folyamodnak segítségért. A nem nagy meggyőződéssel végrehajtott első 
orosz támadásokat Bem jórészt elhárítja. 

Megkezdődne a rend helyreállítása. Ekkor folynak a Csányi-féle bíró-
sági perek. Bem nem ért egyet a szigorúsággal, de utólag megvizsgálva az 
aktákat, az ítéletek száma meg sem közelíti azt, amire hivatkoznak. Makkai a 
félreértések közt említi Csányi korlátolt fanatikusként történő megbélyeg-
zését. Könyve második kiadásában hangsúlyozza, hogy csupán következe-
tes forradalmár volt. És vértanú. A Csányi bíróság által halálraítéltek száma 
nem érte el az ötvenet, és ezek között is kevés volt a politikai bűnös. Nagy 
többségük a közönséges gyilkos és rabló bűnözők közül került ki. A hibák 
közül kiemelkedik a kolozsvári rögtönítélő bíróság elhamarkodott ítéletével 
kivégzett Roth István Lajos esete, kinek halála máig ható érvként van jelen 
vitáinkban, s emlékműve ott magaslik a kincses város felett.

Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy szász-román ellenérdekeltségek 
is befolyásolják a történéseket. Egészében véve mindkét érdek a magyarok 

ellen működik. Beadványok mennek az udvarhoz, majd a kérelmezőket nem 
kielégítő válaszok érkeznek. De ebből még nem érzékelik, hogy nem jó 
irányban keresik nemzeti érdekeiket.

Mint arról Makkai beszámol, magyar oldalon kezd tisztázódni a kép, 
és Kossuth Bălcescura bízná a kiegyezés megszervezését. Még az is szóba 
jön, hogy Avram Iancu  a hegyek királya az elkövetett szörnyűségek dacára 
magyar honvédtábornokként támadja oldalba a betörő oroszokat. Végül 
napvilágot lát az új és a kor kívánalmait kielégítő nemzetiségi törvény. 
Későn. A törésvonalon túli szellem nem engedi kiszabadulni hatása alól a 
gyermekeit.

A nemzeti sors mást akar. Mintha az elkövetett hibákért kellene fizetni. 
Már-már formálódik a megegyezés magyar-román vonatkozásban 

Avram Iancuval, amikor a szerencsétlen véletlen (egy hírnök késése) nyo-
mán beindul Hatvani mócvidék elleni támadása. Iancu árulást sejt, és a sike-
res ellenállás hatalmas magyar irtással ér véget. Abrudbánya és Verespatak 
magyarsága jószerivel megsemmisül. A legszomorúbb sors Vasvári Bánffy-
hunyad felöl előrehatoló csapataira vár. Elkerülhetetlen itt megemlíteni egy 
érdekes párhuzamot. Aki még emlékezik Károly Róbert poszádai tragédiá-
jára, ezt fél évezred után megismételve láthatja Vasváriék esetében. Avram 
Iancu mócai, akár az elődök, elrekesztik a hegyszorost és köveket szórnak 
a jórészt 14-18 éves gyermek emberekből álló magyar csapatra. Aztán a 
sebesülteket karókkal tűzik a földhöz. 

Az oroszok most már hatalmas erőkkel és több irányból támadnak. 
A túlerő nyilvánvalóvá válik. A Segesvári csata után minden eldől.

A fegyverletételek helye Világos és Zsibó.

A románság előretörésének, ama törésvonal térnyerésének több száz 
éves történetében ez volt a legvéresebb időszak. 

Az atrocitások méreteiről lehet vitatkozni, helyesebben pontos és hig-
gadt történelmi tanulmányokat folytatni, melynek eredményeként bizony-
nyal kiderülne, hogy jóval több és más volt az román oldalról, kevesebb 
és többségében statáriális magyar oldalról. Csányi említett és Bem által is 
kárhoztatott vésztörvényszékeit sem feledve 

 Jancsó Benedek a Friedenfels nevű szász írót idézi: „De hát mire való 
lenne itt feljegyezni a szétdúlt helységeknek nevét és a lemészárolt áldozatoknak 
számát? A mongolok betörése és a XVI-XVII. század harcaitól eltekintve, nem 
volt egyetlen olyan időszak sem, melyben az elszabadult szenvedélyek az egész 
országban annyi rablást, gyújtogatást, és gyilkolást okoztak volna, mint ebben az 
esztendőben.” 

A felsorolhatatlan számú helyen elkövetett kegyetlenkedések leírását 
azért mellőzöm, mert e sorokat a most tájékozódó olvasó hihetetlennek vagy 
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gyűlölködőnek vélhetné. Így tesz ezzel Jancsó Benedek és Makkai László is. 
A bizánci szellem azonban ismét tetten érhető. Saját borzalmas kegyetlenke-
déseiket nem említve, a magyar – jórészt hadijellegű vagy statáriális – és nagy-
ságrendjében hasonlíthatatlan visszacsapást eltúlozva, 40 000 román kiirtásáról 
és 230 falu felperzselésről beszélnek. Erről állítottak többnyelvű emléktáb-
lát Kolozsváron, éppen a Petőfi ottani látogatását megörökítő magyar táb-
la alá. Az arra járó tájékozatlan turista innen szerezheti értesüléseit, és soha 
meg nem tudja, hogy éppen ellenkezőleg, akkor újabb magyar települések 
néptelenedtek el véglegesen, és tovább zsugorodott a magyar szállásterület. 
Sokáig időzhetnénk ezeknél a még ma is közelinek tűnő szörnyű esemé-
nyeknél, a törésvonal valóságos belénk hasításáról, de az eredmény a leg-
fontosabb s a legszomorúbb. Ez pedig a két nép közötti végleges szakítás. 
Az a hiedelem, hogy egyik csakis a másik pusztulása árán érvényesülhet. 
Ezek után a felek úgy lépnek át a következő történelmi korszakba, hogy 
az Erdély feletti hegemónia mindenáron való óhaját hordozzák tovább.

A törésvonal két partja azóta áll tulajdonképpen hol fegyveres, hol dip-
lomáciai, hol politikai, hol külső, hol pedig sajátos módon belső harcban 
egymással.

És most újra egy kis jelen idő. Érdekes és váratlan módon, egy sze-
rencsétlen tett, a 2011. március 1�-én – bizonyos Csibi nevű magyar által 
Avram Iancu bábuján Csíkszeredában elkövetett jelképes akasztás okozta 
botrányt követően – indult el egy heves, de jelentős, részben tisztázási szán-
dékot is mutató vita román történészek és román újságírók között. Írásban 
és TV nyilvánosság előtt is. Nem remélt tabudöntögetés kezdődött, de 
a vita győztesei (nagyon) hosszútávon remélhetőleg az igazság oldaláról 
kerülnek ki, bár a román fél árnyaltabban nyúl a nemzeti mítoszokhoz, mint 
az igazán elvárható lenne.

A történelmi időrendhez ismét visszatérve, amint azt már régen mond-
ják, a szabadságharc leverése után a jóságos császárért vérüket ontó románok 
és szászok azt kapják jutalmul, amit a magyarok büntetésül. Dermesztő és 
németesítő időszak következik. A legtöbb magyar főszereplő elhal, vagy 
börtönbe kerül, a románok emigrálnak. Miután pedig mindkét fél vesz-
tesnek érzi magát, inkább egymást okolják, mint a valódi bűnösöket, és a 
kölcsönös ellenszenv csak fokozódik. A parasztság közönybe süllyed, annál 
inkább berzenkedik egymással az értelmiség, mely a Habsburgok által tönk-
retett kisnemesség soraiból gyarapodik magyar oldalon, miközben a fontos 
állásokat javarészét osztrák hivatalnokok töltik be. 

Wohlgemut altábornagy szigorú intézkedései – mint a német nyelv 
hivatalossá tétele – mellett, nagy vesztesége a magyarságnak, hogy a kegyet-
len ítéletek sokasága és az elbujdosás miatt Erdély magyar értelmiségének 
kétharmada eltűnik.

A románok és szászok viszonya is jelentősen romlik. A magyarok elleni 
küzdelemben szerzett érdemeik jutalmául a szászoknak a magyar királyok 
által biztosított évszázados alkotmánya a történelem lomtárába kerül. 

Az adó és pénzpolitika úgy szintén hatalmas terheket ró a tartomány 
lakosságára.

A Wohlgemut 18�0-ben bekövetkezett halála után kinevezett Schwarz-
enberg Károly herceg évei alatt a helyzet valamivel jobb. Ő a magyar arisz-
tokráciával igyekszik jó kapcsolatokat ápolni.

Ferenc József 18�2-ben nagy erdélyi körutat tesz. Ennek hatására némi-
leg csendesednek a kedélyek, de ekkor teljesedik ki Avram Iancu tragédiája, 
akit a császár semmibe sem vesz. A román népvezér ezt követően megtébo-
lyul, s haláláig ilyen állapotban járja a mócvidék hegyeit. 

Fontos esemény a térnyerés történetében az 18�4-ben felállított föld-
tehermentesítési bizottság, mely munkáját elvégezvén �1�8 földesurat 
részesít 38 millió forint kárpótlásban közel 13 000 birtoktest után. Több 
mint 1 600 000 hold föld kerül a jobbágyság birtokába. És ennek 80 szá-
zaléka a románoké lesz!

18�4. november 30-án a császár megszűnteti az ostromállapotot 
Erdélyben.

A magyarság a kultúra és a tudomány vonalán próbál újraépítkez-
ni. Ennek áldozatos élharcosa Erdély Széchenyije, gróf Mikó Imre. Amint 
azt Jancsó Benedek írja: „A szellem csendes hatalmát állították szembe védő 
pajzsul.”

Ami pedig az ortodoxia további szervezkedését illeti, Şaguna püspök 
hosszas küzdelmet folytat a román ortodox metropolia felállításáért, de a 
döntés később sem ér célt az ő javára, viszont az 18�0-ben Bécsben hozott 
határozat alapján, ellenlábasát Suluţiu balázsfalvi görög katolikus püspö-
köt gyulafehérvári-fogarasi érsekké nevezik ki, és 18��-ben be is iktatják. 

Világos után egy évtized telik el, amikor újabb fontos események tör-
ténnek. 18�9-ben Ausztria III. Napóleonnal háborúba keveredvén elveszti 
Lombardiát.

Odaát, a törésvonalon túl, egy másik jelentős esemény tanúi lehetünk 
ebben az évben. Egyesül a két román fejedelemség. Egy ideig a magyar 
emigrációk a francia befolyás alatt álló új állammal is tárgyalgatnak egy 
dunai konföderációról, de ez hamar véget ér. Románia elindul a maga útján. 
A román egységet követelők aktív súlypontja oda helyeződik. Bár az erdélyi 
Şaguna püspöknek – a 48-as román atrocitások egyik fő támogatójának – 
csendes munkálkodása sem elhanyagolható.

A túloldali románokkal való egyesülés ekkor még a románok számára 
sem tűnik valósnak, mintha átjárhatatlanná válna a törés szakadéka, s egy-
fajta transzszilván gondolkodás csírái észlelhetők a törésvonal szakadozott 
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partjai fölött. De a törésvonalnak és vidékének lakóira ismét az osztrákok 
szerencsétlen megosztó politikája hat végzetesen. Történik ugyanis, hogy 
az udvar továbbra sem óhajtja az uniót, és olyan erdélyi országgyűlést hoz 
létre, melyben a román túlsúly biztosított, még ott is, ahol magyar több-
ség van. A románok hirtelen kiteljesedni érzik álmaikat, győztesnek hiszik 
magukat, bár Bécs érdekei szempontjából ugyanolyan jól kezelhető ez a 
megoldás, mint a rendi időkben. Nemsokára csalódnia kell azonban a győ-
zelmet megízlelőknek, mert 1867-ben jön a kiegyezés, és mindez érvényét 
veszti. De ne siessünk előre.

1861-ben Ferenc József császár Erdély közigazgatását megpróbálja 
magyar alapon ujjászervezni. Ekkor nevezi ki Mikó Imre grófot az erdélyi 
kormányszék elnökévé, s az eleget is tesz a feladatnak. Az igazságszolgálta-
tás újjászerveződik. A Bach-korszak emberei eltávoznak. Közben mindenki 
a pesti országgyűlésre figyel, ahol Deák Ferenc az uniót a kiegyezés feltéte-
léül szabja. Azonban az országgyűlést feloszlatja egy királyi leirat.

Erdélyben az átmeneti békülékeny hangulatot ismét az ellentétek vált-
ják fel. Mikó gróf és a vele együtt dolgozók többsége lemond. A szászok és 
a románok ismét azt hiszik, hogy kezükbe került a döntés.

A meghirdetett tartományi gyűlésekre a megválasztott magyar képvise-
lők következetesen nem mennek el. És nem mennek el a birodalmi gyűlésre 
sem, Bécsbe. A szász és román küldöttek annál inkább, de csalódás éri őket 
reményeikben, s így térnek haza.

Ekkoriban rakja le Raţiu János azokat az agrárjellegű javaslatokat, 
melyek később alapját képezték a románok a magyar birtokosságot háttér-
be szorító mesterkedéseinek. 

A román fejedelemségek egyesülése után aztán felhorgadnak a nagy 
egyesülés reményei. A törésvonal végső előretolását ekkor már konkrét ter-
vek szolgálják. Így például Brăteanuék Garibaldihoz küldött emlékiratuk-
ban az Ausztria ellenes lépések ellenében, ennek szellemében fogalmaznak 
meg elvárásokat. 

Magyarországon az Almássy-féle elvetélt felkeléssel az emigráns poli-
tika végleg háttérbe szorul Deák elképzeléseivel szemben.

A birodalmi tanácsban ismét csalódhatnak az abban részt venni hajlan-
dó románok és szászok, Erdély 14 millió forint feletti adójával szemben 
kevesebb, mint 4 milliót kap csupán vissza költségeire. A román egyházak 
és iskolák mostoha sorsra jutnak.

Erdély politikai képviselete a magyarok nélkül nem bír tekintéllyel. 
Szellemi színvonalukon tréfálkoznak. Egyébként, felmérések szerint, a 
hivatalokat elfoglalni nem akaró magyarok által üresen maradt helyekre 
nincs ember. A románok egész Erdélyben 300 erre megfelelő értelmiségit 
tudnak felmutatni.

Az ortodox küzdelem azonban ekkor is folytatódik, s végül őfelsége 
1864 decemberében Şagunát az erdélyi és magyarországi görögkeleti romá-
nok metropolitájává nevezi ki. Ezzel elindul a szerb egyháztól való elkülö-
nülés gyakorlati munkája.

Pesten közben megjelenik Deák híres húsvéti cikke, és világossá válik, 
hogy a kiegyezésnek nincs alternatívája.

Az erdélyi hegemóniáért folytatott harc új szakaszba lép. A románság 
elégedetlensége új dimenziókat nyer. Ez az érzés aztán elnyomja annak 
a lehetőségnek a várható örömét, melyet a magyarok 1868-i XLIV. tör-
vénycikke jelenthetne. Ez ugyanis a kor legmodernebb és eladdig sehol 
le nem írt nemzetiségi törvénye, s ezt érdemes jól megjegyeznünk! Ők 
azonban nem örvendenek a kulturális autonómiának, hanem föderatív 
államformát követelnének. 

Az ortodox törésvonalat mozgató ortodoxia jeles pillanatot jegyezhet 
ekkor. Az Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter által benyújtott 
1868-i IX. törvénycikk és az úgynevezett szervezeti szabályzat alapján meg-
teremtődik a magyarországi görögkeleti román egyház autonómiája.

Şaguna püspök felismeri a lehetőséget, mely az erdélyi és magyarorszá-
gi románok egyesülése révén keletkezett, és az egyházat egy kézbe veszi. 
A törésvonal felett ismét megjelenik az egyház, és hidat épít, vagy inkább 
átnyúl. Tudnunk kell, hogy ebben már ekkor kevéssé van jelentősége a 
román vallási megosztottságnak. Hiszen gondolkodásmódjában az unitus 
is inkább ortodox. Akárcsak a megengedett rítusokban.

Jancsó Benedek a Hazai görög keleti román metropolia története című tanul-
mányában arról ír, hogy Şaguna a „…kálvinista szellemű autonom szervezetet 
azért fogadtatta el egyházával, mert kedvezett azon román nemzeti törekvések-
nek, melyeknek ő nemcsak szolgálatában állott, hanem politikai okokból 1848-
68-ig vezére is volt.” Mint ismeretes, az erdélyi ortodox egyház, amikor a 
XVII. század végén megkezdődtek a tárgyalások Rómával a görög katolikus 
egyház létrehozásához, „…hittételeinek egy részében, szervezetében pedig telje-
sen el volt kálvinizálva.” Şaguna innen meríti az ortodox világban egyedül-
álló modellt, melyben például az egyházi választások dolgába a civileknek 
olyan többsége, tehát beleszólása van, hogy püspököt is ők választhatnak.

A nemzeti jelleg kidomborítása érdekében még a 34. kánon szövegének 
is egy hibás fordítását fogadja el egyháza kormányzati szervezetének alap-
jául, s az „episcopos uniuscujusque gentis” kifejezést alkalmazó fordítást veszi 
alapul, nem azt, ahol a helyes „episcopos uniuscujusque provinciae”szerepel. 

Ugyanakkor Jancsó Benedek arról is ír, hogy a román egyháztörténet nem 
mutat rá arra „…a valóban túlságosan liberális szellemre, melylyel a magyar közvé-
lemény és a magyar államférfiak a gör. keleti románság egyházi törekvésivel szemben 
kezdet óta viseltetettek s a mely nélkül ez az autonómia soha létre nem jöhetett volna.” 
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A Şaguna püspökről így szerzett ismereteink talán mindennél világo-
sabban mutatják, hogy miként működött az egyház által képviselt orto-
dox törésvonal a lassú román honfoglalás során. Míg az ezred első felében 
inkább a gazdasági okokból történő népmozgások húzták maguk után a 
törésvonalat, ez fokozatosan új arcot nyert azáltal, hogy az ortodox egy-
ház – túl hitéleti feladatain – a nemzeti ambíciók elkötelezett harcosaként, 
elkezdte azt maga előtt tolni.

A magyar nacionalizmus is megteszi a magáét. A nemességből felálló 
hivatalnoki réteg rendi gondolkodással vezet, és a magyar kultúrfölényt 
próbálja éreztetni. A bocskoros oláh, a buta tót jellegű hozzáállás, tehát 
az ellenfél lebecsülése, máig kiható gondolat a magyar társadalom egyes 
rétegeiben, és nagy hátrányt jelent a mai szomszédokkal alakuló kap-
csolatainkban. A szomszéd nem ismerése, legyen az barát vagy ellenség, 
jóra nem vezet.

Ismét ugorván az időben, egy bekezdésnyi gondolat erejéig megjegy-
zendő, hogy érdekes mai vetülete volt a törésvonalat hírből sem ismerő 
anyaországiaknak az odaátról érkező magyarok lerománozása. Az ebben rej-
lő lebecsülő, jobb esetben szánakozó szándék szintén innen ered. Íme, az 
a tőlünk teljesen független, sőt szinte senki által fel nem ismert törésvonal 
nem létezve létező emléke miként hatott napjainkig észrevétlenül. De bizo-
nyos mértékig mérgezte ez Észak-Erdély magyar négy esztendejét is.

A császár összehívatja Kolozsvárra az erdélyi országgyűlést, és a lemon-
dott magyar vezetők zömmel újra elfoglalják előző helyeiket. Az erdélyiek 
nagy és színvonalasnak bizonyuló viták után magyar többséggel, némi szász 
és a mérsékelt románok támogatásával elfogadják az uniót. Megtörténnek 
a választások a magyar országgyűlésbe. 1867. február 14-én Ferenc József 
gróf Andrássy Gyulát nevezi ki Magyarország miniszterelnökének, és meg-
szűnteti az erdélyi udvari kancelláriát.

Erdély különálló története ezzel befejeződik.

A kiegyezés és a 68-as törvényt követő időkben a románok passzív 
rezisztenciába vonulnak. Így aztán kevés kivételtől eltekintve nem vesznek 
részt a magyar parlament munkájában. Az első ülésen mindössze 14 meg-
választott román képviselő jelenik meg.

Most megint látogassunk át a mába. Újabban józan román történészek 
véleményei jelentek meg az interneten. Ebben ezt a passzivitást kárhoztatják, 
és arra figyelmeztetnek, hogy az a 7%, amivel akkor rendelkeztek, ugyan-
olyan lehetőség lett volna számukra, mint a magyarok mai romániai 7%-a. 
Vagyis komoly esélyekkel léphettek volna fel a magyar pártharcok közepette. 
Ezáltal jelentős jogokat vívhattak volna ki. Arról azonban nem beszélnek, 
hogy ebben az esetben nehezebb lett volna fenntartani azt a nemzetközi pro-

pagandát, amely később segített alátámasztani a nagy trianoni cselszövést, a 
messze a román érdekek felett álló, de azzal összhangban levő hatalmas tervet.

Akadt azonban olyan ezekben az időkben, aki a szó Bărnuţiu szerin-
ti értelmében vállalkozott az „árulásra”, az igazság érdekében. Miközben 
magyar oldalról alig történt kísérlet a vitára, Titu Maiorescu Critice című, 
1874-ben késve megjelent könyvéből idézhetünk, Jancsó nyomán: „…látni 
fogjuk mily erkölcsi bátorsággal és erős kritikai elmével vágja szemökre Sinkainak, 
Major Péternek, hogy meghamisították a román etimológiát és filológiát s hogy 
vakság kell nem látni, hogy a román nemzetiség épülete nem helyezkedhetik el 
oly alapokon, melynek közepén fekszik a hamisság. (…) utóvégre is kénytelenek 
vagyunk azt kérdezni ez uraktól: vajon hiszik-e, hogy van a tudománynak oly 
nemzetisége, amely képes a tévedésből igazságot csinálni csupán azzal, hogy e tévedés 
román szerzőtől származik? Vagy például a bukaresti tudományos akadémia, mely 
bármely művelt országban csak a követelődző tudatlanságnak volna középpont-
ja, lehet-e az igazi tudomány góczpontja, legalább ameddig a Dimbovicza habjai 
folynak? Hogy Cipariu nyelvészeti theoriái, melyek minden nyugati filozófus előtt 
nem lennének egyebek a tévedések hosszú sorozatánál, jók és helyesek lehessenek, 
akárcsak a két Küküllő közén is? Hogy Bărnuţiu közjoga (dreptul public), mely 
még egy oly jogász előtt is, ki csak a jogtudományok elemeibe van beavatva, nem 
egyéb, mint szövedéke a téves interpretáczióknak s a megbocsáthatatlan tudomá-
nyos konfúzióknak, legalább a Bahlui partján lehetne a román jogtörvény táblája?

Hogy Praleának, Tantunak, Czichindeal-nak, Saulescu-nak, Densuşianu-
nak stb. iratai, melyek más országokban kiapadhatatlan idézési forrásai lennének 
az élczlapoknak, komolyan elég jók legyenek, Pumnul úr irodalmi olvasókönyve 
számára, hogy abból a román ifjúság táplálkozzék.”

Aztán arra figyelmeztet Jancsó, hogy bizony ezekből az ellenérvekből 
könnyedén táplálkozhatott volna a magyar tudományosság is. De nem tette. 
Sőt, Jancsó remek tanulmánya, melyet a közoktatásügyi miniszter nek ajánl-
va ad át megbízatása után, sem lel kellő visszhangra. Figyelmeztetése, hogy 
a kultúrpolitikailag szervezett rumunizmus ellen kultúrpolitikai eszközök-
kel kellene küzdeni, elhal a századforduló meddő pártküzdelmeinek zajában. 
Utóbb, megbuktatása után, még a kisebbségpolitikával egyedül foglalkozó 
Bánffy Dezső miniszterelnök Kisebbségpolitikai Ügyosztályát sem átallják 
feláldozni a belpolitika harcainak oltárán. 

A XIX-XX. századforduló eseményeit tárgyalván, tárgyilagosan kell 
megállapítani, hogy a magyarok, a fejlett, de a román politikum által nem 
ellenőrzött és kihasznált törvény ellenére próbálkoztak a magyar nyelv ter-
jesztésével. Bevezették a magyar nyelv kötelező oktatását, és megpróbálták 
más tantárgyakra is kiterjeszteni. (A mai, ezt messze meghaladó párhuza-
mokra nem lehet nem gondolni.) Az eredmény azonban elenyésző volt. 
Nem sikerült a gyakorlati megvalósítás, s inkább csak az általa ébredő kese-
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rűség emléke maradt meg. És persze ennek sokszorosan eltúlzott hirdeté-
se Európa szerte. A Lex Apponyi önmagába véve egyáltalán nem jelentett 
veszélyt a nemzetiségekre. Nem úgy a törésen túl, ahol a romániai magya-
rok románosítása nagy léptekkel haladt előre. Az ortodox szellem ezt sokkal 
könnyedebben és gátlástalanabbul tudta megvalósítani.

Egyébként a román irredentizmussal a dualizmus korában alig foglal-
koznak. A kor irodalmát tanulmányozó Kovács Ernő mindössze 2-3 figyel-
mezető írásra bukkant.

Beszélnünk kell azonban arról is, hogy a magyar hegemón törekvé-
sekből a gazdasági kimarad. A feudálkapitalizmus egyformán sújt román 
és magyar kisembert. A román értelmiség egy része, kiszorulván a hivata-
lokból, ismét a fejedelemségek felé veszi útját, s a törésvonalon túl alakít-
ja a hangulatot. A többiek azonban élve a bankrendszer lehetőségeivel, az 
Albina és más román bankok segítségével a tönkremenő birtokosok földje-
it megszerzik, és egyre több föld vándorol a román középréteg birtokába. 
Ez az egyik legkézenfekvőbb sikere a bizánci ügyeskedésnek, annak, ami a 
törésvonal egyik legjellemzőbb eleme.

Gróf Mikó Imre még korábban felismeri a veszedelmet és megala-
pítja az Erdélyi Gazdasági Egyesületet (későbbi nevén: Erdélyi Magyar 
Gazdasági Egyesület). Ez az európai színvonalú valóságos intézményháló-
zat több mint száz évig támogatja a magyar birtokosságot. Eleinte a közép 
és nagybirtok látja hasznát, később egyre inkább a kisbirtok is. De mindez 
nem elég. A XX. század elején a magyar földveszteség jelentős méreteket ölt. 
Csupán az első világháborút megelőző tíz évben 126 000 hold föld megy 
át magyar kézből románba. Venczel József kitűnő tanulmányban bizonyí-
totta, hogy mire Erdélyt Romániához csatolták a magyar elnyomatás éveiben 
működő román bankok (140 körül volt működő fiókjaik száma) annyi földet 
szereztek meg a románságnak, hogy a földterületek tekintetében kiegyen-
lítődtek a birtokviszonyok.

Ismétlem, mindez a magyar hegemónia és annyit emlegetett sötét 
elnyomás éveiben! Az azonban kétségtelen, hogy sem a magyar, sem a 
román nacionalizmus nem foglalkozik a szociális gondokkal. A küzdelem, 
elsősorban a két középréteg harca, és ebben a román ügyesebbnek bizo-
nyul. A megfigyelésünk tárgyát képező ortodox törésvonal szemléletbeli elő-
nyei ehhez nem kis mértékben járulnak hozzá. Hogy ez még nyilvánvalóbb 
legyen, maga az ortodox egyház is jelentős szerepet játszik benne. Ahogy 
mondták: akié a föld, azé az ország.

A nagyromán egyesülés a román irredentizmus titkos céllá válása 1848-
ban indul el a fejedelemségekben, és a kivándorló erdélyi román értelmi-
ség hullámai csak erősítik az ortodox gondolkodásmódú irredentát, beoltva 
a törésvonalon inneni gazdagabb szellemi erővel. A két román gondolat 

egyesül a törés felett, és tovább bonyolítja annak vonalát, vagy talán azt is 
mondhatnám, hogy inkább egyszerűsíti, mert lassan becsempészi egészen 
a román-magyar népi határokig. 

Felmerül annak a veszélye, hogy az azon belül maradt magyar szigetek 
elindulnak a román fejedelemségek-béli csángó magyarság útján.

Gondoljunk ismét a jelen történéseire, mert ez az út még nem ért 
véget, s feltehetően nem is fog. Miközben a mai balkano-bizánci szelle-
műeket egyazon külső veszély fenyegeti a szakadékon inneni magyarság-
gal. Mégpedig egy másik szakadék: a demográfiai. A felismerés azonban 
a valódi nemzetpolitikákat lesöprő pártpolitikák miatt még várat magára. 
Elsősorban a túlparton.

Eme elkerülhetetlen és szükséges aktualizálás után térjünk ismét vissza 
a XIX. századi történelembe.

A Ion Slavici által létrehozott Tribuna című román lap lesz a román 
irredenta zászlóshajója. A békülékeny románságot legyűrve, a kemény irre-
denta felé viszi el Erdély románjait. A fejedelemségekben már él az elkép-
zelés egy Erdély birtoklására alapozott nagy Romániáról, mely a Fekete-
tengertől a Tiszáig terjed.

A két román vajdaságból létrejött Románia nem egységes. Míg Havas-
alföldön a társadalom inkább urbanizálódik, Moldovában dominál a falusias 
létforma és a birtokos osztály. Az ortodox nacionalizmus itt már valami-
vel erősebb is. Ugyanakkor az itt megmaradt csángó magyar elem elro-
mánosítása tűzzel-vassal folytatódik. A fogyó csángóság türelemmel tűr. 
Aztán Moldova szintén a nagytőke birtokába kerül. Ennek következ-
ménye a nevezetes 1907-es parasztlázadás, melyet a katonaság ver le, és 
17 000 áldozata van. A bizánci állapotok és szellem ebben is megnyilvánul-
nak. Akkor, amikor Európában, s így Magyarországon és Erdélyben sem 
képzelhető el már ilyen esemény.

A románság klasszikus nemzeti ideológiáját Nicolae Iorga fogalmazza 
meg, és annak alapja a nemzetet mindenen átmentő parasztság. Az ideoló-
gia a törés egykori határain túl születik meg, de már egészen az Erdéllyel 
egyesült Magyarország románjaiig hat.

A román nacionalizmus egyre agresszívabb lesz, s a válasz sem marad 
el. Az egymást gyalázó szövegek az élet minden területén felbukkannak. 
A román tiltakozás az európai közvéleményt célozza meg. Ugyanakkor bead-
vánnyal fordulnak Ferenc Józsefhez is, de az nem fogadja el. Mégis terjesz-
teni kezdik szövegét, s ebből születik a Memorandum-per, mely rövidesen 
amnesztiával végződő, és formális ítéletekkel zárul, de a világ színe előtt a jól 
szervezett propaganda a magyar nemzetiségi politika nagy szégyenévé teszi.

Hogy ennek ellenére milyen különbség van a túl és az innen között, 
azt éppen a nagyhatású Tribunát szerkesztő Ion Slavici esete példázza. 
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Későbbi – börtönéveiről szóló – könyvében maga írja le a váci börtön-
ben államfogolyként eltöltött, valóságos nyaralásra emlékeztető körül-
ményeit és a román börtönvalóságot, ahova a Vácról történt szaba-
dulását követően kerül. Ugyanis Romániába távozik, s ott józanabb 
elképzeléseit nem díjazzák, börtönnel annál inkább. Ott aztán a tet-
vek közt heverve, majdnem elpusztul. A XIX. század végén tehát még 
ilyen – saját maguk által leírt – példával is rendelkezünk a két part 
különbözőségéről.

Az elvadult hangulatban vannak kulturális közeledések, de az általános 
hangulat ezt meg sem érzi. A békülékenyeket a bizánci szellem kitaszítja. 
És ha már itt tartunk, akkor egy paradox jelenséggel tovább színezhetjük a 
soha nem egyszólamú hangulatot. Ugyanis éppen két békülékeny ortodox 
püspök kerül ezért bajba. Bennük valahol még élhetett az ortodox-refor-
mátus szolidaritás és a nagy biblia fordíttató fejedelmek emléke? Ki tudja? 
És ki tudja tanulmányozza-e ezt valaha valaki?

Jancsó Benedek elmondja, hogy 189�-ben, a hazai román görögkeleti 
egyház autonómiájának 2�. évfordulójára Puşcariu Ilarion archimandrita 
és társai megbízást kapnak egy egyházmegye történet megírására. Ebben 
Puşcariu következetesen a metropolia „visszaállításáról” ír. Nyilvánvaló, 
hogy a tódítás a nemzeti aspirációk szolgálatában születik. A fekete reve-
renda alatt ott munkál a nemzeti szív.

A szocialista eszmék térhódítása, a feudálkapitalizmus visszásságai 
ismét nagy zavart okoznak. Az elmaradottság hívei a nacionalizmust alkal-
mazzák fegyverként, és olyan viszonyok alakulnak ki, melyeket a román 
propagandagépezet nagyszerűen fel tud használni arra, hogy a világ előtt 
Magyarország a nemzetiségek poklának tűnjön. Sajnos ebben a magyar 
uralkodó osztályok, mai szóval, feladták a labdát a román irredentának. 
A másik, a szociális póluson kialakuló népi nacionalizmus talán még több 
veszedelmet rejt magában.

A törésvonalat, annak szerepét, és egyáltalán a realitást fel nem isme-
rő magyar politika nem észleli a veszedelmet. Hiába tapasztal ezt-azt, a 
veszélyérzet aránytalanul kicsi. Az, hogy a világtendenciák akkori háttér-
erőinek céljait felismerjék, s észrevegyék az abban nekik szánt szerepet, 
valószínűtlen. A világosan látók hangja elhal a másról szóló viták zajában. 
A parlament az obstrukció szellemében működik. 

Ferenc Ferdinánd a kor feszültségeinek megoldását a szociális és nem-
zetiségi nyomás feloldásában látja. Körülötte a nemzetiségek képviselői sür-
gölődnek, de még magyar szimpatizánsa is van a monarchiát föderalizálni 
óhajtó elképzelésnek. Hogy mennyire volt indokolt a trónörökös magyarel-
lenességétől félni, soha nem derült ki, mert meggyilkolásával a nemzetközi 
háttérerők eldöntötték a játszma további menetét. 

a „rövid” xx. század

Románia a román lakta területek megszerzésének igényével lép be az első 
világháborúba.

A törésvonalon túli gondolkodásmód újabb diadala aztán a ki-beug-
rás, amit már akkor elkövetnek mindenkori szövetségeseik ellen, vagy azok 
mellett. Erre számítani lehetett volna, ha valóban ismerik ennek a bizánci 
gondolkodásmódnak a lényegét és évszázados múltját. Ide tartozik az 1916-
os bukaresti titkos szerződés megkötése az Antant hatalmakkal, minden 
képzeletet felülmúló, magyarlakta országrészeket is magába foglaló terü-
leti ígéretekkel. Ezekről először Jancsó Benedek ad át jelentést a magyar 
kormánynak, de az ügyet sem vet rá, sőt – a miniszterelnökség felelősségét 
már nem viselő – Tisza István (halála előtt 13 nappal), maga is erős kétke-
déssel veszi tudomásul.

A számunkra idegen diplomáciai módszer győzedelmeskedik.
A magyarországi események tálcán kínálják a románoknak terveik 

megvalósítását.
Mikor a veszedelmet felismerik, Jászi Oszkár hiába megy Aradra tár-

gyalni, a román igény már meghalad minden elfogadhatót. Nem csoda, 
hiszen attól az érdekszférától, amelyik a térséget átalakítani óhajtotta, min-
den biztatás megkap arra, hogy az immár szokásos módszereit a végletekig 
és büntetlenül megcsillogtathassa a béketárgyalásokon.

A nyugati kultúrkör módszerei szerint fellépő vesztes magyarok, a 
bizánci csellel a győztesek oldalára került, és a legelképesztőbb állítások 
felsorakoztatására, vagyis kis iróniával mondva ősi erényeik csillogtatására 
bíztatott románokkal nem lehettek egy súlycsoportban. Különösen nem 
akkor, amikor meg sem hívták őket a tárgyalásokra.

Bár sokan a nyugati diplomaták tájékozatlanságát emlegetik, azonban 
ilyen létszám mellett ez elképzelhetetlen volt. Azokat a hazugságokat az elő-
re elkészített terv megvalósításához szükséges eszközként, tulajdonképpen 
elvárták a románoktól. Azoktól, akik ennek akkor és ott, legnagyobb mes-
terei voltak. Brăteanu beszédét idézve, így hordhatta az esti szellő egy szín-
román Debrecenben a román anyák altatódalait. Szerencsére itt már – saját 
falánkságuktól vezérelve – túl nagyot akartak markolni a hatalmasok ter-
veihez viszonyítva.

A történelmi Magyarország elveszett. A kataklizma nemcsak Erdélyt, de 
a Parciumot és a Bánátot is érintette, s akkor még nem beszéltünk a többi 
szomszéd étvágyát kielégítő sokfelé-szakíttatásról.

Az ortodox törésvonal egy jelképes megjelenéséről olvashatunk Jancsó 
Benedeknél, amikor a Budapestre bevonuló, illetve onnan a Dunántúl 
kirablását célba vevő román csapatok menetét nézi kétségbeesve. Az elvo-
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nuló lándzsás román csapat végén födeles kocsi halad. Benne teljes egyházi 
ornátusban a dandár ortodox főpapja.

Az ortodox törésvonalnak a románság mozgásával párhuzamos elmoz-
dulása a Kárpátokon belülre, hét évszázad alatt mindent eldöntött. A túlol-
dal, mint minden olyan erő, amelyet gondolkodásában és cselekvésében nem 
kötnek hagyományos európai normák, törvényszerű előnyökhöz jutott, és 
ráadásul tervei összecsengtek az érintetteknél is nagyobb háttérérdekekkel. 

A globalizáció felé induló világ ezzel elkönyvelhette első sikerét. 
A békeszerződéssel és a Nagy Októberi Forradalom kirobbantásával a keleti 
és nyugati kereszténység között húzódó, és oly sok mindent meghatározó 
vonalon innen és túl, egyaránt elkezdte a hagyományos társadalmak felszá-
molását, az útjában levő eme legnagyobb akadály elhárítását.

Ami Erdélyt illeti, a vezetői szerepek megcserélődtek.
És minden a bizánci játékszabályok szerint folytatódott, ami nagyság-

rendekkel fokozott nyomást jelentett és nem csupán etnikai szempontból. 
A román nagypolgárság hatalmas étvággyal vetette magát a gyakorlatban 
gyarmatosítottnak nevezhető területekre. A külföldi nagytőke azonban 
maga sem volt rest, s a gyarmatosító étvágyúak maguk is gyarmattá lettek.

Nemzetiségi politikájukban a hasonló – magyarban ismeretlen – gaz-
dasági nyomás eszközét szintén nagy sikerrel alkalmazták, és a románosítás 
hatalmas erővel folyt. 

A román földreform területi egységenként – vagyis az egyes országré-
szek nemzetiségi összetétele szerint változó – más-más formában történt 
megvalósítása egyedülálló volt Európában Ezt a túloldali gondolkodásmód 
egyik legszembeszökőbb s legártóbb példájának tekinthetjük. És akkor a 
kivitelezés részleteinek elképesztő történeteiről még nem beszéltünk. Az 
ezzel kapcsolatos sérelmek a Népszövetség elé kerültek, de a törésvona-
lon túliak gátlástalan hazudozása ezt a maga korában sóhivatalnak nevezett 
szervezetet könnyedén félrevezette. 

Az ezzel kapcsolatos legképtelenebb hazugságokat nevezi sokat idézett 
szerzőnk: „a hazafias hazugság rendszerének”. Ezek a hazugságok, akár a 
béketárgyalások idején tapasztaltak, minden tőlük nyugatabbra nevelkedett 
elme számára elképzelhetetlen méretűek.

A magyarság egy átmeneti passzivitás után megpróbált közeledni, és meg-
jelent a transzszilvanizmus gondolata, de ehhez három nemzet közös akarata 
kellett volna, s így az visszaszorult az irodalomba. Bár a magyar követelések 
szerényebbek voltak, mint valaha a románokéi, nem találtak meghallga- 
tásra, és elzárkózás, tovább fokozódó ellenszenv jellemezte ezeket az éveket. 

A homogenizáció tervszerűen folyik. A Központi Statisztikai Hivatal 
vezetője, Sabin Manoilă neves szakember és nacionalista szerint a fő csapás 
iránya a nyugati határmente 100 km. szélességben és a székelység. Kiemelt 

feladat az iskolarendszeren keresztül történő románosítás is. Ennek a fel-
adatnak Spiru Haret felel meg, aki elindítja a „Kulturkampfot”. Egyébként a 
kisebbségek több mint fele nem is beszéli a román nyelvet. A román nem-
zeti iskola és az ortodox ellenállás közös célja, hogy amint Lucian Boia írja: 
„A területünkön élő összes nemzetiségek olvadjanak össze egyetlen egybe…”

Ha a belső feszültségek fokozódnak, ezek megoldására ismét csak a 
nemzetiségi kártya felhasználása ad lehetőséget. Mircea Eliade – jeles filo-
zófusuk – arra figyelmeztet, hogy a román vezetők vakok, nem látják, hogy a 
nemzetiségek nem vesztettek erejükből, mi több egyesek közülük valóságos 
lendületben vannak. Aztán e bonyolult és sokszereplős játszma nyomán az 
indulatok elszabadulnak, megnyílik a kapu az 1938-as királyi diktatúra felé. 

A román belső fejlődés szerencsétlen alakulása az újfent felbukkanó tör-
ténelmi kettős kiszipolyozás a tömegeket a tőke ellen fordítja. A módszer 
adva van. Nemzetiségi vonalra terelik a bűnbakkeresést. A magyarok és a 
zsidók kerülnek terítékre. A Vasgárda megkezdi működését. Aztán jobbnak 
látják másként folytatni. A Vasgárdát feláldozzák. A bizánci módszer ismét 
működik a nyugatra tolt törésvonal mögött. Tudják, mikor kell váltani.

Mint amiképpen az ezt követő háborús korszakban is.
Már az elkerülhetetlen revízió kapcsán zajló turnu-severini tárgyaláso-

kon nem írják alá az egyezséget a magyarokkal, hanem ravaszul nagyhatalmi 
döntést kérnek. Azt elfogadják, de a háború végén – ismét alkalmazva a törés-
vonal tanítását – a győztesek oldalára állnak, és elmondhatják, hogy ők nem 
határmódosítási egyezményt kötöttek, hanem elszenvedték a Bécsi diktátumot, 
tehát letagadják, hogy tulajdonképpen ők kérték és elfogadták a Bécsi döntést. 

De már Jalta ajándékait élvezve kezdődik minden elölről.
Bár itt felvezetett témámnak ez nem szerves része, annyit meg kell jegyez-

nem, hogy törésvonalon túli, vagyis bizánci eredetű maga a bolsevizmus is. 
Hogy ez milyen tragikusan így van, azt bizonyítja, hogy úgy az autokefál orosz, 
mint a hasonló módon önálló román ortodox egyház vezetője, a moszkvai, illetve 
a bukaresti metropolita, a mindenkori állammal összefonódó egyház szabályai 
szerint, az egyházat tagadó és felszámolni óhajtó két rendszernek vallásellenes 
politikája ellenére, az adott titkosszolgálatok belső embere volt. A kommu-
nista diktatúrák számos vonása lelhető fel a törésvonalon túli szellemben. Ez 
olyannyira igaz, hogy még a minket – részben saját hibánkból – annyi éven 
át vezető posztkommunista elit egyes magatartásmintái is innen eredeznek.

Ennek ismertében nem csodálkozhatunk, hogy az elnyert szocialista 
demokrácia éveiben a kisebbségi magyarság sorsát kettős átok sújtotta a 
törésvonalon túl. Az anyaország csak a bolsevizmust kapta belőle.

19�6 ismét nagyszerű alkalom volt a bizánci ravaszság megcsillogtatásá-
ra. Az a Románia, amelyik később a nagy Szovjetunióval csúfolkodott, most 
felajánlkozott a magyar ellenforradalom leverésére. Aztán az igénybe nem 
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vett szolgálat ellenében, így bizonyított hűségére való tekintettel, megsza-
badult a szovjet csapatoktól. Mint tudjuk, Kádár a később neki is felkínált 
lehetőséget nem fogadta el.

Az ezután Romániában meghonosodott Ceauşescu diktatúra negyed-
százados képtelensége, szintén bizánci elem. Mint azt valaki az oroszokról 
szellemesen megjegyezte, az anyácska haza érdekében minden nadrágszíjon 
van a legvégsőn túl még három luk. Nos, a román embereknél a haza egy-
ségének elhitetett veszélyeztetettség újabb hatlukú nadrágszíj elviselésére hite-
lesítette azokat, s velük elkerülhetetlenül a túszul ejtetteket is. 

Idő multával a globalizáció láthatatlan hatalmi előkelői aztán úgy vél-
hették, hogy a mórok megtették kötelességüket és elmehetnek. Málta és 
Reykjavik után leléptették a hagyományos társadalmak szorgos lebontóit, és 
megkezdték a jól végzett munka gyümölcseinek learatását. Rövid történe-
te során a globalizáció sehol nem akadt jobban előkészített emberanyagra, 
mint ezekben az országokban.

Jó munkát végeztek, s ebben nagy segítségükre volt a balkano-bizánci 
vagy levantei, nevezzük bárhogy, az ortodox törésvonalon túli gondolko-
dásmód és modell. Az a modell, mely a nagy váltás után is él és virágzik, 
melynek jegyében zajlott a forradalomnak nevezett román eseménysor, a 
marosvásárhelyi fekete március, az ország újrafelosztásának tervei, az auto-
nómiaellenesség stb.

Ha a magyar-román viszonyt napjainkban akarnánk ábrázolni, a szándé-
kom szerinti eseményekre alapozott példabeszédeimből, az 1989-es törté-
néseket követő 1990-es tavasz története a legjellemzőbb. Azóta voltak apró 
lépések, de nagy történelmi léptékkel mérve körülbelül itt tartunk. Az elfogult 
nacionalista gondolkodásra nevelt, tudatlanságában hamis információkkal és 
az erre alapozott tudattal felruházott tömeg szemében a magyarság az egyik 
szükséges ellenségkép szerepét tölti be. Még működnek a szellemi bajkeve-
rők, és tetteik elképesztő határokat döntögetnek. Apró, de szemléletes példa-
ként arról értesülhettem, hogy újabb román legenda szerint nemcsak Mátyás 
királyunk román, de a szobrát alkotó Fadrusz János a művet egy ismeretlen 
szegény román szobrásztól tulajdonította el. Szent István – anyja révén iga-
zolni próbált – románsága pedig ennél is gyakrabban emlegetett legendájuk.

Hogy meddig jutott el az ortodox törésvonal? Mint ezt már előbb emlí-
tettem, nyugodtan kijelenthetjük, hogy politikai határa a mára már tény-
legesen légiesített magyar-román határ, de kisugárzása különös módon ezt 
messze meghaladja.

Most újabb érdekes helyzetekben ismerkedhetünk magatartásával. 
Jugoszlávia felbomlása ennek mentén kezdődött el, és vajon mi lesz a törés-
vonal által kettéválasztott nyugati és keleti részből álló Ukrajnával? Merre 
halad a Balkán további államainak Európához csatolása? Lesz-e haszna az 

ortodox gondolkodásmódnak a görögök esetében? De személy szerint sok-
kal inkább az érdekel, ami erdélyi magyarjainkra vár. Mit remélhetnek az 
autonómia egyedüli mentsváráért folytatott küzdelmükben?

Jórészt Varga Árpád nyomán, tanulmánya szemléltető táblázataiból 
válogatva és azt néhol egyszerűsítve vagy másokkal összevonva, érdemes 
néhány számadattal is alátámasztani mindazt, amiről eddig beszéltünk, 
hiszen a törésvonal számunkra tragikus lényege a demográfiai adatokban 
érhető tetten. A régebbiekben és a legnagyobb eredményeket magáénak 
mondható Ceauşescu éra éveit bemutatókban.

az össz és a magyaR LéLeKszám aLaKULása eRdéLyBen 1869-2011 Között

időszaK összLéLeKszám magyaROK   időszaK összLéLeKszám magyaROK

1869. xii. 31. 4 224 436       … 1956. ii. 21. 6 232 312  1 559 000

1880. xii. 31. 4 032 851 1 046 000 1966. iii.  15. 6 719 555  1 740 000

1890. xii. 31. 4 429 564 1 201 000 1977. vii. 1. 7 531 130  1 691 000

1900. xii.  31. 4 874 772 1 438 000 1985. vii. 1. 7 915 841                  …

1910. xii. 31. 5 262 495 1 662 000 1989. vii. 1. 8 033 633                  …

         1919. 5 208 345        … 1992. i. 7. 7 723 313 1 850 000   

1920. xii. 31. 5 133 677 1 500 000 1995. vii. 1. 7 646 926                  …

1930. xii. 29. 5 548 363 1 600 000 2002. iii. 18.                  …*   1 434 377*

1941. i. 31. 5 910 974 1 750 000 2011.  x. 20.                  …*   1 237 746*

1948. i. 25. 5 761 127 1 550 000

több táblázatból összegyűjtve                                                                                                                           * nincs erdélyre lebontott anyag csak összromániai

a magyaR anyanyeLvűeK LéLeKszámánaK aLaKULása feLeKezetenKént 1880-1910 Közöt

időszaK összesen
göRög- 

KeLeti
göRög  

KatOLiKUs
Római  

KatOLiKUs
RefOR- 
mátUs

evangé- 
LiKUs

UnitáRiUs izRaeLita egyéB

ezer fő

 1880  1009,4  11,2   31,6 366,8 468,2 23,6 52,4    54,4 1,2

 1890   1201,2  13,0   42,3 434,6 547,2 26,0 58,8     77,5 1,8

 1900   1438,5 20,9  63,3 530,9 622,6 30,7 64,5  104,3 1,3

  1910   1663,2 25,2  82,3 632,2 685,8 35,8 68,0   132,0 1,9

index, Kezdő népesség = 100

 1880  100,0  100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0 100,0

 1890   114,8   111,4  129,5 114,2 112,8 106,1 108,2  137,9  145,9

 1900   137,5  179,7  193,7 139,5 128,4   125,3  118,6  185,8  101,6

   1910  159,0   217,4  251,9 166,1 141,4  146,0 125,1  235,0  154,5
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az összes népesség, vaLamint a ROmánOK és a magyaROK tényLeges népszapOROdása,  
iLLetve fOgyása eRdéLyBen 1948-1992 Között

időszaK összesen ROmán magyaR összesen ROmán magyaR

  szám szerint évi átlagban ezer lélekre

    1948−1956        483 766         339 785          137 008             10,0            1 0,8              11,0

    1956−1966         503 734          520 951             39 136                7,7                   12,0               2,5

    1966−1977         780 674         644 414            93 610               10,2             12,2               5,3

    1977−1992        223 084       480 296           -87 125                 1,9               5,9              -3,5

eRdéLy népessége szüLetési és LaKóHeLye szeRint, 1930, 1966, 1977, 1992 

év
össz- 

LaKOsság
LaKóHeLyén

szüLetett
LaKóHeLyén KívüL, az ORszágBan szüLetett egyéB

 
UgyanaBBan
a megyéBen

eRdéLyBen
másUtt

KáRpátOKOn 
túL

 

összesen

     1930      5 548 363    4 105 376  74,0     788 695  14,2   414 855     7,5      68 650     1,2   170 787  3,1

     1966      6 719 555    4 333 885  64,5   1 078 816  16,1    791 427    11,8     397 373    5,9   118 054  1,7

      1977      7 500 229  4 640 685   61,9    1 329 210   17,7   916 289   12,2    532 905     7,1      81 140   1,1

      1992      7 678 206 6 174 802     80,4   876 752    11,4    573 986     7,5     52 666  0,7

eBBőL váROsOKBan éL

    1930          963 418       400 124   41,5       215 552  22,4    214 576  22,4       44 466    4,6    88 700 9,2

    1966       2 619 925    1 075 900   41,1      617 226  23,5   542 450  20,7     304 247   11,6     80 102  3,1

      1977       3 558 651    1 499 878  42,1     891 960  25,1   672 488   18,9     435 254  12,2      59 071  1,7

     1992      4 344 939 3 167 464     72,9   657 633   15,1     482 318   11,1      37 524 0,9

szám szerint és százalékban

a váROsi népesség gyaRapOdásánaK fORRásai eRdéLyBen 1900 és 1994 Között

időszaK tényLeges teRmészetes
vándORLási 
KüLönBözet

Közigazgatási 
váLtOzásOK

átLagOs évi 
gyaRapOdás

  népszaporodás vagy fogyás (-)

         1901−1910             124 650                 21 714               79 895                 23 041             20,1

          1911−1920               38 985               -12 483               55 606                 -4 138               5,5

         1921−1930              241 872                18 960             132 228               90 684             28,7

          1931−1941             190 226                    5 951              169 321                 14 954             18,0

         1941−1948              -34 740                          ...                         ...                 -1 839               -3,1

        1948−1956            634 940                          ...                        ...              243 070             27,4  

        1956−1966             625 525               136 770             351 260              137 494             30,1

        1966−1972             623 325                          ...                         ...              240 556             36,8

         1972−1976             555 957             150 000           405 960                            -              37,7

          1977−1981             424 293              165 040            259 250                            -             25,0

         1981−1985             316 007              115 395            200 612                            -              19,1

        1985−1989             269 598                        ...                         ...                  59 184             15,2

         1989−1991            -138 852               48 536           -187 388                            -             -12,4  

        1992−1994                    3 112                 10 177                -7 065                            -               0,3

a népesség száma 1992-Ben, gyaRapOdása, iLLetve csöKKenése  
1977-1992 Között eRdéLyBen, teLepüLési KöRnyezet és a Két fő nemzetiség szeRint

váROs-faLU összesen ROmánOK magyaROK

népességszám 1992-ben

összesen             7 723 313 100,0             5 684 142 73,6            1 603 923 20,8

városok            4 429 697 100,0             3 351 001 75,6               898 387 20,3

Községek            3 293 616 100,0              2 333 141 70,8               705 536 21,4

a népességszám változása 1977-1992 között

összesen              2 23 084      3,0              480 296   9,2                 -87 125 -5,1

városok                814 941    22,5                847 714 33,9                  36 358   4,2

Községek             -591 857  -15,2              -367 418      -13,6              -123 483       -14,9

szám szerint és százalékban

a vándORLási egyenLeg a mai ROmánia teRüLetén a Két fő ORszágRész szeRint 

időszaK ROmánia Regát eRdéLy

ezer főben

                  1901−1910                               ...                                      ...                       -89,7

                  1911−1920                               ...                                      ...                      -265,9   

                  1921−1930                               ...                                      ...                        -67,8

                   1931−1941                         134,6                               158,9                        -24,3

                  1941−1948                      -625,9                              -351,0                      -274,9   

                  1948−1955                       -130,2                                      ...                            ...

                 1956−1965                       -139,7                              -166,5                         26,8

                 1966−1976                        -69,2                              -142,5                          73,3

                  1977−1989                       -233,2                              -251,4                           18,2

                  1989−1991                      -493,8                              -142,5                       -351,3   

                  1992−1995                         -75,4                                -33,4                        -42,0
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Nézzük meg jól ennek a táblázatnak az adatait, ugyanis ez az időköz 
mutatja legjobban Ceauşescu aranykorának eredményeit. Ezért maradt meg a 
román nacionalistákban a diktátorról az a leegyszerűsített kép, hogy amint 
azt mai nagy-romániások mondják: ő egy jó román volt, s ezért vannak virá-
gok sírján.

Erdélyben, román-magyar viszonylatban, a lélekszám alakulása 1869-
1992 között – az 1869-es adatot 100-nak számítva – a románok esetében 
229 százalékos, míg a magyaroknál csak 1�2 százalékos emelkedést jelez. 
Azóta ez az arány tovább romlott. 

És ha már az ortodox törésvonalat emlegetjük, lássuk a vallási sta-
tisztikát nagyon leegyszerűsítve: Nos, amennyiben 1869-et vesszük 100-
nak, akkor az ortodoxok aránya 1992-ig 333-ra nőtt (ebből a görög kato-
likus egyház felszámolásából kb. 80 a nyereség, tehát a valós növekedés 
2�3 körüli), a római katolikusoké 120-ra a reformátusoké pedig 1�4-re 
emelkedett.

A nemzetiségi statisztikákat taglalva, Lucian Boia, a már többször idé-
zett mai román történész, legújabb könyvében megjegyzi, hogy: „A szám-
adatok a magyarokra nézve kíméletlenek. A románok a partit számbelileg nyer-
ték meg (és nem a történelmi jog felemlegetése által, elindulván a dákoktól és 
rómaiaktól, ami semmit sem ért volna, ha számbelileg kisebbségben maradnak). 
1918-ban a magyarok, szélesebb értelemben a magyarul beszélők, Erdélyben a 
lakosság 30 százalékát, a románok kicsivel több, mint 50 százalékát jelentették. 
Jelenleg a románok 75 százaléka mellett a magyarok aránya 20 százalék alá süly-
lyedt. Az előrejelzések ennek további csökkenését prognosztizálják.” Aztán ezt írja: 
„A románok még nagyobb többségbe kerültek a városokban, mint annak idején a 
magyarok voltak, és teljesen behozták hátrányukat, sőt a maguk javára fordították 
a kulturális lemaradást is.”

A Ceauşescu éra alatt Erdélybe betelepített románok számát hozzáve-
tőlegesen 3 millióra becsülik. 

És végül még egy statisztikai jellegű, de annál is sokatmondóbb idézet 
Boiatól: „Tény, hogy Romániának sikerült, ha nem is kizárólagosan román-
ná, de legalábbis nagyon románná válnia (és nagyon ortodoxszá: 86,5% ortodox 
2011-ben, az 1930-as 72,6 %-hoz képest.) Ma tehát a két háború közötti Nagy-
Romániánál sokkal homogénebb. Az egységes nemzeti állam tétele majdnem való-
ságossá vált.”

A 2011-es népszámlálás adatai szerint Romániának 20 122 000 lakosa 
van. 16 793 000 román, 1 237 000 magyar, ez 6,�%, ami történelmi negatív 
csúcsot jelent. 1966-ban még 1 740 000 volt az erdélyi magyarok száma. 
Majdnem fél évszázad alatt több mint félmilliós veszteség! Az 1941-es ma- 
gyar népszámlálás szerinti (Dél-Erdély vonatkozásában feltehetőleg román 
adatokat is használó) csúcs 1 7�0 000 volt.

A Ceauşescu idők kisebbségeket kiárusító politikáját Boia, túllép-
ve a rideg számok ismertetésén, elítéli. „Ami az egyének számára előny 
volt, az a közösségeknek szerencsétlenséget jelentett: ezek olykor az eltűnésig 
darabolódtak fel, s az eredmény azonos volt egy genocídiummal. (nem hal-
tak meg személyek, de eltűntek etnikumok).” A zsidók esetében „egy tör-
ténelem végéről” beszél. Tudni illik, hogy saját adataik szerint (Zsidó 
Világkongresszus) Romániában 1940-ben 76� 000 zsidó élt, ez a szám 
1946-ra 428 000-re csökkent. Ha az Észak-Erdélyben lezajlott depor-
tálásokat leszámítjuk, akkor is több mint 200 000 zsidó esett áldozatául 

főBB etniKUmOK számaRányánaK aLaKULása észaK és déL-eRdéLy váROsaiBan
1910-1992 Között

év

észaK eRdéLy déL eRdéLy

összes 
népesség

ROmán magyaR német egyéB
összes

népesség
ROmán magyaR német egyéB

százalék szerint

  1910      335 667         9,8       84,3       4,7        1,1     346 894       25,3       45,6      25,5      3,6

  1920      369 230      20,7        54,8       5,3     19,2      352 316       29,9       36,3      24,5      9,3

  1930      459 625      28,6        57,5      3,0     10,9      503 793       39,6       33,2      23,1      4,1

  1941       509 113         8,2       86,1       1,9       3,8      644 531       54,8        17,1      19,7      8,4

  1948      488 252       34,5        61,8      0,7       3,0     630 652       62,4       21,4      12,2      4,0

  1956      670 843      38,2       59,2       1,2        1,4   1 083 001       67,6       18,0      12,8       1,6

 1966      881 818      48,2       50,2       1,0       0,6    1 497 551       74,3       14,4      10,0       1,3

  1977  1 403 956      55,2       42,8      0,7        1,3   2 154 695       78,4        11,5        7,4      2,7

  1992   1 878 625      61,7       35,8      0,7        1,8   2 551 072       86,9         8,9        2,3      2,9

1910, 1930, 1948, 1956, 1966 anyanyelv; 1920, 1941, 1977, 1992 nemzetiség szerint

egyKOR magyaR eRdéLyi váROsOK demOgRáfiai adatai 1966 és 2011 Között

1966 2011

váROs ROmán magyaR magyaR% ROmán magyaR magyaR%

szám szerint és százalékban

arad       63 800          24 900           28,07      132 200          15 700           10,61

Brassó       75 800          17 000           18,31      210 800          16 200              7,10

Kolozsvár       56 500          32 800           36,73      309 000         50 000           15,97

marosvásárhely        28 500         69 600           70,94        70 400          57 400          44,87

nagybánya        66 700          31 900           32,35      100 800          14 100          12,26

szatmárnémeti        47 600         49 500           50,97        59 700          35 700           37,62

temesvár        62 600          17 800           22,13      288 100          15 600            5,13
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a romániai holokauszt román területen zajló borzalmainak, amiről nem 
illik beszélni. S ezen felül van a besszarábiai és transznyisztriai, szintén 
román holokauszt áldozatainak tömege, akiket Románia hadba lépése 
után kollektíven a szovjetekkel való együttműködéssel vádoltak. Itt – 
Lucian Boia szerint – az áldozatok száma akár 270 000-re is rúghatott. 
A transznyisztriai haláltáborok hatékonysága, a vonatoztatások (zsúfolt 
vagonokban élelem és víz nélkül hagyva), és jég alá lövetés volt a leg-
elterjedtebb megoldás. 

Boia, homogenizációs módszerként, elsősorban az urbanizációhoz 
vezető iparosítást említi és megjegyzi, hogy a kommunista rezsim sokkal 
hatékonyabb eszközökkel rendelkezett a homogenizáció vonatkozásában, 
mint a két háború közötti Románia.

Kihangsúlyozza, hogy Erdély alapjaiban véve is ortodoxszá vált, s ezzel 
az alábbiakat is megerősíti. Ugyanis ha röviden és tömören akarjuk össze-
foglalni azt, ami minket elsősorban érint, tehát az ortodox szellemiség 
erdélyi hatásait, akkor egy új sokatmondó meghatározással egészíthetem 
ki eszmefuttatásom e részét: Erdélyben a Csáky Zoltán által szellemesen 
„hagymakupolás honfoglalásnak” nevezett korszakot éljük. Van-e ennél meg-
győzőbb, szemmel látható eredménye az ortodox törésvonal átvándorlásá-
nak a Kárpátokon? De ezeket a legújabb kori történéseket inkább a követ-
kező, az utóbbi évtizedekben ezzel foglalkozó publicisztikámat összefoglaló 
fejezet tartalmazza majd. A román-magyar viszonyról könyvtárnyi iroda-
lom született. Hiába. 

Dohogunk, csodálkozunk, mérgelődünk, olykor szitkozódunk és szá-
mon kérünk, néha egyikünk-másikunk még magába is néz, de a cselekedni 
képes és köteles magyar politika a mai napig nem tanúsított kellő felké-
szültséget, bölcsességet, nélkülözhetetlen ravaszságot, az őszinte és korrekt 
(nem merem európainak nevezni, mert az már halott fogalom) közeledés 
elfogadására képtelen szellem kezelése kapcsán.

Lehetetlennek tűnik, és mégis szükséges. 
Mert ha az ortodox törésvonal mindkét oldalának lakói érdekében 

ezt nem sikerül elérni, akkor akár középtávon a történelem kijózanító 
pofonjának lehetünk majd vétkes áldozatai. Az esztelen emberi érdekek 
által befolyásolt történelem ezt is helyi jelenséggé süllyeszti, és saját tör-
vényszerűségei szerint működvén, kortalan magasságából mond ítéletet 
a küzdők felett.

És akkor a minket legyőzőkkel együtt fogunk az eltűnéssel egyet jelentő 
módon elsenyvedni egy globalizált világ közömbös kohójában.

Az olvasó rendkívüli türelmét megköszönve, itt zárom a történeti átte-
kintést, és itt mondok köszönetet mindazon szerzőknek, akik munkáinak 
tanulmányozása hozzásegített ennek összeállításához.

JeLenKORi gOndOLatOK

E történelmi áttekintés után, napjaink gondjaira tekintettel, az utóbbi évti-
zedekben írott e témával foglalkozó publicisztikai jellegű mondandómból 
válogatnék. Rendhagyó módon azonban ezt nem az elején kezdeném.

Több mint másfél évtizede annak, hogy egy Sabin Gherman nevű erdé-
lyi román értelmiségi közzétette kiáltványát, melynek – azóta közmondá-
sossá vált – címe így szól: Elegem van Romániából.

A rövidke, de annál nagyobb indulattal, helyesebben keserűséggel meg-
írt bő két oldal romániai visszhangjait egy kitűnő gyűjteményben láthat-
tuk viszont. Magam először román nyelven jutottam hozzá, de magyarul 
is megjelent.

A magyarországi visszhangok óvatosak és visszafogottak voltak. Ez még 
nem lenne hiba, bár a kérdés értő elemzése nagyobb erőfeszítéseket is meg-
érdemelne. Persze a magyar olvasó nehezen tudja áttekinteni az ilyen jelle-
gű hazai kínálatot, mert nem kizárt, hogy nyomdába került már ilyen mun-
ka. Ez esetben azonban annak jobb terítését kellene számon kérnünk.

Annál érdekesebb volt azt megfigyelni, hogy az itteni érdeklődők – 
gyökereik szerint – hogyan reagáltak az ominózus szövegre és a körülötte 
kavarodó viharra. 

Az Erdélyből jöttek jelentős része eredendő gyanakvással tekintett az 
egész kérdésre és először provokációt vagy valami más hátsó szándékot, 
éppen a szotyola civilizáció zseniális álságosságának valamilyen csapdáját vél-
te benne felfedezni.

Volt olyan közöttünk, aki az írásban valami olyasmit látott, amit a szerző – 
ha őszintén szólt – valóban elmond. Erőteljes figyelmeztetést, az Európától 
leszakadóban levő ország számára. Az Erdély birtoklásában rejlő történelmi 
esély elszalasztásának lehetősége miatti szorongást.

Természetesen voltak felületesek, a témában felkészületlenek, akik csak 
a szenzációt, a precedenst látták benne, s kárörvendve lobogtatták, hogy na, 
már ők is megelégelték?

Az anyaországi olvasók többsége csak egynapos kuriózumként kezelte, 
és emléke hamar elvegyült a hazai nagy magyar politikai hangzavarban.

Visszatérve a romániai visszhangokra, azok minden irányból körüljárták 
a kérdést, és mindenféle megvilágításban megvizsgálták, vagy bemutatták 
azt. Egyre azonban nem sokan gondoltak. Talán a pátoszos mítoszokon 
és öntömjénezésen nevelkedettség mián. Nevezetesen arra, hogy az írás – 
tudatosan maró hangvételétől függetlenül – egy jó román hazafi kétség-
beesett kiáltása, az első lépés éppen annak megakadályozására, amivel 
vádolni próbálják. Ha ő valóban Románia szétesésére játszó, idegenek által 
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befolyásolt, magyar-bérenc, „Sörös gyerek” (Corneliu Vadim Tudor szélső-
séges nacionalista politikus nyomán, szabadon) lenne, akkor mindezt nem 
írja le. Ellenkezőleg, hallgat. És vár. Mert mindaz az igazság, amit leír, ami-
re kétségbeesetten akarja felhívni az eddig közönyös közvélemény és főleg 
politika figyelmét, magától fogja elvégezni azt a munkát, amelynek részes-
ségével éppen őt vádolták meg. Az ortodox törésvonal, és ráadásnak az ó-
román területeken belüli egyéb különbségek még léteznek. Egyik oldalon 
a bizánci mintára központosító ravasz és veszedelmes „szotyola kultúra”, 
mely életszínvonal helyett idegengyűlölettel táplálja polgárait, a másikon 
egy vonzóan és ugyanakkor zavaróan közeledő, rózsaszínű Európa kép. Ez 
a kontraszt az élet valódi színpadán egymaga sugallhatja azt, aminek szol-
gálatával habzó szájú bírálói Sabin Ghermant vádolják. 

Így gondolkodhatott Sabin Gherman akkor, s még nem sejtette talán, 
hogy Európa igényei egészen mások, hogy nem igazán kötelező, aminek 
kötelezőnek kellene lennie, s Románia is csupán olyan olcsón megszerzen-
dő piac, mint versenytársa Magyarország. Vagyis mindketten tárgyai az 
újgyarmatosítás mai, globalizációs módszereinek.

Mert mára ez az évszázados terheket hordozó román-magyar viszony 
aktuális állomásának lényege. Minden egyéb csak immáron megváltoztat-
hatatlan előzmény.

Erről és ezzel kapcsolatos olvasmányokból fakadó tanulságos informá-
cióink okán érdemes még néhány megjegyzést tennünk. 

– Felmerülhet a kérdés, hogy Corneliu Vadim Tudor és hívei meg-
döbbentően tájékozatlanok? Vagy ami még valószínűbb, hogy őket nem 
érdeklik a tények? Esetleg nem csak elvakult nacionalisták, de korlátolt 
és tudatlan emberek is? Ez persze még alkalmasabbá teszi őket a végte-
len gyűlölködésre. Mintha fogalmuk sem lett volna pl. Soros György és a 
magyar nacionalizmus felhőtlennek nem nevezhető viszonyáról. Nem ismer-
ték – gyűlöletük egyik fő tárgyának – Soros úrnak az erdélyi kérdéssel kap-
csolatos nyilatkozatait. Úgy tűnt, nem tudnak egyáltalán szerepéről a világ 
mozgatórugóinak élő panoptikumában. C. V. Tudor még Soros nevét sem 
tudta leírni. (Sörös)

– Ezek után még megdöbbentőbb, hogy volt idő, nem is olyan régen, 
amikor nagyjából minden harmadik román szavazópolgár ezt az embert 
akarta hatalomhoz juttatni. Ez a tény egymagában tragikus képet fest 
Románia jelenéről. Ami persze – a több mint másfélmillió túszra gondolva – 
számunkra nem lehet öröm. Ha Románia jövőjét józanul vizsgáljuk, akkor 
ez odaszakadt nemzettársaink számára felettébb szomorú. Sajnos ilyen hát-
rányai vannak annak a közel két évszázados szívós és rendszeres, s ahogy az 
időben előre haladtunk a már egyre inkább államilag támogatott munkának, 
mely felépítette azt a hamis román nemzettudatot, amelyik máig mozgatja 

az ottani tömegeket. Elképesztő félrevezetések és hazugságok befogadására 
képes ez a társadalom. Erre most csak egy példát hoznék fel. Nem túl régen 
az említett úr egy brassói sajtóértekezleten a közismert fekete templomhoz, 
az evangélikus szászok büszkeségéhez, az európai gótika határkövéhez láto-
gatván, s azt zárva találván, felháborodva nyilatkozott: Ki lehet az, aki ezt 
az ősi román műemléket a szászoknak adta? De egy éppen a mai napon, az 
interneten olvasott történészi tanulmány sem érdektelen. Ez arról ír, hogy 
1848-ban Kossuth Lajos és forradalma eszeveszett gyűlölettel tűzte ki cél-
jául a nemzetiségek elpusztítását.

Az összeesküvés elméletekre nálunk sokkal fogékonyabb román lélek 
eredményezi, hogy több olyan a román közvéleményben felbukkanó reak-
ció is napvilágot látott, melyek szerint Magyarország és annak kormánya 
csakis azzal van elfoglalva, hogy a legármányosabb módon vegyen revánsot 
az ősi jussért ezer éven át vérző és végre kárpótolt, szelíden tűrő szent szom-
széd nemzeten. Keserűen kell nevetnem, ha elmúlt kormányaink többségé-
nek nemzetpolitikájára gondolok.

Sokan közülük meggyőződéssel állítják, hogy az ősi román földön 
élő magyarság világviszonylatban kiemelkedően jó kisebbségi politikának 
örvendhet. Ugyanakkor az önálló magyar egyetem igényét úgy emlege-
tik, mint a legnagyobb képtelenséget, s a Románia ellen elkövethető egyik 
főbenjáró bűnt. Magától értetődő módon teszik ezt, és senki nem fejti ki 
azokat az érveket, amelyek ezt alátámasztanák. Természetesen – éppen ezen 
gondolatok terjesztőivel együtt – mi is tudjuk, miért. Az álérvek igen gyen-
gék, a valódiak pedig kimondhatatlanok. 

Az indulattól azonban egy a fentivel rokon szeg is kibújik a zsákból. C. V.  
Tudor egy beszéde végén megígéri, hogy ha hatalomra jut, valamennyi 
katonai iskolájukat a két magyar megyébe telepíti. Sajnos tisztában vagyunk 
azzal, hogy ennek elkezdéséhez még hatalomra sem kellett jutnia a jeles fér-
fiúnak. A nagyon hasonlatos lehetőségek közül ő a madárijesztőnek álcázott 
változat. Félelmetes és nevetséges figuráját elvetve aztán bőséggel választ-
hatnak a szomszéd ország lakói más kevéssé feltűnő, de az övével közös 
tervek megvalósítására készülőkből. A világ pedig ilyeténképpen csak örül-
het a jó választásnak. Ha valaki nem ismerné a bizánci iskolát, e példából 
megtanulhatja mit is jelent. 

C. V. Tudor azonban mást is tud. Pontosabban, a szemérmetlen magya-
rokról tudni véli, hogy azok nem férnek a bőrükbe, és nem értenek a szóból, 
csak a félelemből. És azonnal megígéri, hogy ebben nem lesz hiány.

De egy érdekes zárójel erejéig emlékezzünk meg arról, ami nem román-
magyar ügy, viszont megmutatja, kik ezek a bizantínok. Ugyanis ugyanez a 
C. V. Tudor volt az, aki nem sokkal a holokauszt tagadás törvényének otta-
ni megszavazása után mégis tagadásra vetemedett. Úgy beszélt, mintha a 
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többszázezer zsidó kínhalálát jelentő – német beavatkozás nélküli – romá-
niai holokauszt nem létezett volna. Az izraeli erős reakció nyomán aztán 
gyors váltással Auschwitzba zarándokolt, majd Brassóban engedélyre sem 
várva, saját szakállára állított Rabin-szobrot. 

Visszatérve azonban a néhány év előtti Sabin Gherman nyilatkozatra, 
annak visszhangjait tanulmányozva voltak pozitív tapasztalatok is, hiszen 
a reakciók nem kis százaléka józan, elemző, a figyelmeztetést részleteiben 
vagy szándékában elfogadó, a bizánci szellemet elitélő volt. Merthogy az 
említett ortodox törésvonalat sem vonalzóval húzták meg, a vélemények 
is kacskaringóznak, s a legtöbb helyen egymást fedik. Ez a megfigyelés az 
internet elterjedésével egyre inkább nyomon követhető a hamis nemzeti 
öntudat és a túlnyerés neurózisa okozta tudati zűrzavarral küzdő román 
tudományos- és közvéleményben.

Előfordulnak érdekességek is. Például felbukkan egy vesszőparipámat 
jelentő elméletre utaló célzás. Az általuk beolvasztott kun és besenyő elemet 
emlegetik. Ez a beolvadás szintén genetikai rokonságba hoz minket – az 
egyes képviselői által magát ádáz ellenségünknek kikiáltó – szerencsésebb 
(?) szomszédjainkkal. Ahogy máshol erről írtam, sokkal inkább és közelebb-
ről (30-3� nemzedék), mint az állítólagos finnugorokkal.

 
Ezután az eligazítónak és étvágygerjesztőnek szánt aktuális felvezetés után 
lássuk a lényeget, és tekintsük át a tulajdonképpeni fő témát megvilágító, a 
két nép viszonyát érintő – elsősorban mai – példákat. Úgy gondolom, hogy 
tények, történetek által jobban beleláthatunk az évszázados és máig meg-
változtathatatlanul szomorú valóságba. 

Ha a román-magyar viszonyból származó legfőbb kérdésről beszélünk, 
vagyis az erdélyi magyarság életéről és megmaradásának lehetőségeiről szü-
lőföldjén, az ezzel kapcsolatos olvasmányokból kapott ismeretek birtokában 
gondolkodunk el a teendőkön, akkor csak egy következtetés lehetséges. És 
ez szerencsére már nem újdonság. A legtöbbet az elszakított területeken élő 
magyarságért, ezáltal önmagunkért – és látszólag ellentmondásos módon 
éppen a tőlünk tartó birtokon belüliekért – akkor tehetjük, ha itt, közvetlen 
közelükben, egy erős és kívánatos, tehát valódi vonzó képet nyújtó orszá-
got építünk. Természetesen az elvakult román nacionalista számára ennek 
is egy szerinte szükséges ellenségkép formálását kellene szolgálnia, a bölcs 
román hazafi esetében azonban ennek kellene jelentenie a legkézenfekvőbb 
irányt egy közös európaiság felé. Emlékezzünk csak! Évszázadokon át ez így 
is volt. Hogy ott – a sajnos saját véleményük szerint is még szotyola ország-

ban – melyik gondolkodásmód kerekedik felül, az már az ő belső ügyük és 
harcuk lesz. Egy harc, mely számunkra sajnos egyáltalán nem közömbös, 
de melybe csak a véleményalakító ránk csodálkozás felkínálásával, vagyis 
saját példánkkal szólhatunk bele.

A lehetőséget, amit az Unióba történő belépésük előtti több mint két 
év kínált, az akkor már vétóval bíró Uniós tag Magyarországnak, vétkes 
könnyelműséggel fecséreltük el. Abban az időszakban az elszakítottak sor-
sát komolyan befolyásolhattuk volna. Ilyenkor természetesen könnyű okos-
kodni, de sajnos sok, bizonyára számunkra nem eléggé ismert ok mellett, 
az ortodox törésvonalon túl élő mentalitás következetes nem ismerése fontos 
része volt ennek a tévedésünknek. És különben is, szomorúan kell megál-
lapítanom, miszerint mit várhattunk a törésvonalon túlról, amikor azon 
innen, a büszke Európa úgyszintén megcsalt bennünket?

Pedig a dolog jól indult, hogy aztán Erdély magyarjainak a megmentése 
helyett az anyaország megcsúfolásával végződjön. Hogy erre az önmegcsú-
folásra, túsztartó szomszédjainkkal éppen a magyar kormány szövetkezett, 
ismét sokféle módon magyarázható. És a sok között ott van a törésvona-
lon átlátni képtelen korabeli magyar diplomácia. Nem egészen véletlenül. 
Hiszen a minket képviselők saját hajszálgyökerei nem ritkán a törésvona-
lon túlról szívták az egykor bolsevik jelzővel meghatározott, de ugyancsak 
bizánci eredetű szellemi nedveket.

 
Évek óta igyekeztem megismertetni szűkebb, s amennyire lehet tágabb kör-
nyezetemmel, hogy mit jelent december 1. 

Azok körében, akik tudják ezt, gyakori meghatározás, hogy a románság-
nak örömünnep, a magyaroknak gyásznap. Sajnos azonban számos alkal-
mam volt arra, hogy megtudjam – ennek csak a fele igaz. A románság való-
ban ünnepel ezen a napon. Őszintén, felszabadultan és sokuk szerint ez 
legnagyobb ünnepük. Nem úgy a mai magyarság amely – kivéve azokat, akik 
román fennhatóság alatt élve kénytelenek elviselni az ottani ünnepi hangu-
latot – igen kis számban van tisztában azzal, hogy miért is gyásznap ez szá-
munkra. Hogy ez annak a gyulafehérvári népgyűlésnek az évfordulója, ahol 
eldőlt Erdély Romániához csatlakozása, és amely nagyobb terület elvesz-
tését jelentette számunkra, mint a maradék ország. Pedig már 1911-ben, 
a gyulafehérvárit évekkel megelőző balázsfalvi ASTRA nagygyűlés tanúja, 
Kós Károly is figyelmeztetett a veszedelmekre. Csak egy rövid mondat ama 
figyelmeztető leveléből: „A magyarországi társadalomra soha nem is számít-
hattunk”. A megzavarodott ország azonban ingyen vitette a MÁV vonalain 
az őt kivégezni készülő lenézetteket, saját vérpadjára. 
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Hogy ebben mi a szerepe ama törésvonal-menti mentalitáskülönbség-
nek, vég nélkül kérdezgethetjük magunktól.

Nézzük hát meg most és újra, hogy mi a helyzet mai állapotunkkal, szem-
ben a szomszédok erős és öntudatos előretörésével? A mai csonka anyaor-
szágban nem csupán arról van szó, hogy nincs igazi nemzeti öntudat, hanem 
ami ennél is rosszabb – mint azt valaki megjegyezte – itt valóságos csonka 
magyar öntudatot alakítottak ki. Olyat, amelyik nem tud az elszakadt magyar-
ságról és azok gondjairól, amelynek nincs veszélyérzete, s amelyik nem tudja, 
hogy mit jelent a gyepű elvesztése egy következetes és ravasz etnikai tiszto-
gatást folytató és másfél évszázada a terjeszkedésre játszó szomszéd mellett. 
Még pontosabban: ármányos és olykor a fizikai megsemmisítés eszközei-
től sem visszariadó, különféle szomszédok gyűrűjében. Az itt élő magyarok 
közül kevesen tudják, hogy ma is élnek a győztesekben a fokozott igények 
és étvágyak, határtalanul, illetve pontosan megjelölt határokat emlegetve. 
Miközben gazsuláltunk nekik, s érzékenységeiket lestük, azonközben ott 
nyíltan, vagy félig rejtve éltek a további igények, vagy az azt cinkosan támo-
gató magatartásformák. Mit tudják mifelénk, hogy alig néhány éve még a de 
la Nistru până la Tisa (A Dnyesztertől a Tiszáig) jelszó hallatán, az európai 
belépésre váró román demokratikus parlamentben tapsvihar volt hallható. 
Azt sem tudják, hogy nem olyan régen még vígan cikkeztek az akkor még 
jugoszláv lapokban a Balatonnál meghúzandó határ igazságosságáról, stb. 
Lehet ezekre a szélsőséges megnyilvánulásokra legyintgetni, de ne feled-
jük, hogy Budapesten száz éve egy ennél jóval nagyobb távolságban húzódó 
határ veszélyeztetésének emlegetésére is rálegyintettek. S azt sem veszik 
figyelembe, hogy a Trianoni béke igazságtalanságát hivatalosan ma sem 
ismerik el az elkövetők, annak ellenére, hogy nemsokára az emberiség egyik 
legnagyobb tragédiájához vezetett. Mi több, az ezzel kapcsolatos negatívu-
mok erkölcsi következményeit is nekünk kell elviselnünk, mint úgynevezett 
bűnös nemzetnek. Ezenközben éppen mostanság láttak napvilágot a lelep-
lező internetes portálon olyan ukrán panaszok, melyek szerint Románia igé-
nyei Odesszától-Szolnokig terjednek, s erről térképek is készültek.

Azt sem tudják, hogy Romániában hányszor emlegetik Budapestet, 
mint olyan helyet, ahol már kétszer jártak, s eljönnek – ha kell – harmad-
szor is. Ennek az általuk kirabolt városnak a lakossága minderről mit sem 
sejtve sétált sokáig a sajátjának tudott román zászlók alatt, míg Romániában 
büntetést róttak ki arra, aki pirosra festette a láncot tartó oszlopot háza előtt, 
mert a hóval és a zöld fűvel, olvadáskor, piros-fehér-zöldet mutatott.

Nos, a románok közt jócskán vannak szótartó emberek, ha ilyesmiről 
van szó.

Egyszer aztán elérkezettnek látták az időt arra, hogy harmadszor is 
eljöjjenek. S ahogy a harmadik világháború puskalövések nélkül zajlott le, 

követték a példát. Ügyes diplomáciai húzással élve, a nemzeti érzést nélkü-
löző, közömbös és nemzetietlen magyar(nak nevezett) kormány oda nem 
figyelését kihasználva, képletesen – éppen december elsején – kitűzték a 
valódi román trikolort a magyar főváros szívében, a Kempinski hotelre. Ha 
kissé paranoid vagyok, akkor ezen még elmélkedhetek. Mert lehet itt szó 
cinkosságról is. Persze ebben az esetben kérdezhetjük, hogy miért? Akkor 
pedig két dologra gondolhatunk. A miniszterelnök zsarolhatóságára, vagy 
az akkori kormány bosszúvágyára, amely sokszor abban nyilvánult meg, 
hogy nem az számit, amit tesz vagy mond, csupán az, hogy az ellenkezője 
legyen annak, amit a polgári kormány tett.

Érdemes arról is beszélni, hogy miért volt fontos ez Romániának? 
Belpolitikai hozadéka volt a miniszterelnök szempontjából? Vagy egyéb? 
Miért kellett ezzel tovább izgatni a kedélyeket, és megsérteni megannyi 
magyar alattvalóját? Ha azonban annak okát kutatjuk, hogy évekkel ez után 
az eset után miért kellett a december elsejei román központi nemzeti ünnep-
séget Csíkszeredába vinni, akkor nincs értelme tovább gombolyítani ezt a 
fonalat. Különösen nem, amikor utóbb – a román-magyar viszony állítóla-
gos legszebb napjaiban – ismét provokáltak volna minket, s ehhez a magyar 
nemzet Nemzeti Színházát, pontosabban annak igazgatóját meg is nyerték. 

Előbbi esetben Medgyessy Péter, amint az természetes, egyenes foly-
tatója volt elődeinek, Kádár Jánosnak és Grósz Károlynak, és a nagyvárad-
debreceni, illetve az aradi szép napoknak. Újabb megaláztatásunkra fel-
kínálta a lehetőséget. Hajszálon múlott, hogy az eset nem ismétlődhetett 
meg. Az utóbbi történetet vizsgálva. természetesen tudom, ettől a sokak 
szerint tehetséges színházigazgatótól nem remélhetek rálátást a törésvona-
lon túli gondolkodásmódra. De vajon csupán ennyiről lett volna szó? Lehet 
a kérdést megközelíteni más oldalról, és naiv meséket mondani arról, hogy 
ez a gesztus éppen a megbékélést szolgálja, de vagyunk néhány milliónyian, 
akik tisztában vagyunk azzal, hogy ez mennyire meddő remény és mennyire 
bizonyítéka gyengeségünknek. Az a kevéske keménység és határozottság – 
vagy még az sem –, csupán méltóság, amit délkelet felé mutattunk, elég 
volt arra, hogy tiszteletet parancsoljon, és tárgyalási helyzetünk javuljon. 
Annak idején az Orbán-Nastase nyilatkozat aláírásakor sokan kérdezték, 
mit jelentett Orbán mosolya. Nos, az egy diplomáciai sikert elkönyvelő 
mosoly volt. Ráadásul ez a pillanat Năstasenak is megadta a lehetőséget, 
hogy saját országában sikerként mutathassa fel. Mindketten tudták, hogy 
szemben a 23 milliós durva hazugsággal, itt a semmiről írnak alá egyezsé-
get. Mindent jól láthattunk a híradókban. Ezzel szemben akkor, amikor az 
aláírás a kormányváltást követően már semmivé vált, az elektronikus média 
nem árasztotta el képekkel a közvéleményt. Csendben zajlott az esemény, a 
legtöbben nem is tudtak róla. Az a mosoly azonban Nastase arcán jelenhe-
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tett meg. Egész Románia meg nevethetett a markába, mert nekik ez fontos, 
nekik van öntudatuk, büszkeségük, sőt – kellően el nem ítélhető módon – 
igényük a szomszéd megalázására.

Közben az élet ment tovább, s a sajtó lassan elfelejtette ezeket az ese-
teket. Csak amennyire muszáj – annyira emlegeti.

Annak idején szóba elegyedtem egy baloldalra szavazó magyarral, s 
mikor erről kérdeztem, nem ismerte a történteket. Ő csak baloldali sajtót 
olvas. Nem akarta elhinni. Nem is értette. Rövid és tárgyszerű háttérma-
gyarázatom után azonban összecsapta a kezét és így szólt: én minderről nem 
sokat tudtam vagy hallottam, de ha így van, akkor ez szörnyű, ez megalázó. 
Mint láthatjuk, elég lenne pusztán a józan paraszti ész és a korrekt infor-
máció a kérdés tárgyilagos megítéléséhez.

De akkor mi van a magyar kormány háza táján? – kérdeztem annak 
idején 2002. december 1. után. Náluk ugyanis e két feltételnél több is ren-
delkezésre állt. S még hol volt akkor a fekete leves?

A helyzet pedig tovább kísért, s a kívülálló ma is zavarban van, amikor 
diplomáciai burokba öltöztetett ki- és bejelentéseket hall. Mi az, ami Uniós 
kényszer, mi az, ami ügyes alkalmazkodás a tárgyalófélhez, s mi az, ami a 
tények nem ismeréséből származó melléfogás?

Visszakanyarodva a nálunk oly sovány nemzeti öntudathoz, vajon az 
egészséges nemzeti tudat mennyiben járul hozzá egy államalkotó nép belső és 
külső mindennapjaihoz, mennyivel teszi kiegyensúlyozottabbá más népekkel 
fenntartott kapcsolatait, különös tekintettel a szomszédokra. De elkerülhe-
tetlenül kérdezhetjük, hogy a hamis, a történelmi hazugságra épített öntudat-
nak melyek a veszélyei, és természetesen a mi szomszédjaink nemzeti tuda-
tán is élősködő hazugság mögött tetten érhető-e valamilyen frusztráltság?

 De máris felmerül a kérdés a hazugság egy másik oldaláról. Arról, 
amelyik nem a szomszédot, hanem minket érint. Ha az utóbbi két évtized 
történetéből indulnánk ki, azt hihetnénk, hogy a magyar ember nehezen 
meggyőzhető, ha igazságról van szó, s érdekes módon igencsak fogékony a 
hazugságra. Ha nem így lenne, sok minden könnyen megváltozhatna.

 
Na de térjünk csak vissza időrendünkhöz. Magam sem hagytam abba a 
meggyőző munkát, és a fentiek után egy ével 2003 novemberében elmélke-
dés helyett valódi történettel próbáltam elmagyarázni az álmélkodóknak, a 
román-magyar viszony, az ortodox törésvonalon innen valók és azon túliak 
egymás mellett élésének egy vetületét.

Így kezdtem: a minap Kalotaszegen egy közelgő esküvő mián szépséges 
ruhák után kutatva, a magát tájékozottnak képzelő érdeklődő is újdonságot 

hallott. Imígyen: Ja, ma már igazi szép régi kalotaszegi magyar ruhát csak a 
románoktól lehet venni.

Kérdő tekintetére a válasz hamar megérkezett.
194�-öt írtak, vásár ideje volt Bánffyhunyadon, és háború utáni zűr-

zavar. Kalotaszeg népe alig ocsúdott. A közeli hegyekből alászivárogtak 
a móc románok. Aztán a vásár általános fosztogatássá fajult. A hegylakók 
megrakott szekereivel volt tele a havasok felé vezető út. Az eset pedig nem 
maradt egyedi. Alig több mint egy évtized múltán, amikor 19�6 dicsősé-
ges és nehéz évét írtuk, Bánffyhunyad magyarságát az isteni akarat szörnyű 
tűzvésszel próbálta meg. A kétségbeesett emberek kapkodva költöztették 
ki motyójukat az égő házakból, az utca és az udvarok telve voltak elmúlt 
évszázadok alatt összegyűjtött javaikkal. A hegyek emberei ismét idejében 
eszméltek. És megjelentek újra azok a szekérsorok, és újra megrakodva 
tértek meg falvaikba. 

Alszeg és Felszeg magyar lakóit utóbb nyomorúságos évtizedek kény-
szerítették a maradék csodás népművészeti tárgyak eladására. Még a nyuga-
ti piacokra is jutott a ruhacsodákból olcsó pénzért, egy-egy alkalomra, bál-
ra, vagy farsangra feszíteni benne, aztán átadni az enyészetnek, a feledésnek.

Ma már az azt értékelő és féltve óvó gyűjtő alig talál ilyen darabot. Egyre 
fogynak, akik még el tudják készíteni, s ha igen – jobb üzlet reményében – 
inkább szolgálják az alantas ízlést.

Újfent van okom azokat kárhoztatni, akik nemzetem tragédiájának 
haszonélvezői. De a hullarablás a mai globalizációs világban soha nem látott 
gyorsasággal merül feledésbe. Csak az érdekek mentén dolgozik a sokat 
prédikált – rugalmas műanyagnak bizonyuló – erkölcs.

Ismét Kalotaszegre gondolván, előfordulhat, hogy némi idő múltán 
a hegyi falvakat járó román gyűjtők szedik majd össze a rablott holmit, 
azt bizonyítva vele, hogy ezeket a gyönyörű népviseleteket tőlük vette át 
Kalotaszeg magyar népe? 

Most erre gyorsan reagálhat az olvasó azzal, hogy ez képtelenség.
Megerősítésül visszautalhatok Corneliu Vadim Tudor és Brassó fekete 

templomának – már idézett – esetére. Ott a képtelenség már valósággá vált.
S ha már idáig értünk, van egy másik történetem is.
Az erdélyi románság büszkeségei a máramarosi román fatemplomok. 

Régiségük és fejlett kultúrájuk legfontosabb bizonyítékai között tartják azo-
kat számon, de arról már sehol sem szól az írás, hogy szintén elfelejtett 
erdélyi restaurátor építészünk, a szép emlékű Bágyuj Lajos, amikor e temp-
lomok felújítására kérték fel, összegyűjtötte azok valamennyi mesterjegyét. 
Kalotaszegi magyar ácsok mesterjegyei voltak.

Van, amikor a hullát nem is kell kirabolni. Maga ajándékoz, s a többit 
elvégzi a kegyetlen idő.
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De azt is tudom, nem várhatjuk, hogy szomszédjaink ilyen történetek-
kel dicsekedjenek, bár e fosztogatástól s más hasonló szomorú tapasztala-
toktól eltekintve, lenne számos olyan érv, ami az együttélés erősítő eleme 
volna. Európai gondolkodással ezt így képzelhetnénk. Csak akkor honnan 
lehet elővenni a törésvonalon túl nélkülözhetetlen idegengyűlölő (xenofób) 
gyakorlathoz szükséges ellenségképet?

De ebből az időből származik egy másik, szintén e torz viszonyt bon-
colgató eszmefuttatás. 

Hány éven át ünnepeltünk mi Erdélyben élők augusztus 23-án, a csen-
desen és bensőségesen megélt belső ünnep – augusztus 20-a – után három 
nappal, kötelező módon lelkesen feszítve hazánk fejlődő (lásd etnikailag 
átalakuló) városainak utcáin.

Az ünnepi vörös lepel mindent fedett, mint bűvészasztal terítője a kel-
lékeket. De ennél még több rejtőzködött a hétköznapok nagy közös vörös 
takarója alatt! Úgy látszott sose hull le a vörös csillag, s még a sarló és kala-
pács is ott tündökölt a keleti égen.

Aztán eltűnt a lepel, s mindenki azt várta, hogy átlátható lesz a jövő, hogy 
többet nem lehet álságosan folytatni a homogenizálást, hogy nem lehet a 
nemzettudat elválaszthatatlan és elvárt része a xenofóbia, hogy ezek az esz-
mék az idejüket múlt és felesleges eszközök és célok tárházába kerülnek.

Vártuk, hogy együtt megyünk a boldog Európa felé.
Felsorolnom is nehéz a csalatkozások során történtek hosszú listáját.
Rájöttünk, hogy a több mint évszázadnyi lélekmérgező munka ered-

ményeit nem lehet egy mámoros éjszakán semmivé tenni. Különösen, ha 
nem is akarják.

Hiszen még van lepel, csak most az fekete és egyházi, meg nagyon kép-
letes, mint erről az egyre több bádogfényű hagymakupola, s annak földrajzi 
elhelyezkedése árulkodik. Az ortodox törésvonalon élők homogenizálására 
mindent megtesz a névadó egyház.

De az új, az Európa felé csörtető vezetés úgyszintén leleplezi magát. 
Ha kell, nap mint nap.

Az aradi Szabadság-szobor – sikernek nevezett – kálváriája, az első fel-
állítási kísérlet utolsó percben történt leparancsolása (milyen jellegzetes 
módszer) csak egy példa erre. Vagy az a hosszú és kockázatos út, melyet a 
kolozsvári Mátyás-szobor megmentéséig kellett bejárni. S miután az anyagi 
támogatásunkat elnyerték, a megalázásunkra kitalált tábla újra odakerült.

A hazug többnyelvű emléktábla a kolozsvári Biazini falán talán a legég-
bekiáltóbb. Hallgatásunkkal annak képtelen és alaptalan vádjait fogadjuk el.

A közember jól tudja, hogy ez nem része az Európa felé meghirdetett 
közös menetelésnek. Egy átlagos szellemi képességekkel rendelkező pol-
gárnak már a könyökén jön ki ez a felismerés.

Mi az oka annak, hogy sem a kisebbségi, sem az anyaországi politi-
kusok nem voltak erre felkészülve, hogy csodálkozásuk látszólag őszinte? 
Vajon őszinte? 

Mi feltétel nélkül támogatjuk terveiket, minket feltétlenül becsapnak, 
megaláznak. Bármit megtehetnek velünk, bármit állíthatnak, terjeszthet-
nek felőlünk. Mi udvariasan hallgatunk, s ezt diplomatikusnak érezzük. 
A törésvonalon túl ez csak mosolyt fakaszt. És elégedettséget. 

Tisztelt óvatosan politizáló politikusok! Hol van a saját érzékenységünk 
tiszteletének elvárása? Mi egyebet sem teszünk, mint bocsánatot kérünk, 
hogy élünk. Lassan honfoglaló őseink mások érzékenységét sértő helyvá-
lasztásáért fogunk – európai módon – franciás pardonokat mondani?

 
Most pedig azonos céllal lépjünk vissza az időben egy évtizedet, s lássuk 
mit írtam akkor egy mindent leleplező katasztrófáról, melynek tanulságait 
mai napig nem vonta le sem a román, sem a szenvedő magyar fél. Az ebből 
származó következtetések nagyon hasznosak lehetnek az olvasónak éppen 
úgy, mint a profi politikusnak. Ha van egyáltalán ilyen igénye.

A téma nem vesztett aktualitásából, sőt a magukat kínáló következteté-
sek örökzöld jellege történelmi távlatokat ível át.

 A tiszai ökológiai katasztrófa által létrehozott helyzet és az így kiváltott 
viták igen jó, főleg pedig hasznos lehetőséget nyújtanak a magyar politika 
és a magyar átlagpolgár számára, hogy tanuljon románul. Ez az a bizánci 
ismeretanyag, melyből másfél évszázada, de lehet, hogy már ennél sokkal 
régebben elégtelenre vizsgázunk. Hiszen már említettem, amint Károly 
Róbert, Anjou uralkodónk, ki a kor lovagi- tehát európai hadviselési szo-
kásai szerint ment megbüntetni hűtlen vlah alattvalóit, majdnem rajta-
vesztett a számára váratlan hadviselési módszerekkel találkozván. Poszáda 
azóta, a büszke román légvárakkal együtt, azokat erősítve, világító valós 
történet számukra. 

Két nép, két világ.
A napokban egy tudós kínai férfiú beszélt németül írt könyvéről. 

Megkérdezték: mikor jelenteti meg azt kínai nyelven? Válaszában a szerző 
elmagyarázta, hogy a könyvet nem fordíthatja kínaira, legfeljebb megírhatja 
kínaiul is, a kínaiaknak. Ezt a könyvet a németek számára írta. 

Két nép, két világ.
Kína messze van, mondhatná a vitatkozó kedvű olvasó. És igazat mon-

dana. De Románia is csak látszólag van közel. A tragédia az, hogy míg Kína 
csupán messze van, Romániában ráadásul ott él a szülőföldjének elhagyása 
nélkül idegen uralom alá került legnagyobb őslakos európai kisebbség, a 
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magyar. (Ukrajna létrejöttével, az ott élő oroszok mián, most már csupán 
a második legnagyobb.)

Hogy Románia mennyire és miért van messze, erről nyerhet tapaszta-
latokat a Tiszát sirató magyarság és az alábbi sorok türelmes olvasója.

A tragédia további fejleményei még csak sejthetők, ebben a szomo-
rú történetben azonban lehet egyetlen pozitívum: a további politizáláshoz 
szükséges tapasztalatok bővítése, valamint az erdélyi magyarság drámájának 
színpadával és dramaturgiájával kapcsolatos ismeretek gazdagítása. Lássuk 
tehát mit írtam le akkor erről: 

Ezekben a hónapokban mindent megírnak a Tiszáról, s olykor emlí-
tik gyermekkorom szőke Szamosát is. Gondolatait írásban közölni képes 
embernek nehéz erről hallgatni. Kénytelen megszólalni bár egy kis gon-
dolatforgató esszé erejéig, a teljesség igénye nélkül, csupán egy-egy aspek-
tusról, összefüggésről, tanulságról. Most talán jobban figyelnek rá. Persze, 
amikor ezek a gondolatok forgatják agyam kerekeit, eszembe jut, amint 
egykor a Szamos-parti városban egy fa tetején ülve, a kisebbség érzésének 
minden mélységét kiismerve, folytattam diplomáciai tárgyalásaimat – akko-
ri naiv hitem szerint, térítő munkámat – a többséggel. Közben az otthoni 
igazmondásra és egyenességre nevelés hátrányait hordozván, a másik olda-
lon megismerkedhettem a keleti gondolkodás könnyed s mindenkor kéz-
nél levő érvelésével, a hazugsággal, tódítással, alkalmi belemagyarázással, a 
majdani eredmény érdekébe történő túllicitálással, vagy az elkövetett saját 
bűnnek az áldozat nyakába varrásával. 

A várost akkoron még zöldellő ligetek, dombok, patakok, hegyek és 
erdők övezték, és a Szamos vizének illata volt. A ciánt ilyen formájában még 
nem ismertük. Csak a lelkek háza táján lehetett megkezdeni a méregtannal 
való ismerkedést.

Gondolataimnak fűzérén ismét ideilleszthető csomóhoz érkezem. 
Fiatal orvosként éltem meg. Igen értelmes magyar kolléganőm, ki az 
akkor kétségtelenül előnyt jelentő vegyes házasság ellentmondásos hely-
zetében élt, Magyarországról beszerzett esszékötetemet olvasva kényel-
metlenül érezte magát a benne talált cáfolhatatlan gondolatok kapcsán. 
Ó ezek csak esszék, az esszéíró azt mond, amit akar, nincs olyan helyzet-
ben, mint a történész, mondta nekem, románul. A témák és gondolatok 
önmaga mentegetésére késztették. De alig telt el néhány nap és egy ugyan-
csak vegyes házasságból született, tehát félig magyar történelem tanárnő 
útitársam, mikor Dózsa Györgyre terelődött a szó, így szólt: Ő az én szá-
momra Gheorghe Doja és bármit is mondhatsz te vagy a te történészeid, 
nekem ő román – és kész. 

Ennyit egyelőre az esszéíró és a történész felelősségének állítólagos 
különbözőségéről, mielőtt folytatni próbálnám az esszé írását.

Bár annak valamennyi nehéz emléke ellenére egyre boldogítóbb érzés 
a múltban, az ifjúság emlékei között kalandozni, most tegyünk egy kitérőt 
a mába. Hiszen a Tiszáról beszélünk és természetesen a Szamosról.

Ezekben a hónapokban tehát mindent megírnak a Tiszáról, egyszer 
és még egyszer és sokszor. Alig, vagy egyáltalán nem emlegetnek azonban 
egyetlen szót. Ez a szó egyébként fájdalmasan ismerős: Trianon.

A földrajzi és gazdasági egység szempontjából nem volt a világon sok 
olyan ország, mint az egykori Magyarország. A modernkor terminológiája 
szerint ez egy egységes régió volt, mely ráadásul nagyszerűen, a zsindelyek 
természetességével csatlakozott a körötte levő régiókhoz. Ez volt sokáig 
nagy előnye és egyben tragédiája, mert ez lett a veszte is. A feldarabolásá-
ban érdekeltek azok között osztották szét, akiket csodás hírével és befogadó 
magatartásával ide vonzott.

Ebből az országból valóban csak egy folyó folyt ki, és nem érkezhettek 
területére idegenek által szennyezett vizek. 

Ott, ahonnan most a cián érkezett, még ma is keletje van egy olyan mon-
dókának, mely imígyen hangzik: Egy folyó se folyjék ki az országból. Ceauşescu 
idejében rendezett ifjúsági fórumokon ezt skandálni kellett. Ez jelentésé-
ben hasonlatos a Dnyesztertől a Tiszáig, szintén máig élő ottani jelszóhoz.

Az elmúlt évtizedek több oldalról hozzánk érkező folyószennyezéseinek 
se szeri, se száma. Az ezekről szóló hírek elenyésztek a proletár internacio-
nalizmus, majd pedig az Uniós furcsaságok nagy süllyesztőjében.

Csak kevesen gondoltak arra, hogy mi folyik például Romániában 
(s később – Romániából). A bolsevizmus primitív és semmit sem kímélő 
termelési hírekre beállított szemlélete mellett ott – a szerintük igazságtala-
nul keletre húzott határ mögött – még a Balkán is munkált. Hemingway jut 
mindegyre eszembe. Már nem tudom szó szerint idézni, de Erdélyről, az 
egykori Trianonból tudósító író néhány év után körülbelül ezt mondta: Azt 
hittük, a Balkánból Európát csináltunk, de Európából csináltunk Balkánt.

Hát itt vannak a cián-ügy gyökerei, kiegészülve a globalizáció gátlás-
talan tolakodó és semmivel sem törődő természetével, mely minden rést 
megtalált és kihasznált. De azzal a réssel, amit a ciános tó gátján ütött, vaj-
mi keveset törődött.

S milyen érdekes az a hasonlatosság, mely a nacionalista román körök 
és a globalista ausztrál vezetés érvelése között észlelhető. Előbbi csak meg-
toldja a számára mindenkor szükséges xenofóbiával. A hangvételt még akkor 
ismertem meg, mikor ama Szamos-parti város nagy cseresznyefáján üldö-
gélve téríteni próbáltam.

Hogyan is szólnak most a román nacionalisták őszinte felháborodásá-
nak szavai, melyekkel az „ősi földjén békésen szendergő és mindenkor oly szelíd” 
népüket akarják felébreszteni?
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Szerintük a magyar fél túloz, hazudik, hasznot akar húzni. De nem hi-
ányzik a gyermeteg érv sem. Mifelénk mosolyt vagy felháborodást fakaszt, 
de keletkezésének helyén nem sokat gondolkodnak azon, hogy elfogadják-e 
vagy sem: A halak meghűltek. Hideg volt a tél. (A halak filogenezise során 
először.) Vagy egy másik: a magyar gyárak jól időzítettek, pontosan akkor, 
amikor Románia becsületesen jelzett egy kis ciánocskát, ők belezúdították 
a saját Tiszájukba a maguk szennyét. (S talán még arról is gondoskodtak, 
hogy a Tisza visszafelé folyjék.) 

Íme hogyan is kell áthárítani a saját bűnt? 
Erről a családommal történt, könyvekben is feljegyzett eset tanúskodik. 

Az 1848-as forradalom idején, a zalatnai erdőben a mócok kaszával koncol-
ták fel őket, és a várandós anya hasából a magzatot kivágva egy fára szúrták, 
majd tetemeiket feletették a disznókkal.

A történettel legnagyobb meglepetésemre Lăncrănjan és más Ceau-
şescu-éra alatt alkotó szerzők műveiben találkoztam, fordított formában. 
Később a különböző korokban magzatot kimetsző magyarok csak úgy sor-
jáztak a román megemlékezésekben. Hasonló esetet azonban máig nem 
bizonyíthattak.

Nem volt más sorsa a trianoni tárgyalások során Párizsba szállított 
bukaresti prostituáltak történetének sem. Lăncrănjan úr szerint a magyarok 
azért örvendhettek méltánytalanul szelíd bánásmódnak Trianonban, mert 
Budapestről Párizsba vitték a széplányokat. Szegény Apponyiék szobafog-
ságáról, a magyar küldöttséggel szembeni felháborító bánásmódról nem is 
akarnak tudni. Ez így igaz, mert nekik így jó. Ha kívülről mást mondanak, 
akkor az a hazugság, ha belülről, akkor az árulás.

A román csatlakozásban érdekelt Magyarország segítő erőfeszítései mit 
sem számítanak. Ők magyar összeesküvést emlegetnek a Tisza kapcsán, 
melynek célja, hogy uniós csatlakozásukat gátolja. Hogy éppen a túszul ej- 
tett magyar kisebbségük ellen tennénk ez esetben, az nem érdekes. Romá-
niában évszázados gyökere van a románok elleni összeesküvés mítoszának. 
Mindenkor jól fog.

Ráadásul ki lehetett provokálni néhány indulatos és tájékozatlan 
magyarból azt, ami annyira kell a kép árnyalásához. A hírek arcátlansága 
olyan mértékű volt, hogy előbb-utóbb berepült a budapesti román követ-
ségre az olajos hering. Végre. Éppen ez kellett nekik. A barbár ázsiaiak ismét 
kimutatták foguk fehérjét! – kiáltozták.

Mindezek közben a cián visszaérkezett Romániába. Még a Duna-menti 
román városok lakói is lajtos kocsikból ittak. A hír azonban nem ez volt.

Már az első napokban felajánlotta Magyarország a konkrét anyagi 
segítséget. Ez a helyzet ismeretében szükséges és gyakorlatias lépés, de 
akaratlanul is újabb asszociációkat ébreszt. A maradék országnál nagyobb 

országrészt elnyert haszonélvező, aki büszkén nevezte magát évtizedeken 
át Európa leggazdagabbjának, nem volt képes élni a nagy nyereséggel, s a 
megcsonkított, megkínzott vesztes segítségét várja saját alkalmatlansága 
következményeinek orvoslására. Míg ez a dúsgazdag ország a nagy egye-
sülés óta eltelt, majd évszázadnyi idő alatt egyre alacsonyabbra süllyedt, a 
világtörténelem által annál továbbra is nagyobb mértékben sújtott csonka 
és koldusszegény szomszéd háromszor állt talpra a semmiből. (Reméljük 
negyedszer is sikerül.)

Mi történik itt? – kérdezi a témában kevéssé járatos anyaországi.
Ez kérem a keleti és a nyugati civilizáció gondolkodásmódjának talál-

kozása. Földrajzi elhelyezkedésünk és szerencsétlen etnikai környezetünk 
átka. A nyugati és keleti kereszténység rajtunk áthúzódó törésvonalának 
eredménye. Két gondolkodásmód és két életforma kényszerű találkozá-
sa, melynek – bár kisebb mértékben – még a románságon belül is vannak 
szenvedő alanyai. A görög katolikus és az ortodox románság máig megol-
datlan konfliktusára, a mesterséges etnikai beavatkozások ellenére fennálló 
Erdély-Regát (Ó-Románia) közötti román belső ellentétekre célzok itt.

És most mi lesz? Kérdezzük mindannyian. 
Reméljük, a világ felismeri a katasztrófa valódi méreteit, valamint pre-

cedens értékét, és összefog. Csak azt nem fogja érteni senki, miért jelenti 
nekünk ugyanazt az a két szó, hogy Tisza és magyar.

Egyébként pedig rendkívül érdekes lesz megfigyelni, hogy az osztrák 
szélsőséget ostorozó Európa miként fogja kezelni például a román szélső-
séget. S hogyan kezelne egy esetleges magyart? Petre Roman rókaravasz 
megnyilvánulásaiból láthatjuk, tudják ők, mit vár el Európa. De azt is tud-
ják, mit vár el tőlük a román belpolitika. Hogy mi lesz az eredmény? 

Ez itt a kérdés.

Igen, ebben sajnos nem tévedtem. Közben levizsgázott Európa és a 
komprádor magyar nyolc éves uralom. A jelek igazolják, hogy nem csupán 
a határokon túli magyarság kérdése nem izgatta őket, de képesek voltak a 
maradék hazát is kiszolgáltatni minden külső érdeknek. Románia-politika 
pedig nem létezett. Azt remélni sem merhettük, hogy felismerjék a Trianon 
utáni sajátos magyar helyzetet, melyben a külpolitika részben belpolitiká-
vá vált.

Az, hogy az európai kettős mérce és hazai kiszolgálói mit tesznek, nap-
jaink fájó története, melyhez hasonlatos az ortodox világban aligha képzel-
hető el. Az kivetné magából.

Folytassuk ott, ahol abbahagytuk. A téma taglalásához tartozik a tiszai 
katasztrófát feledő román hozzáállás. Nem elég, hogy az a per a mai napig 
nem fejeződött be. Ma még nagyobb veszedelem fenyeget Verespatak felől. 
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A tiszai vészt sokszorosan meghaladó bajokra készülhetünk fel, ha kiügyes-
kedik, hogy mégis legyen ott hegybontás és ciánozás.

Verespatak, a közvetlenül szomszédos Abrudbánya, a mócvidék, egyéb-
ként is fájdalmas emlékekkel van tele. Az előző fejezetekben említett hazug 
kolozsvári emléktábla és annak még mindig elfogadott szelleme, ezt csak 
fokozza. Magától értetődő lenne, hogy az idegengyűlölő világról alko-
tott freskón a középpontba 1849 kegyetlenkedéseit helyezzem. Mint már 
említettem, az egyetlen családi emléket kivéve, ezt tudatosan hagyom ki. 
Makkaira hallgatok, aki nem a román népet, hanem annak félrevezetőit 
kárhoztatta. De hogy ez a nép erre a kegyetlenségre alkalmassá vált, ez az 
a pont, amely a törésvonalon túli becsontosodott idegengyűlölet hatásos-
ságát igazolja.

Más kérdés, hogy az erről megemlékező hazug tábla esetében és majd-
nem minden egyéb alkalommal megnyilvánuló magyar előzékenység, feles-
leges kompromisszumkészség, hallgatás, vagy amint azt Kosztin Árpád írja: 
megalkuvás, semmivel sem tompítja vagy enyhíti a két ország közötti feszült-
ségeket. Inkább megerősíti a románokat vélt igazukban.

És itt most eszembe kell jutnia az idegen kultúrák együttélése kérdése 
körül ma tomboló vitáknak. A multikulturalizmus egyesek szerint bukásra 
áll Európában, vagy így vagy úgy. Minthogy az észlelés kissé késői, félek, 
hogy inkább úgy! Vagyis oly módon, hogy Európa bukását okozza. Nos, az 
ortodox törésvonal szabdalta multikulturalizmus szerepe ott volt a törté-
nelmi Magyarország bukásában éppen úgy, mint a revíziós kísérletek, majd 
a mindenkori kisebbségpolitika balkezességeiben.

 
Ha mindez nem volt elég az olvasó meggyőzésére, mellékelek egy példát 
arra, hogyan sikerül a románoknak az újonnan írott történelem mellett a 
múlt kézzelfogható nyomait is eltüntetni. Fájdalmas és személyes emléke-
zést mellékelek.

Nemrégiben így szólt egy hozzám írott levél: 
„Családi sírboltotok kerítését ledöntve találtam, a gránitoszlopokat a ková-

csoltvas lánc összetartotta s így nem tudták eltulajdonítani. Felállítottam hát, 
annak reményében, hogy akad, aki visszacementezi a gránit kerethez”. 

Én pedig emlékezni kezdek, egyelőre csupán az utóbbi évtizedekre.
Először apám szép, szomorú arca tűnik fel emlékezetemből, amint haza-

tér a kripta első felforgatása után. Ekkor még hihettük, hogy az elhíresült 
temetői rablóbanda – a méltóságteljes emlékmű alatt – kincseket sejtett. 
A szétszórt csontokat apám szedegette össze és próbálta a megfelelő kopor-
sóba helyezni. Édesanyja koponyáját is, melyen még rajta volt gyönyörű 

haja. Megcsókolta, s úgy tette vissza a bronzkoporsóba. Napokig szótlan 
és szomorú volt az eset után. Figyelmeztették, hogy ne tegyen feljelen-
tést. Amikor aztán az eset még apám életében, de azt követően is többször 
megismétlődött, már tudhattuk, hogy a kriptát fedő nehéz kőlapot nem 
kincskeresők mozdították el. Tudták azok jól, hogy már nem maradt benn 
zsákmány. A címer, a magyar nevek, a magyar királyi jószágkormányzó, az 
alispán, meg szégyen–gyalázat és balkáni hálátlanság: az első romániai olim-
piai bajnok magyar neve késztették a tetteseket ily nehéz munkára.

Nem csoda, hogy velünk együtt visszahonosított anyám, kilencvenedik 
éve után a halálról gyakorta beszélgetvén, nem emlegette a Házsongárdot, 
mint remélt pihenőhelyet. Pedig apámat végtelenül szerette és Kolozsvár 
meg Erdély számára az életével volt egyenlő. Így került végül, szerencsére 
régi barátok és kollégák közé, a Farkasrétre.

Nem tudom megállni, hogy most, amikor egy fájdalmas emléksort 
követően az olvasóval megpróbálok belépni a Házsongárd hangulatába, ne 
Áprily csodás versével kezdjem, ezúttal prózában.

A magyar vándor, ha Kolozsváron jár – a parttalan időben – biztosan 
megáll a házsongárdi temetőben. És az is bizonyos, hogy tört kövön és 
porladó kereszten a magyar múlt emlékét keresi. Mert ebben a csodálatos 
magyar panteonban ringatja rég az álom sok nagy elődünket. Olyanokét, 
kiknek neve vagy zenél, vagy dübörög, vagy egekbe kiált bennünk. S a szá-
zadokba nézve, a holt nagyságok szellemét idézi az emlékezés. Olyanokét, 
kik a nyugati skólák szellemét hazahozva akartak Erdélyországban is gátat 
építeni a sötétség ellen, s másokét, kik szintén innen rajzottak szét a világ-
ba – a hazai tanulmányok után – tarisznyájukba gyűjteni azt, ami ennek a 
mindenki számára szent földnek hírnevet s hasznot hozhat. Olyanokét, kik 
vagyonukat, s másokét, kik életük munkáját áldozták a kisebbik haza oltárán.

Erdélyi magyar ember számára ez a hely nem egyszerű temető. Lakói 
élnek és hatnak mindmáig. A nehéz kövek alatt szunnyadók részesei min-
dennapjainknak. Az egyszerű erdélyi magyar is kegyelettel említi e neveket, 
a sötétedő temető nem félelmetes árnyakat idéz, hanem inkább megnyug-
vást, békét, erőt adó szellemek lengik be, olyanok, akikkel jó találkozni, akik 
mai kérdéseinkre jó előre kőbe vésték válaszaikat. Otthon vagyunk benne. 
A magyar, ha egyszer is járt ott, visszavágyik hangulatába, s valahányszor 
ismét arra viszi jó sorsa, a nagy kovácsoltvas kapun kilépve erősebbnek, 
jobbnak, tisztábban érzi magát, és felelősségtudata fellobban.

Tudják ezt jól azok, akik mindezt nem szeretik. Akik úgy vélik, hogy ettől 
félni kell. Ők azt szeretnék, hogy az életet szolgáló magyar Házsongárd, 
halálnak halálával haljon. 

Trianon után – alig, hogy felbukkant az új hatalom – a vele érkező, bete-
lepülő román elit számára máris nagy divat lett ide temetkezni. A kevés régi 
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kolozsvári román békében porladt addig magyar polgártársaival a hegyol-
dalban, ettől kezdve azonban változott a kép. Amint teltek az évtizedek, egy-
re kihívóbbá vált a hadüzenet a sírkert magyar jellege ellen, és a fokozatosan 
egyre nagyobb százalékos többségbe kerülő románság halottait is harcba 
küldte a magyar múlt emlékeinek eltörlésére, s a magyar múlt magyar jövőt 
erősítő emlékének semlegesítésére.

Egy időben még sikerült átmenetileg több síremléket megmenteni az 
MI (Monument Istoric: Műemlék) felirattal, de ezek csak a legfontosabb 
sírok voltak, mert a magyar arisztokrácia kriptái közül már sok ennek előtte 
új feliratot kapott, az ősi címert leverték, s a patinás kövek frissen beépítet-
tekkel vegyültek, és átfaragás vagy összetörés előtt a kihalt családok öreg 
sírköveit is kerítéshez támasztották. A kripták előkertjeit az éhező arisz-
tokrata családok eladogatták, s – ami a leggyakoribb – az elmenekült csa-
ládok lejárt megváltási idejű sírjai eladásra kerültek. Természetesen soha 
sem magyaroknak.

Védelmet jelent még az egyházi tulajdonú rész, de ki tudja, meddig. 
A nemzetközi helyzet enyhülése után hazatérő külföldi rokonság nem vált-
hatja meg a sírokat. Azt követelik, hogy a bérlő román állampolgár legyen. 
Nehéz csúszópénzek vándorolnak zsebből-zsebbe. Van, akinek sikerül, s 
van, akinek nem.

A temető pedig közben valóban az enyészet kertje lesz.
Az ősi fák korhadnak, viharok tépik és döntögetik őket, a kockakö-

ves utakon kátyúk, azokba aszfalt vagy cement, de főleg sárdugók jelen-
nek meg. Minden fordulóban egy-egy szemétkupac virít, s felbukkannak az 
Ó-Romániából betelepült kifacsart végtagú, koldulásra szakosított szeren-
csétlenek, főleg gyermekek és aggastyánok. A szeméttelepekről fészkelni 
ide járó varjak savas ürüléke pusztítja az ősi köveket.

Európa egyik legrégibb, legszebb, legmeghittebb, legméltóságteljesebb 
temetkezési helye balkáni jelleget ölt. (A rend – de csak a rend – terén azóta 
némi javulás észlelhető. A szerző megj.) De nem is ez a lényeg, a visszafordít-
hatatlan az, hogy a zsúfolt, egymás hegyén-hátán tolakodó sírok többsége 
már – gondtalanul ránctalan műkőhomlokain – román nevekkel fordul a 
látogató felé.

Már csak emlék a régi nagy világítások hangulata, a kolozsvári magyar-
ság évenként ismétlődő néma tüntetése.

A vigasztalódást és vigaszt nyújtó, a diákoknak csendes tanulóhelyet 
jelentő, a szerelmesek számára felejthetetlen sétákat ígérő, a magyarsá-
gukban megtiport lelkeket felemelő temető már nem tudni meddig bírja. 
A város újra és újra megválasztott, nacionalista tébolyban szenvedő ura, 
szívügyének tekinti ennek a több mint négyszáz éves dokumentumnak a 
megsemmisítését is. 

A magyar nyelvű oktatás és a magyar nyelvhasználat, az egyházi ingatla-
nok visszaadásával kapcsolatos követelések mellől nem volna szabad kihagy-
ni a múltunk (másságunk!) megőrzését szolgáló emlékeinek ápolásához és 
érinthetetlenségéhez fűződő jogokat.

 

 
Így írtam erről, s nem is sejtettem, hogy 2� évvel a diktátor halála és a hír-
hedt kolozsvári polgármester távozása után évekkel kerül a temető a legne-
hezebb helyzetbe. A műemlékmentés tudatos akadályozása folyik. Az élők 
után a holtak homogenizálása. A csodálatos új Házsongárdról szóló könyv 
kolozsvári bemutatója után órákkal, az annak címlapján látható gyönyörű 
sok mázsás faragott kő kísérteties gyorsasággal tűnik el. Véletlenül! Aztán 
pedig folytatódik minden, a már megújított kövek szervezett rombolását 
is beleértve.

Miközben a bizánci világ számunkra ravasznak tűnő képtelenségeit ilyen 
és hasonló történések rögzítésével próbálnám bemutatni, rájövök, hogy 
nemcsak az onnan eredező korrupció halad nyugat felé, de maga a szellem 
is ragadós. A rendszerváltásnak nevezett események után a két nép viselke-
désében érdekes hasonlatosságokat tapasztalhatunk. Néhány éve leírtam az 
ottanit, mindenki hasonlítsa össze azzal, ami nálunk történt.

A januárban született, majd földi pályafutását egy nehezen felejthető 
decemberi napon dicstelenül végző géniusz számára, géni jussából máig meg-
maradt egy Kárpátokon-túli világ trick-track (saját nyelvükön table) társa-
dalmának, számunkra érthetetlen nosztalgiája.

Az ezzel kapcsolatban felbukkanó gondolataimat nem tudom kihagy-
ni emlékezéseimből, bár valós okom van, hogy azok rendszerezésére ne 
érezzek kedvet. Most csak arra futja, hogy furcsán csapongó ötleteimmel 
kínálgassam az olvasót, s ezzel ezek átgondolásának folytatására ingereljem, 
míg egykor volt sorbaállásokra gondolva, a szabad világból szimatolok bele 
a vasárnap délelőtt készülő jó ebéd illataiba.

Most ennek a nosztalgiának egy általunk, Kárpát-medencei magyarok 
által ismert és folyamatosan megfigyelt formájáról beszélek, de érzésem 
szerint van ebben valami általánosan emberi is, tehát nem szeretném egy 
nemzet, vagy vallási csoport egyedüli sajátjaként feltüntetni. Ezúttal azon-
ban – egyféle nosztalgia áldozatául esvén – elsősorban éppen velük van 
okom foglalkozni.

Többször volt már alkalmam ennek a különös levantei világnak a 
hangulatáról, lélek és személyiségformáló hatásairól, egyházat s államot 
összebogozó hagyományairól írni. A paternalista lelki igény, a langyos biz-
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tonságérzet utáni vágy tenyészik e környezetben és szomszédságában, a 
kezdeményezőkészség, a kockázatvállalás meg a felelősség terhének és örö-
mének együttes élvezete, a munka mint életöröm, és sok más hasonló belső 
érték szunnyadozik.

Csehov Három nővérének a kabaré világában történt szellemes rövidí-
tése pusztán egy mondat. Most csak pontatlanul próbálom idézni: Három 
nővér Moszkvába akar menni, ebben őket senki sem akadályozza, még-
sem mennek.

A történet mind eredeti hosszú, mind pedig egymondatos formájában 
egy világot tár elénk. A keleti ortodoxia gyönyörű dallamai által belengett, 
gyertyaszagával is vonzó misztikumot, a tömött balkáni vonatok hangula-
tát, ahol a hideg folyosóról a jobban fűtött fülkébe egymás hegyén-hátán 
összezsúfolódva utazik a tömeg. Innen a következő mondás emléke is: 
büdös, bűzlik, de langyos.

Közismert a hasonló hagyományokon felnőtt orosz nép atyuska vágya is. 
A legkülönfélébb változatokban rajta uralkodó cárok, főtitkárok és elnökök 
ezt mindenkor ismerték és kihasználták. Mi több rájátszottak, s hasonlóan 
változatos módszerekkel, a mindenkori hatalmak számára hasznos állapotra 
nevelték általa. Így és ilyennek formálták maguknak az alattvalók millióit.

Mihez kezd az ilyen tömeg a nyakába szakadt szabadsággal, s főleg mit 
akkor, amikor az történelmi korszakok átugrására kényszeríti, mert annak 
a tömegnek a régmúltban megrekedt állapota és a mai szabadság mibenléte 
között már szinte áthidalhatatlan szakadék van. Máshol ezt az utat megjárták, 
de itt készen kínálták fel a végeredményt, amely felkészületlenül érte őket.

Ebben a helyzetben, ilyen alanyokból épült társadalomban törvénysze-
rű, hogy mint a rabságból szabadult oroszlán, nem tud vadászva megélni és 
visszasomfordálna ketrecébe. Még fokozódik ez a helyzet, ha kiderül, hogy 
inkább tengerimalacról van szó, mint oroszlánról. 

Kell-e nekik a szabadság?
Mit tudnak kezdeni az egyéni szabadságjogokkal, különösen most, 

mikor ezeket a liberalizmus kóros magaslatokra emelné, és semmibe venné 
a közösséget? Elkerülhetetlenül eszembe jutnak az oroszlánnak hitteknek 
odadobott kisebbségek, és az a tény, hogy esetünkben még a fejlett világ 
sem tud mit kezdeni az egyéni és a kollektív jogok egyeztetése terén. Hogy 
az autonómia magától-értetődősége most indul csak útjára, és messze van 
még attól, hogy nosztalgia-országban megértsék, s főleg, hogy ne gondolják 
ördögtől való veszedelemnek, mint Jászvásárban tanult teológusok a csángó 
magyar nyelvet. A helyi sajátságokat jól ismerő helyi politika úgy manipu-
lálja a helyzetet, ahogy akarja.

De a már említett általános emberit mégis iderángatva, nézzünk ma- 
gunkba. 

Mit tudunk mi tenni a szabadsággal? Például a szólásszabadsággal? Itt 
folyik a gyűlöletbeszéd vita. Melyik végletnek van igaza? Itt is a politika 
erőből gyakorolt igazánál kötünk ki, amelyik az igazság két vége közül min-
denkor a neki éppen szükségeset veszi elő. Kell-e hát mifelénk a szabad-
ság? Vagy mindenkor marad az előző zsarnokság nosztalgiája, mint a jelen 
hatalom munkaeszköze? Így vagy úgy, de ügyesen, számára hasznosan? (És 
e sorok szerkesztése közben jegyzem meg: napjainkról mit gondoljunk, 
mikor a fejlett nyugat a szólás szabadságának parttanságától fuldoklik.)

A szabadságig hosszú utat kell bejárni, s a világ most ennek látszatát 
keltve éppen ellenkező irányba halad. Modern – szabadságélményt szimu-
láló – rabszolgaság felé lépeget.

A valódi szabadság kiteljesedéséhez, szabadságban nevelkedett öntu-
datos tömegeket, közülük való, már szabadságban szocializálódott politi-
kusok vezetnek. Ez az a világ, ahol már nincs nosztalgia, ahol a zsarnokság 
emlékei múzeumi tárolókba kerülnek, és nem emlékhelyeken szórnak rájuk 
virágot öntudatlanul tudatlan nosztalgiázók. Mint például Bukarestben a 
diktátor sírjára.

Senki se gondolja, hogy ennek valamilyen modellje már van a világban.
Az amerikai változat éppen most vesztette el saját érdeke szerint forga-

tott köpenyegét (s már régen nem hímporát), és előttünk áll a maga mez-
telenségében. Még nem didereg, de rövidesen fog. Már tudjuk, hogy nem 
szövetségesek kellenek neki, hanem kiszolgálók. Nincs kizárva, hogy nem-
sokára saját társadalmának naiv demokratizmusa is gond lesz számára. 

Addig azonban a Kárpátok géniuszának sírját meglátogató oroszlán-
tengerimalac lerakja virágait, és visszasomfordál háromszínűre festett ket-
recébe. Előveszi trick-track játékát, széthajtja a fadobozt, és sovány, de biz-
tos koszt reményében várja az etetés óráját. 

Csak az ügyeletes géniusz nem jön. S a tápot mindig megtermelő ide-
genek is fogynak az országból. Vagy elmennek, vagy magukból is táp lesz.

Az elvetett kockák pörgésének hangját elnyomja a kívülről tengerima-
lacnak látszó oroszlán gyomrának korgása. 

Egyet azonban nem árt tudni. Ő oroszlánnak hiszi magát. És ha van 
géniusz, aki etetés helyett motiválja, akkor szinte a végtelenségig képes 
tűrni az éhezést.

Vagy mégsem? Mi lesz, ha végleg elfogynak a tápot készítő és táppá 
préselhető, s egyben puszta létükkel motivációt szolgáltató idegenek?

 
De az ellenségkép szükségessége nem csupán román sajátosság, már tud-
juk, hogy él az a bolsevik hagyományban is, és mára felfedezhetjük a pénz 
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birodalmának napi kelléktárában éppen úgy, mint az őket kiszolgálók mód-
szerei között.

A romániai diktatúra bukása után levélben üdvözöltem a szomszéd nép 
értelmiségét, és megpróbáltam velük örvendezni egy elképzelt közös jövő-
nek. Azonnal leadta a Szabad Románia Rádiója, meg több romániai lap 
és folyóirat. Levelek sokaságát kaptam megható szövegekkel, egyik-másik 
szívét valósággal tenyerén hordva. Aztán jött hamarosan a fekete március, 
és következő levelemre már egyetlen reakció sem érkezett. Abban ugyan-
is az értelmiség felelősségét emlegettem szelíd szóval. A lelkesedés hamar 
elszállt, az ellenségkép megmaradt.

Ennyi példa a román-magyar viszonynak az ortodox törésvonallal két-
ségtelen és meghatározó fontosságú kapcsolatáról talán elég. Még csak 
néhány részlettel terhelem az olvasót egy olyan írásból, melyben azzal 
vigasztalom magam, hogy nálunk hatalmasabbak s magukat okosabbnak 
tartók sem bírnak ezzel a valamivel. Persze könnyű nekik, ha nem megy 
szóval, számukra megengedett az erőszak is. Erre szakosodtak. Így aztán a 
következőket már a legújabb kori Balkán-háború idején írhattam le:

A napokban a világ legnagyobb hatalmának képviselője hét órát tárgyalt 
az ortodox törésvonalon túli Milosevics úrral. Előrehaladás nem történt – 
jelzi a képviselő. Minden rendben – szól Milosevics.

Még nem tudhatom, hogy felszállnak-e a NATO gépek? Nem tudom 
mekkora kockázatot jelent, egykor ilyen veszélyes helyre települt nem- 
zetünknek? 

Csak vigasztalódni próbálok.
Mikor mi, transzszilván tapasztalatokkal felruházottak, évtizedek óta 

azon bosszankodunk, hogy a magyar politika mennyire nem képes a bizánci 
világgal tárgyalni, némi elégtétellel nyugtázhatjuk, hogy erre nem képesek 
nálunk okosabbak sem. Csak hát sovány a vigasz. Ennek a levét is mi ihatjuk 
meg, sőt isszuk már évek óta.

Mi hát a helyes út ebben a Kárpát-medencében, ahol három oldalról 
vesz körül minket a bizánci szellem, a túlnyerés okozta fel nem ismert 
lelkiismeret-furdalás okozta paranoia tüneteit produkálva, vagy éppen 
belpolitikai eszközként alkalmazva azt? S akkor a másik négy oldalról 
még nm is beszéltem, főleg az északiról, mely bizánci hagyomány nélkül 
teszi a dolgát.

Jó Bethlen Gábor mutatja az első példát Lippa várának ügyében? Vagyis 
a dörzsöltség, a szellem ismerete mentén megtervezett cselekvéssorok?

Bizony nem elképzelhetetlen, hogy többet ártott nekünk a török, szel-
lemének körénk plántálásával, mint az itt eltöltött másfél századdal.

Mellesleg a nagy bolsevik óriás szelleme is bizánci volt. Ezt a három-
negyed évszázadot sem szabad feledni.

De vajon mi a helyes, a bethleni cselekvésig menni, vagy csupán ismerni 
Bethlen módjára a porta tekervényeit?

Vajon az akkoron európai hatalmi pozícióra emelkedett Erdélyország 
e politika helyességének bizonyítéka, vagy az ezt követő hanyatlás kell az 
igazi üzeneteket hordozó következtetések forrása legyen?

Az alkalmazkodni képes transzszilván Kós Károly-i „Kiáltó szó”, az euró-
pai gondolkodású Makkai Sándor-i „Nem lehet”, vagy a Reményik Sándor 
által kijelentett „Lehet mert kell” a követendő út?

Próbálkozás volt ilyen is, olyan is. Nincs még tapasztalat az eddigi 
negatív élményekre alapozó óvatos radikalizmus elég voltjának eredmé- 
nyességéről.

Uram Isten, mi lenne itt, ha a magyar helyett ír lakná a Kárpát-meden-
cét, mondaná az ember. Hol és hogyan értékelik ezt a végtelen türelmet 
a világ urai? Van-e még hasonló hozzánk, akad-e még az annyira óhajtott 
stabilitást önmagát feladva szolgáló nép széles e világon?

Az ezeréves rabtartónak nevezett magyar csak ül a szépséges táj közepén 
és álmélkodik. Mit is tett azért, hogy ez így legyen?

Írásaimban rendszeresen ostorozom a bizánci, ortodox gondolkodásmó-
dot és modelleket. Ugyanakkor éppen e bizánci világgal oly elmosódottan 
határos Erdélybe fúródó gyökereim miatt teszem fel magamnak a kérdést, 
mennyire vagyok én magam is ortodox?

A kérdés akkor ötlött fel bennem, amikor egyszer ránéztem az aznapi 
Magyar Nemzet egyik címére. A Vatikánnak a csángókérdésben ismert, és 
számunkra nem elfogadható magatartásáról szólt az írás.

Az ortodoxia egyik alapelemeként határoztuk meg az állammal való 
összefonódást, a nyugati egyháznak attól való régebben bekövetkezett 
elszakadásával szemben.

A keleti kereszténységnek, amint azt a román ortodox egyház immár 
évszázados távlatokban is igazolja, a nemzetpolitika első számú szívügye. 
Olyannyira, hogy a kívülálló nem tudná megmondani, hogy Isten, avagy 
a nemzet az előbbre való számukra. Ma egyébként különösen érdekes 
az iszlám – mint keletről hatást gyakorló eszme – ilyen téren észlelhe-
tő magatartását is tanulmányozni. Az összefonódás ott is észlelhető, de 
mintha nemzetek felettibb lenne Allah? Bevallom, csak kérdőjellel merem 
ezt leírni. Bonyolult és egyre bonyolultabb, már egymagában köteteket 
igénylő téma.
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A románságnak egész felívelő történetét végigkísérik ennek az 
autokefállá vált egyháznak a nemzeti ügy érdekében kifejtett törekvései. 
Ha csak a legújabb kort vizsgáljuk, láthatjuk, hogy a kiegyezés, tehát az 
Unió utáni magyarországi román ortodox egyház szervezi az úgymond 
elnyomás alatt élő erdélyi románság gazdasági megerősödését is. A magyar 
állam történetének viszonylag legnacionalistább évtizedeiben (melyek hal-
vány másai sem voltak az utódállamok részéről ezt megtorolni óhajtó, és az 
elszakadt magyarok által azok kebelében megélt későbbieknek) kerülnek 
gazdasági fölénybe az úgynevezett elnyomottak. Az elrománosítást már a 
magyar uralom idején zászlajára tűzi az ortodox egyház. Például az áttér-
ni hajlandó magyar nincstelennek földet juttat. Napjainkban ismerjük a 
„hagymakupolás honfoglalás” módszereit, melyek között feltűnik újabban 
a körbefalazásos bekebelezés ötlete. Az ősi magyar műemlék templomot 
megszerezve, azt körbefalazzák új román falakkal. Ott marad örök tetsz-
halottként a magyar múlt, mint egy végtelen kómában heverő Jónás a cet-
halban. Addig, ameddig. De tudjuk jól, hogy milyen kapcsolatban voltak a 
keleti diktatúrákkal a helyi ortodox egyházak, az orosztól a románig. Még 
a titkosszolgálatokkal való együttműködés sem volt idegen tőlük. És tud-
tommal következmények nélkül.

A Vatikán akkor, amikor a keleti egyház felé a moldovai román kato-
likusságon s az azt jórészt alkotó csángó magyarokon (és a sajnos részben 
már csak volt magyarokon) át próbálna kaput nyitni, hasonló, csak éppen 
fordított magatartást tanúsít. Nem a nemzet érdekébe állítja az egyházat, 
hanem nemzeti érdekeket felhasználva, egyik oldalon sértve, másik oldalon 
elnézést tanúsítva, próbálja egy világegyház érdekeit érvényesíteni. Itt meg-
jegyzem, hogy az ortodox törésvonalat nem ismerve. Pedig ki ismerhetné 
azt jobban más, mint az ősi ellenfél.

Én tehát, amikor önvizsgálatom során megállapítom, hogy nemzetem 
sorsa lelkem legmélyén mennyire fontos helyen áll, amikor rájövök, hogy az 
egyházak tevékenységét is a nemzeti érdekeinkhez való viszonyulás szerint 
ítélem meg, lehetséges, hogy ortodox, avagy bizánci vagyok?

A lehetőséget nem zárhatom ki, de szemben azzal, amit egyes egy-
házakról fentebb feltételeztem, bennem maradt valami, ami a nemzetit 
mégis megelőzi. És ez maga a Mindenható. Ő, és nem egyes egyházai, 
vagy annak egyes politikusai, hiszen jól tudjuk, Isten szolgái is mennyire 
sokféle módon viszonyultak e kérdéshez. A választóvízként működő nehéz 
időkben történtekre gondolok.

Azt azonban illik beismernem, hogy, kisebbségi sorsban szerzett erős 
igazságérzetem, igazságigényem, s talán a génjeimben bujkáló történelmi 
kínok miatt, az Úrtól is saját igazságunk napjának elközelgését remélem 
elsősorban. Hogy ez esetemben egy alapvetően bizáncivá vált gondolkodás-

módról rántja le a leplet, vagy éppen az ilyen környezet miatt reám nehe-
zedő teher hatására kialakult válasz lenne, nehéz megmondanom, de talán 
nem ez a legfontosabb. Sokkal nagyobb gond a csángó kérdés megoldása 
egy idegengyűlölő, folyamatosan homogenizáló, ortodox Romániát gond 
nélkül befogadni kész keresztény Európa ellenszelében.

 
A sokat vitatott téma gyakorlati bemutatását célzó gondolatként még mel-
lékelem azt a beszédet, melyet a Marosvásárhely fekete márciusára emléke-
zőknek mondottam el 2009-ben a Margit szigeten, a Bodor-kútja mellett.

Felejthetetlen ez a néhány óra, amire emlékezünk. 19 éve minden már-
ciusban néhány becsületes magyar Bodor-kútjánál hajt fejet valaminek, 
Bodor-kútjánál gyűjtene erőt valamihez, Bodor-kútjánál hajolna össze kita-
lálni a kitalálhatatlant. Csakhogy az egykori kút már néma, helyén idegen 
hagyományt hirdető katedrális áll, és ez a másolat sem a marosvásárhelyi 
vártemplom alatti jóízű forrás vizétől hajtva zenél. Ahol egykor muzsikált, 
s a lassan forgó Neptunusz dárdájával mutatta az idő múlását, elvágott gyö-
kereinkből még sarjad némi élet. Azon az ártatlan gyermeklépteinkkel meg-
szentelt téren még járkálnak fogyó utódok is. A más, az új-régi világban, 
még vannak hajtásaink. 

De itt, ahol most állunk, vajon rajtunk kívül hányan tudják mi is ez a 
kút? Mikor zenélt és hogyan? S főleg kinek? És kit érdekel? Hol vannak 
azok, akiknek az összmagyar gondolatot, vagy akár a benne foglalt közös 
nyers érdeket felismervén kötelessége lenne segítségünkre lenni ottmaradt 
hajtásaink ápolásában? Sehol. Csak olykor jelennek meg a színen, szavazat-
gyűjtő önmutogatásra, ígéretnek szánt langyos célzásokra, hogy megsze-
rezzék a hatalmat a gazdagodásukhoz, s a szintén csak ezt szolgáló köny-
nyelmű elveszejtésünkhöz.

Éveken át volt alkalmunk fekete márciusunk ismert részleteire emlé-
kezni. Most talán ideje lenne annak, hogy az idő nyújtotta madártávlatból 
pillantsunk alá nap mint nap lelepleződő nagy hátterére is.

Soha még ekkora gond nem nyomhatta e kis társaság vállait, soha még 
ilyen tanácstalanok nem lehettünk. Ha igazat mondunk, az reményt eltip-
ró búskomorság, ha hetykén kiáltunk, hogy: majd mi megmutatjuk, bizony 
hazudunk. De nem segít itt még a bölcs magunkba fordulás sem. Akkor hát 
mi lehet az az út, amelyre ráléphetünk? Hiszen nem arra születtünk, hogy 
tankok lánctalpai vagy fényes banki úrfiak elegáns bőrtalpai alá feküdjünk. 
Mit választhatunk, mit enged meg nekünk a Birodalom? A nagy láthatatlan, 
a nem létező pénz urainak üveghegyen is túli sárkányföldje?
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Mert beszélhetünk mi most szép szavakkal arról a márciusról. 
Boncolgathatjuk a mi itteni belső hidegháborúnk részleteit, vizslathatunk 
összeesküvés-elméletnek nevezett rémképek és rémigazságok nyomába, 
kereshetjük szomszédnépek kegyeit, óvatoskodhatunk meg nem sértésükön 
vagy meg nem értésükön, nevezhetjük őket orgazdának vagy máskor vér-
testvérnek, s emlegethetjük hangját Dunának, Oltnak, Vágnak, Szávának, 
Rábának – egyre megy. Nem számít itt még az sem, ha láthatják a nagy közös 
vég árnyait. Ha tudhatják, aligha lehet győztes majd közöttünk, akkor sem 
történik semmi változás. Egymásnak feszülésünk – melynek végső elindí-
tója az ő kívülről fűtött nagy kapzsiságuk is – belejátszott közös nagy meg-
gyengülésünkbe. De ezt is hiába látják, vagy látjuk. Mindenek mögött ott 
áll a Birodalom! A láthatatlan, a sárkányfogveteményből folyton újjáéle-
dő, a belénk ültetett és erőnket elszívó gépezeteit működtető, az agyun-
kat hamis tudással feltölteni képes, a szívünket kővé dermeszteni tudó, a 
még nemünket is meghatározni akaró, a nagy láthatatlan, a nemlétező pénz 
birodalma. 

Mindaz, ami pillanatnyi kis létünket érdekli, ami maradék jövőnket 
meghatározza, mindaz, ami gondjaink tartalma, beszélgetéseink témája, 
összeaszó testünk rombolója, hitehagyott lelkünk megrontója, mind, mind 
az övék. Övék az ERŐ! A gonoszság gátlástalansága üzemanyaguk. Azt 
hiszik, e téren soha nem lesz energiaválság.

Amikor itt összegyűlünk, hogy emlékezzünk egy a világ számára apró, 
számunkra felejthetetlen eseményre, tudnunk kell, hogy ezt is ez az erő 
mozgatta hálózatain keresztül. A globális erő, a helyi – most éppen bizánci – 
szolgákon keresztül. Mi csak a szolgákat ismerjük. A szolgákat akár le is 
győzhetjük. De jön helyettük másik.

Mi hát a teendő, mivégre vagyunk egy olyan világban, amelyben ott-
hon nem lehetünk? 

Barátaim, a baj akkora, olyan hatalmas érdekek feszülnek, olyan expo-
nenciális gyorsasággal növekvő időzített bombák nőnek körülöttünk gom-
ba módra, hogy még öreg fejjel is nagy idők tanúi lehetünk. Nagy idők, új 
szenvedések az egykor boldog végkifejletet remélő életünk alkonyán, gyer-
mekeink s unokáink jövőjét féltve. A válság hozhat változást, de akiknek ez 
nem érdeke, nem fogják könnyedén megengedni.

A magunk egyetlen kötelessége a szemek nyitogatása, a vakság feloldása. 
Hiszen szemeinket is kicserélték. Üvegszemet kaptunk, nem szemüveget. 
S urainkat még a látás látszata is ingerli. Üvegszemünkre is csúf hályo-
got bocsátanának. Így nyugodtabbak. Hát ezért kell a látást szolgálnunk. 
Legyőzni őket ez még nem elég, de időt nyerni talán igen.

Az ő játékuk sem veszélytelen. Önmagába hamvadhat el a Birodalom. 
Nagy fájdalmak, nagy kockázatok árán, de előbb-utóbb igen. Addig kellene 

túlélni. A túléléshez pedig igazi megoldásokat találni. Túlélni erős lélekkel, 
de testben, s főleg utódban is.

Kevés az idő, szoktam mondani. Folyamatban kellene gondolkodni. 
Evolúcióért kiált a változás, de csak revolúcióra maradt idő. Az pedig mai 
kereteink között már nehezen elképzelhető. Ezért kell a túlélésre játszani.

Mindenre emlékezni, körülállni Bodor-kútjainkat, figyelmeztetni, lár-
mázni, meggyőzni, magyarázni, egységet teremteni, kilátszó uszonyú iszonyú 
szirének dalának nem engedni, de tanítani annak kottáját is, és új Kodályok 
módjára összevetni azt a vártemplomaink alól feltörő tiszta forrásaink csör-
gedező hangjával.

És ha ennyit sikerül elérnünk, akkor majd ég és föld összeérnek.
Ez lesz az a pillanat, amikor a legnagyobbjaink által már felismert, a 

véletlenül nem létrehozható hihetetlen nagy Rend egyetlen Ura eldönti, 
hogy mit akart velünk. Eljön a végjátéka annak a játszmának, amit most 
velünk űznek. És hatalmas tartalékaik birtokában hiába mondják majd, 
hogy főúr, fizetek. Az a Főúr nem fog virtuális pénzekkel foglalkozni.

Ő reánk pillant, és talán azt mondja: csalódtam bennetek. Elég volt 
belőletek!

Vagy keresztény hitünk szerint jóságosan alátekint, és azt mondja: elég 
volt ebből! És felfakadnak ismét a Bodor-kutak elnémult zenéit megszólal-
tató forrásaink. És megint csak szeretetre tanít, dolgozni meg örülni. Neki 
és egymásnak. És azon a régi téren ismét ott tipeghetnek gondtalan utóda-
ink még ártatlan s mindent megszentelő lábacskái.

 
Nos, amit akkor írtam, elkezdődött. Az a furcsa forradalom megtörtént. 
Már vitatkozunk is rajta nagy buzgalommal. És türelmetlenkedő magyarok 
vesznek körül. Nem hagyunk időt magunknak arra, hogy a – belőlünk fel-
nőtt szintén-magyarok által – lerombolt országot talpra állíthassuk. S ekkor 
ismét eszembe jut az ortodox törésvonal. Azok a lenézettek, kik azon túl 
éltek, élnek, képesek voltak a türelemre egy őket végletesen elnyomó haza 
képzelt ellenségeinek puszta emlegetése által. Negyedszázadon át tűrtek. 
De mire vagyunk, leszünk, képesek mi itt a törésvonalon innen? Vagy úgy 
is kérdezhetném, mire vagyunk, s mire lennénk képesek Kárpát-medencei 
magyarságunkért?

Keserűség és döbbenet vett erőt rajtam, mikor a Duna Autonómia TV 
csatorna műsorán egy utcai interjúsorozatot láttam. Jóarcú és kitűnően 
öltözött magyar ifjak sokasága nézett a kérdezőre csodálkozva, vagy partne-
rére tanácstalanul, mikor arról kérdezték: hol élnek Magyarországon kívül 
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magyarok? A következő kérdés, mely arra vonatkozott, hogy mit jelent a 
Trianon szó, láthatóan még nehezebbnek bizonyult. Élemedettebb korú, 
értelmiségi küllemű hölgy, a kisegítő kérdésre – mely közelebb hozta a 
témához – annyit mondott: „Tényleg! Az anyukám az Fiumében született.”

Aztán az oktatásra és a tankönyvekre terelődött a szó. Kiderült, van 
irodalom tankönyv határon túli magyar írók nélkül, van Petőfi utazásairól 
anyag, melyben azok csupán a trianoni határig követhetők. Keserű humor-
ral állapítottam meg: ezek szerint a költő még él.

Mindez itt, Magyarországon. Mert az, hogy a minapában olyan ame-
rikai könyvről hallhattam, melyben a magyar-román kérdést említve ez 
olvasható: „Magyarország és Románia ezer éve áll egymással vitában” az kérem 
egy óceánon túl van. Ott, ahol a Wass Albert saját emberségéből terjesz-
tett magyar anyagok néhány év alatt eltűntek a könyvtárakból, miközben 
a román anyag sokszorozódott. No, de itthon? A riport során végül már 
magamon csodálkoztam, amikor megörültem egy olyan téveteg válasznak 
is, mely szerint: „A Vajdaságban, ott Romániában” élnek magyarok.

Szomorú igazság és letagadhatatlan, hogy naivak vagyunk a végtelen-
ségig. December �. kovácsai nálunk sokkal tájékozottabbak a valódi hely-
zetről. Jobban ismerik a maguk nevelte magyart. És sikerük nem maradt el. 
S nem véletlen híres jelszavuk sem: „merjünk kicsik lenni„.

Nos, a kicsinység útvesztőiben már végletesen benne vagyunk. Ott té-
velygünk szellemben, erkölcsben, anyagiakban. Hitben és reményben. És 
bizony mondom, szeretetben is.

Miközben ezen gondolkodtam, felhívott egy barátom, s hasonszőrű 
gondjait sorolta. Mit sorolta! Szórta, ömlesztette reám. Miféle ország vagy-
tok? Hogyan lehetséges, ami ott folyik? Nyugatra tántorgott erdélyi volt az 
illető, kinek évek óta nem vagyok képes elmagyarázni az itt történtek okát, 
s fokát. Kötetekre menő anyag sem oldotta csodálkozó felháborodását.

Aztán a legutóbbi Petrás Mária kiállításon, érdeklődő idősebb magya-
rokkal beszélgetve, egy értelmiségi hölgy ismerte be, hogy ő bizony 
„ezekről az erdélyi meg csángó dolgokról” 1989-ig nem hallott, mert nem 
tanították.

Állj meg vándor! Mondotta egykoron Xantus János kiváló tanárom a 
kolozsvári Református Kollégium romjain tenyésző fiúlíceumban. Állj meg, 
hiszen mi sem tanultuk, sőt beszélni sem volt tanácsos ilyenekről. S mégis, 
s csak azért is tudtuk. Ott az ortodox törésvonal fogságában. Nem ritkán, 
errefelé az anyaországban, éppen a magunkfajták igazítják el a magyart saját 
történelmének – saját fejében hófehér – lapjain.

Ja persze, könnyű nektek, mondják. Ha valami tilos azt megtanulja 
az ember. De itt természetes volt magyarnak lenni. „Sub pondere crescit 
palma”, szól a mondás. És ez lenne egész erdélyiségünk alapja? Vajon 

csak ez? Esetleg magyarabb a magyar, ha magyarab? Mert van egy ilyen 
egyiptomi ismerősöm, aki magyarságára büszkén, mindnyájunknál jobban 
ismeri múltunkat.

Mások arról beszélnek, volt valaha egy transzszilvanizmus is, melyet 
ma azzal intéznek el az emlékezők, hogy nem talált meghallgatásra Erdély 
másik két nemzeténél, hát kimúlt.

Nagyon leegyszerűsítő vélekedések ezek. Erdély pálmáit, a fenyőket, 
régen tépi a hargitai szél. Erdélyben nagyon régen nehéz az élet. Ennek 
mindenképpen lehet egy egészséges kiválasztódást okozó hatása, illetve 
egy egyénileg ösztönző ereje is. De vajon ez minden? Erdély megannyi 
eltűnt nemzet temetője, s újabbak befogadója, felnevelője, szentséges föld-
je. Történetét mítoszok lengik be. Szükségesek és feleslegesek, szépségesen 
szelídek és vadul ellenségesek. S mégis! Itt ringott az európai tolerancia böl-
csője. Máshol még égtek a máglyák, és Isten szent nevével ajkukon dúltak 
a zsoldos hadak, mikor itt már kigyúlt az értelem fénye. Most ők néznek 
le minket, most ők csalnak ravaszul újgyarmati sorba saját javukra. Közben 
az anyagi erő elszívása mellett működik az agyelszívás nagy globális piaca. 
Milyen kevésszer emlékezünk meg Erdély következetesen hazatérő peregri-
nusairól, Erdély csodálatos vonzásáról, az erdélyi lét felejthetetlenségéről. 

És vajon az a halálosan ölelő ortodox törésvonal adott-e valamit az elhallga-
tott közösbe? Teherhordó képességben mindenképpen, de egyebeket is. Hiszen 
már a Nagyságos Fejedelem képes volt bizánciul viszonyulni a bizánciakhoz.

Ma, a szomszédokat alig ismerő magyar, a saját véreinek szétszórattatását 
sem ismerve, velünk személyesen, vagy csupán puszta létezésünkkel talál-
kozván, rólunk mindent képes elhinni, s jó esetben is csendes lenézéssel 
nyugtázza jelenlétünket. De ki teszi meg azt, hogy a nagy nyilvánosság előtt 
térképre szúrja a nagyjaink szülőhelyét jelképező színes gombostűket? Mert 
akkor ámulna csak a szegény – két rendszerben felejtésre nevelt – anyaor-
szági. Ugyanis a történelmi kenyérforma ország-térképen héjat alkotnának 
a színes gombostűfejek. Persze ennek akadálya lehetne az, hogy kicsinysége 
büszke tudatában, nem ismeri nagyjait.

László Dezső szerint (még 1930-ban az Erdélyi Ifjak című lapban írta 
ezt), nem erdélyi gondolat van, hanem erdélyi szellem.

Magam is valami ilyent érzek. 
Nem tartom magunkat többnek vagy többre, nem erőltetem másra 

törésvonal törte gondolatainkat (gondjainkról amúgy sem lehet szó), de 
minden minőségi sorrendet mellőzve, engedtessék meg éreznem, hogy 
szellememben, sok-sok sorstársammal együtt más vagyok. És ettől még 
hasonlíthatnak vagy különbözhetnek erényeink és hibáink, de a szellem az 
szellem. Talán ez ott szintén a törésvonal-közeliség következménye? Rossz, 
de olykor jó értelemben egyaránt?
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Mintha mi még többen vagy jobban éreznénk a ma oly fontos, a 
Pusztakamaráson porladó Kemény Zsigmond által meghatározott életmód 
fontosságát.

Arra a bizonyos fáklyára gondolok, mely magát égetve, másoknak 
világít.

 
Az őt haláláig ápoló felmenőim mellett, Kemény Zsigmond sírját is őrző 
Mezőséget siratva, engem ideát leginkább a Balaton-felvidék vigasztalt 
meg. Nem véletlenül gondoltam valamikor arra, hogy a Szép-kilátót cso-
dálva kellene majd meghalnom. Ott jegyeztem fel ezeket 2009 egy nyári 
napján:

A maradék haza csodáját jelentő balatoni táj kitárulkozik, s a hullámok 
felett emberléptékű magaslataival nyújtózkodik Ábrahámhegy, Csobánc s 
Badacsony bazaltja, Szigliget kő és szellemvára. A táj történelem előtti idők 
óta változatlan szépségeit kínálja a napi történések látványának követésétől 
megfáradt szemnek.

Haza és emlékezet? Egyenesen Trianonhoz vezető gondolatok.
Éppen, amikor erre gondolok, jön velem szembe a parton egy hasonló 

gondolkodású, kortárs ismerős. „Meddig bírjuk még?” Kérdezi. És a rom-
bolást leltárba véve rögtön az erkölcs és a szellem pusztulásának szomo-
rú jeleit kezdjük emlegetni. Szem és fültanúja volt ő is annak, amikor egy 
évvel ezelőtt, vezető értelmiségi társaság elnöke kért fel – igen tárgyilagos-
nak szánt – Trianon előadásom depolitizálására. Még aznap este egy másik 
országos hírű kollega vádolt szélsőségességgel 2004. december �. puszta 
megemlítése miatt. Fordított helyzetben elképzelhetetlen történet ez amott 
ortodoxiában.

Továbblépek, s másik ismerős köszönt. Véle erdélyi gyökereim miatt 
terelődik a szó ismét csak Trianonra. „Azok a francos franciák”, mondja szo-
morúan. De társasága sürgetve integet, s így megússza magyarázatom nél-
kül. Már csak magamban füstölgök tovább: ha csak azok akarták volna…

Néhány hete, a már említett utcai interjúban, Trianon ismét túl nehéz 
kérdésnek bizonyult. Nem született rá egyetlen egy legalább csekélyke tájé-
kozottságot eláruló válasz sem. Annál gyakrabban hallhatjuk, hogy ne sirán-
kozzunk, hagyjuk begyógyulni a sebet, felejtsük el stb.

De beszél-e valaki odaát a törésvonal túloldalán saját becsapottságukról. 
Mert bizony a nyertesekkel is elbántak a maguk módján. Milyen bonyolult 
játéka a történelemnek! 

Trianon nagy nyerteseit, levelezésében már menet közben is gyarmat-
ként kezelte a bukaresti francia katonai helytartó, annak az országnak a kép-

viselője, akinek egyébként annyit köszönhettek? Ezt bogozza ki az, aki nem 
ismeri a globalizáció kulisszatitkait. És mit kapott a törésvonalon inneni? 
A megsemmisítés békediktátumát. Kit érdekelt, hogy a magyar Szent 
Korona és Erdély magyar fejedelmeinek védelme alatt váltak nemzetté és 
született meg nemzeti kultúrájuk. Bizony öntudatlanul, s akkori helyze-
tünkben helyesen, mi is egyengettük a törésvonalat előrehaladtában.

Igen! A Szent Korona! Sokszor boncolgattam összetartó és megtartó 
ereje körüli gondolatokat, s több oldalról közelítvén a kérdést, próbáltam 
az Ő – legkényesebb kérdőjeleket tisztázni képes – tartalmáról gondolkod-
ni. Talán éppen ez a tisztázó képesség okozza, hogy sokan nem szeretik ezt 
a témát, és megpróbálják a történelem dohos tárházaiba visszautalni, vagy 
ami még rosszabb, hamis képben feltüntetni, sőt bűnös módon nevetség 
tárgyává tenni. 

Pedig ez a történelemben páratlan és szakrális testet öltött tárgy, mely-
nek mondhatnánk, lelke van akár az embernek, jelenkori megoldást kínál 
szenvedő térségünk számára, sőt esetleg azon túl is. A megsemmisülés – 
kimondani még tilos – árnyékában vergődő kisnépek, s mi több, Európánk 
vak és kétes érdekeket szolgáló csapkodásai közepette, erre kellene figyelni. 
Tudom, hogy ma ennek reménye csekély.

Ez a korona testében hordja a törésvonal két oldala egyesítésének jel-
képét. A keleti és a nyugati rész ötvöződik benne, amiképpen Szent István 
királyunk is, aki az első közös szentünk.

De erről nem beszélünk. Itt marad a közöny, a túloldalon pedig a hamis 
mítoszok építgetése.

Arra kellene rájönniük, hogy a mítoszból épített valóság előbb-utóbb 
veszedelmes robajjal és fájdalmak árán omolhat össze. Viszont egy, a valóság 
józan felméréséből tett és a saját érdekeket is szolgálni képes próbálkozás 
nem lenne reménytelen.

Mi ebben siethetnénk segítségükre. Annyiba kerülne csupán, hogy a 
Szent István-i idők szelleméből kiindulva felhívjuk figyelmüket hungarus 
(tehát nem egyszerűen magyar!) voltuk lényegére, és arra, hogy ez máig 
érvényes jogokkal jár. E jogok felismerése máris igaz történelemmel aján-
dékozná meg őket, melyben mi nyugodtan osztozhatnánk velük. Amint 
ama történelem évszázadaiban ez meg is történt, s ezt meg- és végig is 
éltük. E tényt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy ma is vannak. Nem 
is akárhogyan.

Tehát a Szent Korona védelme alatt álló országok vagy területek – nagyjá-
ból a Kárpát-medence – lakóinak ez a szakrális testvérsége (nem testvériséget 
mondok, az a minimális cél lehetne) időben és térben messzire kiáltó valóság.

A Szent Korona és minden ahhoz kötődő tan, hatalom és jog nélkül, 
a mai értelemben nem léteznének e térség nemzetei. Őket védő és nevelő 
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édesanyjukról mondanak le azért, hogy megfogalmazhassák a magyarság-
ban megszemélyesített ellenségképet, melynek kialakítását a hamis történe-
lem felépítésének nagy, kényes és kétes kísérlete teszi szükségessé.

Ha erre – ebben az ősi európai nagyrégióban élő – népeink képesek 
lennének, hatalmas erő szabadulna fel. Nem csupán gazdaságilag, hanem a 
gazdasági függetlenség, a másodrendű európaiság elleni politikai harchoz 
is. Az ettől elválaszthatatlan – mai politikai gondolkodás szerint, ki nem 
mondva, de feleslegesnek tartott – kulturális hozadékáról nem beszélve.

El kell dönteniük, hogy mi a fontosabb számukra: az átmeneti örömöket 
jelentő és belpolitikai célokat szolgáló, népbutító, tömegmanipuláló ellen-
ségkép-politika és az ehhez szükséges történelemhamisítás, vagy a már rövid 
távon is veszélyeztető pusztulás elleni közös megmaradás-politika. Ha erre 
képesek lennének, akkor egy nagy közös átértékelés létrehozhatná azt a 
valódi történettudomány által megírt igaz és közös történelmet, s általa a 
tömegekbe is leszivárgó közös tudatot, mely felszabadíthatná a ma nélkü-
lözhetetlen energiákat az élet minden területén. A közös nemzetpolitikák 
életképessége messze meghaladja a külön-külön pártpolitikák hatékonysá-
gát, a kifelé történő védekezés mindennél fontosabb frontjain.

Ez volna talán az igazi kitörési pont a vakságban szenvedő, ezért szem-
látomást pusztuló Európában sínylődő és szintén pusztuló Kárpát-régió 
számára, s a kontinens megmentéséhez szintúgy hozzájárulhatna.

A Szent Korona összetartó erejének szimbolizálására és tudatosításá-
ra pedig nem kéne ellenünkre és ellenükre lennie annak, hogy másola-
tát, a nagy kiegyezés után – azt velünk együtt sajátjuknak tekintve – elhe-
lyezzék Pozsonyban, Gyulafehérváron, Belgrádban és Zágrábban, de akár 
Ungváron vagy Ljubljanában is. Ezen túl pedig együtt próbálnánk meg-
nyerni közös önmagunknak új és új szövetségeseket a józan gondolkodás-
hoz, az egyedüli cél elérésére, zászlóinkra azt a közös jelszót írva, hogy: 
megmaradás az egész emberiség javára.

 
E sajnos továbbra is álomnak minősíthető, kényszeresen képzelgő sorok 
után, tekintsünk bele napjaink valóságába.

A zsigereiben nemzetben gondolkodó, kinek ezt az érzelmi tartományát 
semmilyen érdek vagy elfogultság nem befolyásolja, aggodalommal tekint 
a haza sorsa elé.

Egy egészen más (?) ortodox törésvonal közelít, ezúttal az ellenkező 
irányból és világokat irányítani képes erővel. A hírek rendkívüli bonyolult-
sággal keveregnek a média útvesztőiben. Hitek és tévhitek harcolnak egy-

mással. Pedig egyszerűen összefoglalható az, ami meghatározza napjainkat 
és talán jövőnket is.

Az a várakozás, hogy akadjon vagy nevelődjön fel egy olyan politikai 
erő, mely megpróbálhatja az országot a neoliberális téveszme irányítot-
ta globális világ oldalvizén elkormányozgatni – magyarul életben tarta-
ni – addig is, míg ez a rövidéletűnek tűnő rendszer önmagát emészti el, 
beteljesülni látszott.

Az a várakozás, hogy legyen egy pillanat, amikor a magyar választói 
tömegek olyan arányban szavaznak egy ilyen erőre, amelyik a lehető leg-
jobban megközelíti a nemzeti egység számszerű fogalmát, tavaly (itt 2010-
ről van szó. A szerző megj.) beteljesült.

Nyilvánvaló volt az, ha egy ilyen kegyelmi állapot bekövetkezik, újabb 
nagy akadályok leküzdésére lesz szükség. Ezek előre nem meghatározható 
erősorrendben: a külső ellenállás és nyomásgyakorlás, az erre is támaszkodó 
belső ellenérdekeltek gátlástalan élethalálharca és a küzdelemre felkent daliák 
belső gyengeségei, az útitársak ártó jelenléte.

Mindezekről az elmúlt két évtizedben számtalanszor írtam és elmélked-
tem. Amíg azonban be nem következett, súlytalan gondolatoknak tűnhettek 
az olvasó számára. Nem úgy most, mikor éppen ezt éljük meg.

A felsorolt tényezők képezte ellenszélben most világosan láthatók a 
feladatok, s ezekről jól vagy rosszul kommunikálva hallani lehet. Sőt, tör-
ténnek aprónak nem nevezhető lépések is ebbe az irányba. Határozottak, 
határozatlanok, elsietettek és megfontoltak egyaránt. Mindez a jelen hely-
zetben és külső-belső környezetben talán már nem csoda.

Az aggodalom mégis nagyon indokolt, mert a végrehajtandó feladatsor 
megvalósítására hallatlan diplomáciai érzékkel, minél kevesebb hibával és 
minél rövidebb idő alatt kell sort keríteni.

A helyzet egy nagyon régi történetet juttat eszembe, egy olyan törté-
netet, melyről e tanulmányban eddig talán már kétszer is szót ejtettem. 
Károly Róbert lovagi eszközökkel vonult a vlachok (a Makki szerint akkor 
még talán jócskán vlach-kun kondomínium) megbüntetésére, s nem vette 
figyelembe, hogy azok ilyen eszközökhöz nem szoktak, őket ilyen szabályok 
nem korlátozzák. Az Európa és a bizánci világ közti törésvonal egyik első 
felismerhető következménye volt hát a poszádai vereség, mikor is a délce-
gen vonuló lovagsereget, a nyílt megmérettetést elkerülendő, egy szikla 
szorosba rekesztették, és napokig dobálták rájuk a köveket. A király valóban 
csak álruhában menekült meg.

Visszatérve a mába, nekünk most nem téves felismerésből, hanem köte-
lező módon lovagi fegyverzettel és magatartással kell megvívnunk a csa-
tát egy nyugatról reánk zúduló, de keleti gátlástalansággal felvértezett erő 
ellen. Roppant feladat.
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A gátlástalanok kórusa belül is szól. Azzal támadnak, ami éppen az ő 
örökségük. Égbekiáltó arcátlanság a mi szemünkben, napi munkamódszer 
náluk. A megszorítás gazdaságpolitikájának elkötelezettjei vádolnak meg-
szorítással stb.

A feladatsor felvázoltatott, a munka elkezdődött.
Az új vezetés mindenekelőtt adósságcsökkentéssel készül könnyíteni 

a napi terheken, a minden magyarra nehezedő kétmilliós adósság kama-
tainak terhén.

Ezzel párhuzamosan új adópolitikával készülnek élénkíteni a gazdasá-
got, és a munkahelyteremtést ösztönöznék. E téren nem kommunikáltak 
elég világosan (persze ez a hazai lebutítottság állapotában, az irigykedésre 
nevelt társadalomban nem is könnyű), ugyanis nehezen értik meg, hogy 
a középosztály támogatása nem öncélú, hanem világszerte éppen ez az a 
réteg, amelyik kimentheti az alulról irigykedőket a mélyszegénységből. Ezt 
kellene valahogy elmagyarázni a vádaskodók ellenében. 

Még hangsúlyosabbá kell tenni, hogy gazdálkodni abból lehet, amit 
hagytak és úgy, ahogy az általuk kialakított adósságcsapda engedi. S ez még 
több cikluson át lesz érezhető.

Az újabb adósság bizony népszerűvé tehetné a hatalmat és meghosz-
szabbíthatná életét, de tönkretenné az országot. Ezt érthetővé kellene ten-
ni. Meg kell értenie a szavazók tömegének, hogy a múlt és a még most is 
annak képviselőit preferáló világkörnyezet mire kényszerít. Adott összeg-
ből lehet gazdálkodni, és vita legfeljebb az elosztás arányain lehet. Ez a vita 
természetes módon lezárhatatlan, hiszen mindenki a magáét tartja legin-
dokoltabbnak. A prioritások minél elfogadhatóbb és minél hatékonyabb 
kijelölése mégis igen fontos volt. Hogy ez mennyire sikerült, azon lehet és 
kell vitatkozni, de a fentiek ismeretében tökéletes és főleg mindenki által 
elfogadott soha nem lehet.

A vádaskodók kiáltoznak, de nem tudják megmondani, ha övék lenne 
a felelősség, mit tennének. Persze, mi tudjuk. A trabantéhes tömeg meg-
nyerésével, újabb eladósodással mentenék át a hatalmukat, akár pusztu-
lásunk árán.

Ennek ismeretében különösen fontos – amit a miniszterelnök hangsú-
lyoz –, nem akarnak az emberekre terhelni semmit. A vádaskodók támadása 
ugyancsak jól látható ezen a ponton. A különböző kényszermegoldásokat 
nagy előszeretettel nevezik megszorításnak. Ilyenkor felejtik, hogy éppen 
ők az így nevezett módszer hirdetői, ők azok, akik nem a gazdaság élénkí-
tésében látják a megoldást. Ők a Bokrosisták.

A regnáló hatalomnak, mely a kegyelmi időszak felhasználását kapta 
feladatul, saját útitársainak megfékezése után az marad a fő feladata, hogy 
az elosztást kellő önmérséklettel, bölcsen, jól kommunikálva oldja meg és 

szervezze meg, ellenőrizze a becsületes és hatékony felhasználást és soha 
ne feledje szolgálni akaró alázat fontosságát, sőt erejét. 

Mindezeken felül azonban végig tudni kell, hogy a gazdasági útkeresés-
nél is nagyobb fontossággal lebeg felettük a legfontosabb feladat. Ez nem 
oldható meg olyan sürgősséggel, mint a pénzügyi tűzoltó intézkedések. 

Ez a feladat a nemzet mélységes morális válságának és megosztottságá-
nak fokozatos felszámolása. Ennek megoldása képezi minden más kérdés 
alapját, és egyedüli útként áll előttünk, egy remélt és még ezután kiérdem-
lendő jövő felé.

 
Hogy miért kellett ezt a 2011-ben kelt írásomat is beemelnem e fejezetbe, 
azt a térség sorsának szoros összefüggései magyarázzák. Ugyanis a legyőz-
hetetlennek tűnő nyugati ortodoxia ellenében most össze kellene fogni ama 
régi törésvonalon inneni és túli Kelet-Közép-Európaiaknak. Ha ez nem 
sikerül, akkor nagyságrendekkel csökken a túlélés esélye mindkét oldalon.

Mekkora erre a remény? Részünkről bizonyosan már a következő sorok 
írása idején is létezett az őszinte és ártani nem akaró készség. Hiszen csak 
ilyen összefogás lehet eredményes.

A másik oldalon azonban ott sorakoznak a hatalmassá összeálló apró 
kérdőjelek. Egy ilyenről beszélek a következőkben.

Mostanában hallottam valakitől-valakiről. Humán, ráadásul irodal-
mi végzettségű jeles középkorú értelmiségi tette fel a kérdést: mi az a 
házsongárd. Így, kisbetűvel.

Az első pillanatban képtelennek tűnt szájából a kérdés és a helyzet. 
Aztán azonnal ellenőrzésem alá kerültek háborgó érzelmeim. Az eltelt bő 60 
évre gondoltam. Az első negyvenre, ennek rombolásán sajnos vajmi keveset 
javító, sőt imitt-amott azt tovább rontó utóbbi két évtizedre.

Honnan tudná immáron két generáció azt, hogy mi a Házsongárd? 
Honnan ismerné Erdély magyar kultúráját, magyar múltját, magyar lakóit? 
Hát még halottait? Honnan? Hiszen saját magyarságát sem ismeri igazán.

A testvéri internacionalizmus leple alatt senyvedő két ország vezetői 
abban megegyeztek, hogy erről jobb nem beszélni. 

Csak nem egyformán. Míg a magyar azt akarta, erről ne is tudjunk, a 
román azt igyekezett elérni, hogy másképpen tudják.

Az anyaországbéli még a legutóbbi időkben is kapott olyan könyvet a 
kezébe melyben az ország Trianonban megvont határa nemcsak földrajzilag 
létező valami, hanem azon a mesterséges vonalon megszűnik minden, ami 
magyar. Azon túl nincs magyar múlt, magyar teljesítmény, magyar érték, 
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magyar élet. Kimagasló példája ennek a szemléletnek, amikor egy könyvben 
Petőfi utazásai eddig a határig terjednek csupán. Erre mondtam, hogy ezek 
szerint Petőfi még nem is halt meg. Persze az én általam óhajtott értelme-
zésben valóban él és élni fog. Annak ellenére, hogy saját talapzatunk részét 
képező nagyságát már rombolgatják.

Nem úgy a román. Ő mindezeket természetesnek tartván, saját múltját, 
teljesítményét, értékeit és személyes jelenlétét – általam már említett, most 
közkézre került állítólag titkos diplomáciai anyagok szerint – Odesszától 
Szolnokig hirdeti. 

De mi köze mindennek Házsongárdhoz?
Hogy még világosabbá tegyem ezt a fájó kérdést, ismét visszatérek 

magyarázatához. Házsongárd, az erdélyi és egyik összmagyar pantheon, 
ugyanúgy lelki, tudati talapzatunk része, kapaszkodónk, figyelmeztetőnk, 
erőt adónk, mint ama Petőfi Sándor, kinek utolsó nyoma Fehéregyháza 
helyett immár Biharkeresztes kukoricásában van kijelölve. (Ez aztán az igazi 
törésvonal költöztetés. Ráadásul magyar közreműködéssel.)

A házsongárdi utolsó nyomok közben szintén pusztulásra ítéltettek. 
S bár a nemzetközi hír és az európai szelek Mátyás – utolsó szakrális 
királyunk – világszerte ismert szobrát megmentette, a magyar múlt bizo-
nyítéka, a maradék magyarság kapaszkodója, az összmagyarság remény 
szerinti örök zarándokhelye, a Házsongárd, etnikai harctérré változott. 
Őseink csontjai szétszórattatnak, s a megmentésükre, nyugalmuk őrizésé-
re tett kísérletek sorra szervezett, ravasz akadályokba ütköznek.

Az új hatalom nem csak az élőket homogenizálná. A múlt homogenizá-
lása szintén folyamatban van. Az új birtokos nemcsak az élőkön gyakorolja 
az etnikai tisztogatás ma már az európai keretek miatt sokkal rafináltabban 
rejtett módszereit, de a halottak ugyancsak áldozatai lesznek ennek. Arra 
kényszerítik őket, hogy újra meghaljanak. Immáron végleg. Ha lehetne a 
feltámadást is megtiltanák nekik.

A magyar sírokra rátelepszenek az újonnan érkező győztes halottak 
hantjai, s ki tudja, ők ott alant mire gondolnak?

Vajon tovább vívják a közös pusztulás biztos útjára vezető őrült egymás-
törlő háborút, vagy bölcs nyugalommal figyelik a fentieket, kik elvakultsá-
gukban nem látják, hogy minden út a Házsongárdokba vezet.

Egyelőre csak egyéneké, nemzetiségi különbség nélkül, de ha így foly-
tatódik, akkor az egymást tipró kisnemzetek is sorra kerülnek, s aztán az 
erre nem figyelő Európa követi őket.

Hát egy ilyen folytatás lehetőségére figyelmeztet az, ami a Házsongárd-
dal történik.

Nekünk azonban ma – és remélhetőleg minél több ideig – gerincegye-
nesítő támasz, felelősségünkre figyelmeztető csendes felkiáltójel marad. 

Pedig (vagy inkább: mert) ott lappang annyit emlegetett törésvonalunk 
a hantok között, mi több, az összekeveredett csontok kideríthetetlen 
útvesztőjében is.

Aki ezt tudja és ismeri, hát még, aki ifjú korában gyakorta járta ama 
hegyoldal – akkor már gondozatlan, s mégis – felemelő érzéseket ápolga-
tó ösvényeit, hajnalok hasadtával ébredezvén, nehéz múlt s zavaros jelen 
bizonytalan álmait feledni próbálván, nemcsak a pirkadat, de gondolatainak 
hasadását is megéli. Nem könnyű, nem hajnali szellőröppenésű és nem felü-
letes gondolatok ezek. Inkább kihasad belőle fájva az örök közös fájdalmak 
terhe, meg az ettől elválaszthatatlan jövőkép szorongató bizonytalansága. 
Bölcs belenyugvás és tanulságkeresés, háborgó indulatokat gerjesztő igaz-
ságérzet, magántörténetek és közös történelem. Hasogatják, csak hasogat-
ják a hajnali lelket, s egyre inkább a testet is.

S mégis, a látszólagos bonyolultság ellenére egyszerűek a dolgok. A nagy, 
világméretű elkendőzés és a hamis valóság imádatának ébresztése, sulyko-
lása a nagy bonyolultság titokzatosságának háló és hálózat képe, valóságos 
hálógramja ellenére, fölöttébb egyszerű. Csak át meg túlélni nem az. 

Egy tegnapi olvasmány köszön vissza először. A Magyarok króni-
kája már ifjú és megrészegített demokráciánk korának terméke. Írója 
már nem ifjú, s nem is megrészegülve vetette papírra. Eszerint mi gör-
belábúak, anyák és gyermekek gyilkolására szocializált rabló nomá-
dok, ideérkezvén és letelepedvén tanultunk meg rendesen beszélni 
egymással. Ebből következne, hogy az előző ezredéveket az új meg 
új hazákat építő fennmaradás és folyamatos formálódás korszakát, a 
kommunikációs képesség primitív szintjén csináltuk végig. A csodál-
kozásomat tetézi, hogy ez a díszkiadású könyvben megjelent, akkor 
hézagpótlásra szánt műben írott vélemény, az itteni tudományosság 
legmagasabb szintjén született. Ott, ahol egy szomszédos szobában 
az agyfejlődés legfőbb serkentőjének éppen a kommunikációs képes-
ség szükségességét, annak gyakorlatát tartják. Vajon magyar agyaink 
1100 év alatt érték utol (sőt imitt amott hagyták el) az általunk barbár 
módon leigázottakét? Talán a pozsonyi csata máig példának felmutat-
ható zseniális taktikáját is eltiport helybéli derék őslakos tanácsadók 
dolgozták ki?

Alig néhány napja volt alkalmam elolvasni olyan romániai történelmi 
fejtegetést, mely az ottani szellemi elit legmagasabb szintje által támogat-
va jelent meg, és melyben a székelyek dák eredetének a nevetségességig 
gyermeteg bizonyítékait sorolják fel, majd kimondják, hogy azok tulajdon-
képpen – ezredévnyi erőszakkal elmagyarosított – románok. Mellékesen 
arról nem írnak (hiszen szerintük ez minden vitán felül áll), hogy mi köze 
van a románoknak a dákokhoz? A folytonosság számukra magától értető-
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dő alapigazság. Így épül a legendapiramis. Kétségtelenül elmondhatjuk, 
hogy bizánci módi ez, bár nálunk is van rá példa, csak általában fordított 
(legendarombolás), vagy nem hivatalos és nem állami meg tudományos 
szintre emelt, kötelező!

A hajnali gondolat tovább gyűrűzik, és új hajtásokat ereszt. Mintha e két – 
véletlenül egy időben reám nehezedő – értesülés azt sugallná, hogy vannak 
nemzetek, melyeknek létező történelméhez igazodva születtek meg szépsé-
ges szent mítoszai, de ma még valódi történelmük emlékezetét is irtják, sőt 
behelyettesítik a tudaterősítő lelki vázat szolgáló régi helyett, kicsinységet, 
szégyenérzetet, bűntudatot ébresztő, önpusztító újjal. És vannak nemzetek, 
amelyek nem létező történelmüket büszke új mítoszokat kitalálva formálják 
tudományos igazsággá, megtörténtté. 

Itt meg ott. Törésen innen és onnan. 
Íme, két nemzet tudományosságának hozzáállása a nemzeti múlthoz. 

Íme, a törésvonal két oldalának eme már-már karikatúrába hajló sajátossága.
Mindez lehetne lényegtelen, papírpusztító és öncélú gondolatokon 

kérődző filoszok dolga is, de sajnos, az utóbbi száz évben egyre élesebben 
válik valóságformáló, életünket meghatározó erővé. 

A két irányzat elméleti hátterét képező emberek nyilvánvalóan politikai 
célok szolgálói. 

Vajon miért lehetséges az, hogy míg az egyik folyton hízó, erősödő és 
telhetetlen nemzeten, saját értelmisége, maga kotyvasztotta doppingszerek-
kel folytat testépítést, addig a másikat saját vezető tudományossága bíztatja, 
neveli a halálos, anorexiáig vezető önsorvasztásra.

Tulajdonképpen egyszerű a képlet. Az igazságkeresés hazugsága képezi 
alapját mindkettőnek. De hol vannak akkor az igazság valódi keresői, a valódi 
igazságot keresők? Milyen egyszerűen képtelen mindez, hiszen igazság csak 
egy lehet: Az Igazság. Azt mondják sokan, hogy a magunkfajta traumatizált 
értelmiségiek háborgó igazságérzetünkkel pusztítanánk magunkat? Lehet-
e hideg fejjel fogadni az efféle felismeréseket? Lehet-e a szakadék szé-
lén tántorogván a kívülálló bölcs tárgyilagosságával figyelni minderre?

Előbb már írtam arról, milyen egyszerű lehetne a közös történelem, a 
közös juss együttes elfogadása, a közös történelmi büszkeség kialakítása, 
az egymást meg- és elismerő tudat – a hungarus tudat – felélesztése. Csak 
hát amilyen egyszerű lehetne elméletben, gyakorlatban annyira bonyolult, 
a mai valóságban szinte lehetetlen. Arról is írtam: ha mi szívesen adnánk a 
tejtestvéreknek járó közös történelemből s az ehhez tartozó tudati jussból, 
attól bizonyára nem lennénk kevesebbek.

Nos, erről tépelődhettem hajnali órán. Az interneten ugyanis megjelent 
a szlovák királyok képtára. A nevek elkerülhetetlen szlovákosítása még nem 
meglepő, de a jogos jusst nem természetesen elfogadók, sőt nem megkö-

szönők, hanem elutasítók, újfent meglepetéssel szolgálnak. A szlovákosított 
magyar királyok jóval előbb élt dicső szlovák elődök sorát követik. Vajon 
tőlük tanultak európai módon kommunikálni? Saját modern krónikánk ezt 
óhajtja sugallani. No lám, van másik törésvonal is!

És még valami! Most már tudhatjuk, hogy nemcsak a címerünk egy 
része szlovák, nemcsak az egyik népdalunk szlovák himnusz, de ráadásul 
Slota a görbelábú gyilkos magyarokat gyalázó szövegéhez is magyar for-
rásanyagot használt.

Na, de ha sugallatokról volt szó, kik és miért súgnak-búgnak? Ismét 
hasogató kérdés merül fel a hajnalban. Régi és oly sokszor megismétlő-
dő. Mert ez a szándék az élet minden területén folyton-folyvást fellelhe-
tő. Hajnalban és délben, délután és este meg éjjel. Emlékszünk? A hazug-
ság, melynek őszinte beismerése is hazugságnak bizonyult. Színház és újra 
színház. És a cél? Mert örökké megkerülhetetlen a felvetés, hogy kinek az 
érdeke ez? Részleges válasz már van. Külső nagy ismeretlenek, s belső kis 
kiszolgálók. Helytartó jelöltecskék. Eddig eljutottunk. 

De közben folyik a küzdelem a létért.
Az emberek egyenként úgyszintén ezt teszik, mert véges kis embersor-

suk eltakarja előlük a tudatukból már régen kiirtott közös megmaradás 
gondolatát. 

Amiképpen az egyén – annyit hangoztatott önmegvalósításához szük-
séges – jogait követelve sem látja, hogy azok anyagi fedezete a fogyasztói 
társadalom őrületében élve már elérhetetlen. Az erről szóló ígéretek csak 
a pártpolitikák kényszerű és hatalommegőrző vagy megszerző eszközei, 
azonképpen az egyének alkotta közösségek, a szégyenkalodát lakó kis népek 
sem látják, hogy egymást taposva, a másikat homogenizálva tűnnek majd el 
a nagy kohóban. Aztán meg követi őket a kontinens mai népessége, és vele 
együtt kultúrája is. Hacsak!(?) 

 
Reggel van. Kezdődik az új nap. Egy józanító kávé után itt állnak előttünk 
a feladatok. Kinek-kinek a magáé. Kinek-kinek a neki magának malomkő-
nyinek tűnő mustármagnyija. Minden olyan egyszerű és világos, minden 
olyan bonyolult és átláthatatlan. 

Az a Hacsak az egyetlen kiút. 
Ez azonban nem járható tiszta tudat, reggeli éberség, hazugságokat nem 

tűrő egész napos magatartás nélkül. 
Új, igaz krónikát kell írni a múltról, s aztán nap mint nap életünkkel 

körmölni tovább. Körmölni akkor is, ha a jelen nyomaszt, és tétlenség-
re próbál szoktatni. A nyomasztó jelen megmagyarázásához pedig gya-



132 R O m á n O K  é s  m a g y a R O K  a z  O R t O d O x  t ö R é s v O n a L  m e n t é n 133

korta kénytelen furcsa eszközökhöz nyúlni a magyarázkodó. Nem csoda 
ez, hiszen az igazság keresése ma a legnehezebb feladatok egyike. Olyan 
világban élünk, melyben a hazugság mindent eluralt, és ott terpeszkedik 
az igazságnak kijelölt térfélen is. S nem csupán terpeszkedik, de mint a 
hazugság hazugsága, folyamatosan azt állítja, hogy ő maga az igazság. 
Ezzel aztán az információban bővelkedő, de kis befogadóképességű tár-
sadalom merevlemeze hamar megtelik, és máris benne élünk az újonnan 
született igazságban, melyet éppen a hazugság hordott ki néhány évtizedes 
áldatlan állapot után.

Íme! Az, amit sokáig a keleti világ velejárójának tartottunk, levantei, 
bizánci, balkáni törésvonalon túli csökevénynek: a hazugság. Már itt jár 
közöttünk, körbe járja Földet.

Nos, a sok fájó hazugság közül most éppen bűnösségünk kikiáltásának 
előzményeit boncolgatva támadt az az ötletem, hogy hozzányúljak a törté-
nelmi HA tiltott fogalmához, és az anakronisztikus (az időszerűtlen vagy 
a történelmietlen szó sem fejezi ki) vádak ellen használjak anakronisztikus 
példabeszédeket. Az utóbbi időkben ugyanis a már-már megszokottnál is 
nagyobb erővel támad reánk a szomszédok gyűlölete, s ráadásnak ezt – 
egyedülálló magyar sajátságként – belső erők is támogatják.

Felteszem hát a kérdést, mi történt volna, HA? Ha mi, a sorban nem-
zeti öntudatra ébredező Kárpát-medenceiek annak tudatában ébredezünk, 
hogy ébredéseinknek milyen következményei lehetnek, hősei meg áldozatai 
minden oldalon, mígnem rájövünk: törésvonalakon inneni és túli büszke 
szép tudataink összeegyeztetve igen alkalmasak lettek volna nagyobb kül-
ső veszedelmek kivédésére, s megannyi hősi vér hiába ontatott, megannyi 
kárpáti fából hiába lett koporsó meg papiros.

Ha nyugatról keletre futtatjuk végig e térségen egykor volt tekintetün-
ket, rájövünk, hogy többlépcsős országban éltünk. 

Első lépcsőfok, a monarchia, már homogenizált volna minket, de nem 
egy nagy német nemzeti öntudat, hanem inkább a jobb irányíthatóság, a 
kiegyenlíthetőség jegyében, államszervezési könnyebbség stb. céljából. 
Utóbb aztán hályog gyanánt erre kúszott rá a felnövekvő nemzeti gőg. Ez 
már ellene hatott annak, hogy ugyanazon cél érdekében a föderalizálás gon-
dolata, a különbözőségek felismerése, elismerése és hasznosításának lehető-
sége – mint cél – erősödjön. Amikor pedig ez mégis erősödni látszott, már 
késő volt, és az ötletgazdák jóvoltából arra is nemzeti tudat és áltudat vezé-
relte indulatok, szimpátiák és ellenszenvek nyomták rá bélyegüket.

A második lépcsőfok, a magyar, mely az első szorításából szabadulni 
óhajtott, s utóbb ki is szabadult, de éppen azt utánozta. Az új keletű, a pol-
gárosodásból eredező nemzeti tudat mintha ráépült volna a feudális, ren-

di, díszmagyar tudatra. Ezáltal utóbb, ha nagyon szerény mértékben is, de 
hasonló hibába estünk, mint saját előbbi elnyomóink. A sógortól próbáltuk 
elbitorolni a jogot, meg másolni a módszert, melyet inkább kerülnünk kel-
lett volna, akár a leprást.

Harmadik lépcsőben a fenti szellem kétségtelenül hozzájárult ahhoz, 
hogy Nagy-Magyarország lakói – kiket a nemzeti tudat előtti naiv nemzeti 
állapotukban legfeljebb harmad, vagy éppen negyedsorban megélt nyelvi-
ségükben és hagyományaik őrizésében, nehéz időkön való átalmentésében 
éppen a Szent Korona segített – most ébredező tudataikkal a saját bölcső-
jüket hitték börtöncellának. 

Mint tudjuk, az az első lépcső, ennek már első jeleit tudatosan megpró-
bálta felhasználni ellenünk. Ez volt a szeg, mely a zsákból kibújva először 
adott volna jelt a látóknak, ha vannak. Mert az első lépcső nemzeti tudatának 
vágyait szolgálandó már a másoknál is megjelent és felismert nemzeti tudatot 
vette igénybe saját céljaira. A lépcső első foka a másodikat a harmadikkal és 
a következőkkel akarta sakkban tartani, és ezzel végleg elszabadult a pokol.

Minden összekavarodott.
A központi és a nemzeti akaratok különbözősége, a nemzetiségi és 

az osztálykülönbségek a vallási szakadékokkal is tarkítva, kiszikkadt szi-
kes mezőhöz tették hasonlatossá a Kárpát-medencét, s a repedéseket 
ártatlanok meg naivak, megszállottak és gazemberek vére és verítéke 
öntözte. 

Ha akkor tudták volna miként fog lépcsőről lépcsőre összeomlani az 
egész!

S ha ma tudnák, hogy az egykor piramisként büszkélkedő lépcsőzetes 
építmény maradék romhalmaza is tovább erodálódik a végleges pusztulásig, 
talán nem lennének Sloták, Vadim Tudorok, Seseljek és mások.

A figyelmeztetés azonban ma is anakronisztikusnak hangzik. A büszke 
új fülek és az álnok új bajkeverők szorgosan munkálkodnak a lépcsőzetek 
összekeverésén, és fogalmuk sincs a piramis titkairól, a megmaradás egye-
düli lépcsőjéről, melyen az út éppen fordított irányú, mint azt ők hirdetik. 
Mégpedig centripetális helyett centrifugális. De sajnos nem a létező Unió 
elvei szerint. A globalizáció ugyanis, céljának végső eléréséig, kihasználja a 
nemzeti ellentéteket. Közben persze zeng a multikulturalizmusnak, a más-
ság tiszteletének és egyéb hamis igéknek a hirdetése.

Tehát, ha erről kezdünk beszélni nem is vagyunk anakronisztikusak? 
Amire egykor nem ébredtünk rá, ma sem vagyunk képesek ráébredni?

Ebben a nagy, immáron mesterséges zűrzavarban (hiszen ma már egy új 
vírusról sem tudni, hogy a maga természetes útján keletkezett, vagy esetleg 
laboratóriumból szabadult valami) pedig a központi és máig meg nem magya-
rázott szó így szól: Trianon!



134 R O m á n O K  é s  m a g y a R O K  a z  O R t O d O x  t ö R é s v O n a L  m e n t é n 13�

2012-ben is újra meg újra találkozhattam a kiátkozott szavak tünet 
együttesének sajátosan kommunista, sajátosan neoliberális, tehát sajnos 
sajátosan magyar jelenségével.

A fekete habverés folytatódik, és tengeri olajfoltként szennyezi szelle-
mi életünket. A feledtetés – ilyen témákban járatosak előtt ismert célokat 
szolgáló – igyekezete már nem igyekezet, hanem durva áltudományos károm-
kodás, olykor fenyegetőzés szintjére emelkedett. Azt szeretnék, ha nemzeti 
létünk problémáival kapcsolatos gondolatainkat semmilyen formában sem 
mondanánk ki. Ha tökéletesen megfelelnénk a kommunista-internaciona-
lista a múltat végképp eltörölni célkitűzésének, vagy a neoliberális-kozmopo-
lita hazát, nemzetet tagadó elvárásnak.

Egy sokszorosan zavaros fejű társadalommal mindent megtehetnek. 
Negyven évnek a feledtetésen túlmenő hézagpótló, olykor új múltat építő 
hazugságai és immáron 22 esztendő liberátorainak berepülő pilótái megtet-
ték a magukét. Ennek része volt a szavak megmérgezése, majd azok segítsé-
gével személyek és intézmények, korok, szellemi irányzatok, művészi alko-
tások vagy akár sikeres olimpikonok megsemmisítése.

A legnehezebb dolguk azonban Trianonnal van. Ugyanis a magyar 
életnek nincs olyan területe, melyet magyarázni, megérteni, építeni, fej-
leszteni lehetne anélkül, hogy Trianont megismernénk és megértenénk. 
Lehetetlent kívánnak. Házat akarnak építeni (ez alól a sajátjuk sem kivétel) 
a semmire. Még csak nem is a homokra, hanem egy légüres térre.

És ismeretes, hogy a túloldalon, ama törésvonal másik felén szintúgy 
ezzel küzdenek. Csakhogy más előjellel. És más, a már indokolatlan féltés 
utójeleivel.

Mert Trianon, a maga hatalmas tektonikus rengésével, csak egy ered-
ménye annak a lassú csuszamlásnak, amelyik az általunk tárgyalt törésvonal 
nyugat felé mozgása volt.

Amikor egy szervezet meghívott előadójaként csupán annyit említet-
tem, hogy ne siránkozzunk, ha Trianonra gondolunk, hanem tanulságaiból 
építkezzünk, tegyünk a megmaradásunkért, egy liberális vezető magyarko-
dónak nevezett, s mikor a hallgatóság szimpátiája felém fordult, sértődötten 
és csalódottan lemondott megbízatásáról. Sajnos azonban az igazi nagyok, 
az elfogult ideológiák hirdetői, a gyűlölet vagy a külső érdek által irányítot-
tak nem mondanak le. Inkább úgy törnek rá a magyar tudatra, mint maga 
a Sátán, akinek fő célja lelkeink megszerzése.

Nekik először a magyar lélek kell. S, hogy miért? Első lépésként. S 
elképzelhető, hogy utána a test és minden, ami annak szükséglete. Mert árva 
lelkeink nem hiszem, hogy egymagukban oly fontosak lennének. Ennyivel 
a Sátánnál is rosszabbak.

Bizony Trianon itt terpeszkedik felettünk.

Ama földrajzi Trianon, elválaszthatatlan szellemi és lelki társától. És 
amikor nem egyszer hallunk második, sőt harmadik Trianonunkról, akkor 
megállapíthatjuk, hogy már folyik egy új szellemi Trianon sikeres előkészí-
tése. És éppen az előbb említett módszerrel. Az átok alá rendelt szavak és 
fogalmak segítségével történő kiátkozással.

Híre járt, hogy a Magyar Tudományos Akadémián szimpóziumot tar-
tottak, melyen pálcát törtek Wass Albert a hungarista, Szabó Dezső, a vér-
gőzös antiszemita, Tormay Cecile, a sznob és gyűlöletbeszéd író és Nyírő 
József felett. Nemcsak tőlük, de még olvasóiktól is félni kezdenek, miköz-
ben mégis remélik, hogy idejük lejár? Ez esetben bizony jogunk van az 
ítélkezőket megvizsgálni, s ha kell, felettük törni pálcát. Bár ehhez semmi 
kedvem, annál inkább valódi indítékaik megismeréséhez. A tárgyilagosság 
szabályai szerint jegyzem meg, hogy ha ezen szerzőknek csupán irodal-
mi fajsúlyáról vitáztak volna, szavam sem lenne. Szívük joga. De itt a holt 
négyes felett szólt a gyűlöletbeszéd, és ébresztették az indokolatlan félel-
meket. Szépen író, nemzetben gondolkodó alkotók különböző színvonalú 
művei, vagyis életművei állottak szemben védtelenül az elfogult haraggal, 
az annál is veszedelmesebb gúnnyal, mely annyira indokolatlan, hogy értel-
miségi lények esetében ez is újabb kérdőjeleket vet fel. Miért? 

Miért bűnös minden, ami magyar? Miért tilos Trianon? És miért mond-
ják ezt éppen azok, akik azt állítják, hogy nálunk az emberek félnek. Hogy 
félni jó, vagyis ajánlatos,

Miért nem szabad a magyarnak az, amit minden más nemzet esetében 
a legtermészetesebbnek tartva elfogadnak. Íme, ismét ott állok ama törés-
vonalon, s átpillantván egészen más példát látok. Nem jó példát, hanem a 
másik szélsőséget. Nem követendőt, de figyelmeztetőt. 

Bizony ismét Trianonhoz kell visszanyúlnunk. Mert úgy, ahogyan 
körös-körül leválasztották az országról a sokfelé magyarlakta kétharmad-
nyit, s egy évszázad alatt már látható a homogenizáció minden eredménye, 
ha elkezdik leválasztani – esetünkben például – a magyar irodalom egyre 
nagyobb magyar megmaradást óhajtó vagy szolgáló és a törésvonalon túl szakadt 
területeit, a szellemi homogenizáció is sikerre számíthat.

Elkerülhetetlen gondolkodnunk arról, hogy ezt olyanok, akik bizonyá-
ra nem értenek vele egyet és ismerik kártékonyságát, milyen okból támo-
gatják. A nyelvileg már igencsak liberalizált fővárosban ezt úgy kérdeznék: 
miért kell ennyire lemenni kutyába? Kinek kell bizonyítanunk?

Nyugodtan állíthatjuk, hogy ez már nem egyszerűen a szabad véle-
ménynyilvánítás területe, hiszen az ellenvéleményeknek nem rendeztek 
szimpóziumot, vagy nem hívták meg képviselőit oda. Vagy mégis ott vol-
tak és szólni sem mertek?

Nos! Ez az, amire igazán érdemes lenne odafigyelni.
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Kik azok, akinek itt valójában élni jó? Egyfelől, miért kell nálunk vala-
kiknek előírásszerűen félnie? Miért van erre olykor igény? Másfelől miért 
jelent akkora veszélyt az a bélyeg, amit a bátrabbakra óhatatlanul rásütnek? 
Mennyire valódi ez a félelem? És meddig terjednek demokratikus jogaink a 
félelemre?

„…félnetek jó lesz ha mindannyian beleegyeztek jó én nem ellenzem…” szól 
az írásjel nélküli mondatrész.

Azért reméljük, hogy a királynő életben marad.

Hetvenöt éves erdélyi írásokat böngészek, írom 2012-ben. A kisebbség-
be került erdélyi magyarság Trianon utáni első értelmiségi generációja 
ekkor már felnőtt. Felnőtt, és már birtokában van azoknak a tapaszta-
latoknak, amelyek egy ortodox törésvonalon túli gondolkodásmód sze-
rint működő világ uralma alatt tengődő kisebbségi társadalom esetében 
nélkülözhetetlenek.

Sikerül megszervezni a fórumot (az 1937-es Vásárhelyi Találkozót”. 
A szerző megj.), ahol elfogadják a megoldás egyedüli reménye felé vezető 
utat, az egységet. Bár a puding próbájának hagyományos példája szerint, 
ennek hatékonyságát a gyakorlatnak kellett volna megmutatnia, erre nem 
kerülhetett sor, mert a történelem harci lánctalpai és a tárgyalóasztalok 
láncreakciói ezt másként akarták. Lehetőség sem maradt rá, s később 
sem, hiszen a proletár internacionalizmus csalfa leple alatt éppen az foly-
tatódott, ami a 7� év előtt fasizálódásnak indult Romániában virágzott, 
s ami Trianon óta rendszer-semlegesen működik ott, ahol tulajdonkép-
pen nem kommunizmus és nem kapitalizmus, vagy más rendszer műkö-
dött-, működik, hanem ezeknek kereteit zseniálisan kihasználva egy 
xenofóbiára alapozott bizánci-ortodox világ minden áron homogenizál-
ni akaró politikája. 

Hogy ezt a gondolkodásmódot miért nem képes felismerni a törésvo-
nalon inneni világ, nehéz megérteni, hiszen már annyiszor viselte el átvere-
tésének szégyenét, hogy nagyon itt lenne az ideje. Már-már arra gondol az 
ember, hogy az elszakított magyar közösségek anyaországán kívüli Európát 
nem is érdekli ez. Nem, mert hozzá való viszonyulását csakis anyagi érde-
kek és ezekkel összefüggő politikai vonatkozások határozzák meg. Profit, 
piac, stratégia, stabilitás stb.

De nem is ez az, amiért ezúttal verem a billentyűket (ez ma a tollat 
ragadok), hanem más. A kisebbség védekezésének módozatai. Ma nemcsak 
a határokon túli magyarság él kisebbségben, hanem az anyaország magyar-
sága is egy papíron még nem központosított, de az Uniós belépéssel mégis 

szentesített nagy ország kisebbsége. Ismét felbukkan egy másik – ki tudja – 
talán még veszélyesebb választóvonal.

A két világháború közötti erdélyi magyarság – akár a mai – egy több-
ség indokolatlan, de túlereje miatt működő és működtetett történelmi 
fölényét kellett elszenvedje. El egészen a föld birtoklásának ősi jogaival 
kapcsolatos durva vitáig. A román kenyeret eszel hangoztatásáig. A jöve-
vény, a hazátlan státus orra alá dörgöléséig, ami nemcsak megaláztatás 
formájában nyilvánult meg, hanem a mindennapi életben is hatalmas hát-
rányokat jelentett. Könnyű ellenszere a beolvadás lehetett. Kissből – Chis, 
Szilágyiból – Silaghi stb. 

Ma az anyaország magyarsága egy, a történelmi fölényének tudatában 
eljáró, önmagát indokolatlanul többnek tartó világnak a befogadottja. Ez 
a világ, letűnt gyarmatbirodalmainak és korai homogenizációs sikereinek 
alapján (meg az Európa megmaradásáért nem keveset tett Magyarországnak 
is köszönhetően) működő nagy európai népekből áll, és a globalizációt 
szervező erők bázisát adja. Ami itt kialakult: cselédszoba, másik Európa. 
Kétsebességes Európa. Euro-, meg nem Euró-zóna. Na és az ezekkel járó 
kettős mérce, stb. Az egyén számára érdekes módon itt is megoldást jelent-
het magyarságának feladása. Beolvadás abba az előőrsbe, mely ennek a 
világnak a teljes mértékű reánk telepedését szolgálja, vagyis a komprádorrá 
válást. Ez természetesen nagy tömegek számára egyelőre még nem lehet-
séges, esetleg mint megnyert, megtévesztett szavazó állhat oda, jutalom 
nélkül, vagy annak hiú reményével. A végcél azonban egy globalizációs 
alaptípusú massza részévé válni, homogenizálódni.

Erdélyben Trianon óta folyik a magyar kultúra háttérbe szorításának 
politikája. Az iskolapolitikától elkezdve a kultúra támogatásának, ponto-
sabban gáncsolásának megannyi módszerével, a homogenizáció érdekében. 
Gazdasági téren pedig: az erdélyi magyar vagyonok kisajátítása, a kisembe-
rek elszegényítése, a gazdasági életben magyarként és becsületesen érvé-
nyesülni tudás útjainak eme kétszeres elzárása. 

A globalizációs háttérhatalom európai megbízottjai és hazai előőrsei – 
bár kissé más módszerekkel – ugyanezt teszik az anyaországi magyar kul-
túrával. Nemcsak a magyar állam adósságba kergetésével, a teljes anyagi 
ellehetetlenítéssel, de a kultúra milyenségét (minőségét) is minden erőt 
bevetve rombolván. Minél több embert a globálmassza részévé süllyeszten-
dő. Az anyaország magyarságának vagyonát a várva várt és csodált nyu-
gat elvette (kisajátította), az itt hagyott morzsákat pedig komprádorai kap-
ták, vagy őrizhették meg. A kisembereknek, szegényeknek földönfutókká 
(mobilisakká) és kiszolgáltatottaikká kell válniuk, mert ebből áll össze a 
globalizáció által jól irányítható tömeg. Becsületes magyarként érvénye-
sülni egyre nehezebb lett. 
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A figyelmünk középpontjában levő vonalon túl pedig a Trianon traumá-
ja nyomán és a korrekció (bécsi döntés) reménytelenségét megélő, elcsüg-
gedt s újabb csalódások miatt ma is csüggeteg társadalomról beszélhetünk. 
A következmény: elvándorlás és fogyás.

Vajon az az elvándorlás és fogyás, ami itt, az anyaországban, a hallga-
tag többség, vagy a félrevezetett rikoltozók világában tapasztalható, nem 
ugyanannak a csüggetegségnek egy helyi és mai változata-e?

Az erdélyi magyarság jogfosztottságáról 1937-ben, a kolozsvári 
Hitelben ezt olvassuk: „Az erdélyi magyar kisebbség annyi joggal fog bírni, 
mint amennyi súllyal Erdélyben bír, s mint amennyi súlyt Erdély a román állam-
komplexumban jelent, s végül, de elsősorban, mint amennyi értéket és érdeket 
Románia számára a Duna-medencében Magyarország barátsága, esetleg szö-
vetsége képvisel.”

És most fordítsuk ezt le a mai anyaországra: az Európa magyar kisebb-
ségét jelentő anyaország magyarsága annyi joggal fog bírni, mint amennyi 
súllyal Európában bír, s amennyi súlyt Magyarország az európai állam-
komplexumban jelent, s végül, de elsősorban, mint amennyi értéket és érde-
ket Európa számára a globalizálódó világban Magyarország őt támogató 
magatartása képvisel.

De olvassunk el néhányat az akkor és ott Erdélyben, az ortodox szellem 
beágyazódásának kezdeteikor javasolt tudnivalókból és megoldást jelentő 
magatartásformákból. Nem ugyanezek jelenthetnék ma és itt is egy másik 
nyugati ortodoxiával szembeni ellenállás egyedüli reményét? Lássuk csupán 
és példaként az Albrecht Dezső által 1937-ben, a Társadalmunk átalakulása 
című beszédében említetteket:

„Nem nárcizmusra és szeméremre, hanem robusztus, kirobbanó, mindenkit 
magával sodró hitre van szükségünk. 

Európának nincs ideje velünk törődni.
Ne azzal törődjünk, hogy lehet vagy nem lehet, hanem kutassuk a módot s az 

eszközt, a módszert, hogy hogyan lehet mégis.
Úgy érezzük, a külső nyomáson kívül magunk tesszük az életünket 

elviselhetetlenné.
Tisztább közéletet és tisztább, becsületesebb, erkölcsösebb közszellemet.
Ismerjük meg egymást és öljük ki előítéleteinket.
Egyfelől bekövetkezett társadalmunk felbomlása, másoldalról viszont egyre 

sürgetőbben jelentkezik a társadalmi szervezés szükségessége. Bontó és építő ténye-
zők keverednek.

Nagyvonalú társadalmi kooperáció kellene, melyben az egyes tevékenységi 
körök nem elszigetelten, hanem szoros egységben jelentkeznek.

Fegyelemre van szükség, mégpedig önfegyelemre. Le kell fékeznünk vágya-
inkat, szenvedélyeinket, személyi érdekeinket, elfogultságainkat, mihelyt ellenke-

zésbe kerülnek a társadalom zavartalan működésének céljaival. (Megjegyzésem: 
talán ez a legnehezebb egy atomizált, a „valósítsd meg önmagad” kizárólagos-
ságát hirdető, neoliberális nevelés terhét nyögő társadalomban)

Végül röviden a nemzeti lét feltételeinek biztosításáról:
1.  a lélekvédelem, azaz erkölcsvédelem
2.  a testvédelem, azaz egészségügy
3.  a jólét biztosítása, azaz gazdaságvédelem
4.  a kultúra ápolása, azaz műveltségvédelem”

Ha a mára gondolunk, a különbség csak annyi, hogy ott mindezt 
csupán társadalmi úton lehetett volna, itt viszont csak államilag lehetne 
megoldani.

A törésvonalon túl rekedtekkel létező párhuzamok ezek, bár lehet olyan 
olvasó, akinek erőltetettnek tűnnek. 

Végül azonban egy mindent felülíró kérdésem lenne. Miközben a szom-
szédos országok mindegyike megszállottként – bár más-más módszerekkel – 
homogenizálna, azok vezetése nem veszi-e észre, hogy feleslegesen teszi, 
mert közben ő maga is egy előbb elemezgetett Európa kisebbségévé vált. 
Vagyis maga is áldozata lett a globalizációs homogenizáció megalázó szán-
dékainak, ezt követően pedig maga is áldozata lesz a globalizált Európát 
már középtávon fenyegető demográfiai veszedelemnek.

A szégyenkaloda kis nemzeteinek balga küzdelme ugyanoda vezet, mint 
a büszke és vak Európa balgasága. Európa elrablásának közös áldozatai 
leszünk. 

Sajnos ez a felismerés minket nem vigasztal, hanem még keservesebbé 
teszi a folyamatos süllyedés elviselését.

Pedig történhetne ez másként. Ismét oda jutunk felismeréseinkben. 
A törésvonalak feletti közös akarat elég lehetne ehhez, erre azonban nem 
látszik remény. 

A Gondviselés sokadik beavatkozása mégis végső reménysugárként 
tűnhet fel. Bár azt még ki kellene érdemelni.

Ezeket a gondolatokat könnyebben fogadja el az, aki élt a törésvona-
lon túl. Aki ismeri ama világ minden rezdülését. A Trianon tünet-együtte-
sek itteni s ottani mibenlétét, a nagy trauma tanulságait és feledtetésének 
veszedelmeit könnyebb az ilyennek megértenie. A három T-, a Trianon 
Traumatizált Társadalom világában nőttem fel, s számomra ez a három T 
még létezik. Egyet azonban már most szögezzünk le: létezik mindenki szá-
mára, aki magyar a Kárpát-medencében. Sőt, a nem magyaroknak hason-
lóképpen. Még az is viseli következményeit, aki nem tud Trianonról, vagy 
nem akarna tudni róla. Mi odaát, a bűvös vonalon túl, akarva-akaratlanul de 
tudtunk minden részletéről. A Kárpát-medencében az élet minden terüle-
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tének minden momentuma, ha tagadja valaki Trianon jelentőségét, ha nem, 
összefüggésben van 1920. június néggyel. 

De mintha már ébredezne valami a törésvonalon túl is. Na, nem tör-
ténik csoda. Nemzedékeknek kell felnőniük más szellemben, mire kihal-
hat az a beidegződés, melyet tulajdonképpen próbálok nyomon követni 
írásaimban. 

Napjainkban, a román történetírás megújítását szorgalmazó Lucian 
Boia ismét megszólalt magyar fordításban, és a románság egyik fájó kérdé-
sét, európai másságuk gondját feszegeti meglehetősen őszinte szavakkal a 
Miért más Románia című tanulmányában. 

December elseje – a nagy román ünnep és a magyarokat figyelmeztető 
emlékezetes gyásznap – közelségében gondolkodtam erről. Megpróbáltam 
az egyik vékony szálon továbbgondolni különbözőségünk törésvonalon túli 
okait és következményeit.

A románság körében már az alsóbb középosztály soraiban is gyakran 
merül fel a románok vagy Románia másságának kérdése. Túl a megkésett 
történelmi fejlődés tényén, minden bizonnyal ez szintén inkább követ-
kezménye Trianonnak, mint az önismeretre való spontán törekvésnek. 
Döntő fontosságú oka a trianoni (túl)győztes pszichózisa. A kialakult nagy 
és gazdag ország tudata, és mellette a váratlan nyereség integrálásának 
képtelensége, annak mindenki számára észlelhető jegyeivel, így vagy úgy, 
már ezen a szinten jelzés értékűek egy átlagos román számára. De érde-
kes módon fokozta ezt az érzést az Unióba történt belépés eufóriáját és 
az európaiság büszke tudatát mérgező – azóta még erőteljesebben meg-
élt – sikertelenségek sora. Így aztán lépten-nyomon beleütközünk egy 
kisebbrendűségi érzés változatos megnyilvánulásaiba. Ezt színezi tovább 
aztán a román irredenta idejéből maradt, a dákóromán mítoszteremtés 
korában mesterséges talajra lelt, és Ceauşescu által tudatosan felfokozott 
művi felsőbbrendűségi érzés, mely tudat alatt éppen a kisebbségi érzés 
ellensúlyozását szolgálva, tulajdonképpen legtöbbször ugyancsak annak 
egyik megnyilvánulása. 

A mindennapi élet pedig ráerősített erre, s még ma is ráerősít azáltal, 
hogy a nemzetinek (egységesnek és oszthatatlannak) kikiáltott államban, 
egy közel évszázados erőltetett homogenizálás ellenére, nagyszámú idegen – 
ráadásul őslakos – elem él, s ezek teljesítménye észrevehetően meghaladja a 
büszkén pironkodó házigazdákét. A máig balkáni elmaradottságban tengődő 
romániai roma elem jelenléte, üdítő kivételként, szinte gyógyírnak számít, 
egyedüli olyannak, amelyre lefelé pillanthatnak. Mellesleg megjegyzendő, 
hogy nagy gondot okozott a cigányság liberális korszakunkban megjelenő 
névváltoztatása. A roma és a román hasonlatossága oda vezetett, hogy máig 
is érvényben van egy időnként használt megkülönböztető jel. A romákat 

két r-el rromának írják olykor. A megnevezés hasonlatosságának számukra 
kínos voltát fokozza a határok megnyílását követő – több százezres nagy-
ságrendű – roma kivándorlás, és annak európai következményei. Őket és 
tetteiket a liberalizmus és a politikailag korrekt szabályai szerint többnyire 
állampolgárságuk szerint sorolják be a különféle – és egyáltalán nem hízel-
gő – nyugati statisztikákba.

Ugyanakkor tudni illik, hogy mindezekkel kapcsolatban él még és 
működik az értelmiség köreiben az a bizonyos caragiale-i örökség emelke-
dett és szellemes öniróniája.

Románia másságának kérdését azonban tovább színezi mesterséges lét-
rejöttének egy másik eleme. Ez olyan elem, amelyik nemcsak Romániát, de 
magát a románságot is érinti. 

Az erdélyi románság máig pislákoló európaibb emlékeiből fakadó mássá-
ga az ó-romániai, főleg a bukaresti úgynevezett Mitikákkal szemben. Ennek 
néha tapasztalhatjuk írásbeli megnyilvánulásait, mint a fejezet elején emlí-
tett Sabin Gherman Elegem van Romániából című manifesztuma. Az egységes 
Romániát veszélyeztető eme megnyilvánulások emlékeztethetnek arra, hogy 
egykoron a Nagy egyesülésnek voltak román ellenzői is. Olyanok, akik éppen 
az ó-romániai bizánci szelemmel nem akartak egyesülni, és inkább válasz-
tották volna a Monarchia keretein belüli valamilyen autonómia lehetőségét. 
Vagyis maradtak volna az ortodox törésvonalon innen. Ez azonban nem egye-
zett a nagyhatalmi érdekekkel. A Monarchiát, s különösen Magyarországot, 
hagyományos társadalmaikkal együtt, szét kellett zúzni. Ezért nem engedé-
lyeztek semmiféle népszavazást. Esetünkben ravasz módon, csak a román 
(azóta is ünnepelt) gyulafehérvári népgyűlést tekintették kvázi népszavazás-
nak. Amúgy pedig Brăteanu és Benes (ő Csehszlovák vonatkozásban) egy-
aránt megmondták, hogy szó sem lehet népszavazásról. Sőt, Benes akkor, s 
utóbb Lloyd George is kijelentette, miszerint ebben az esetben nem lehe-
tett volna Csehszlovákiát létrehozni. Megállapíthatjuk, hogy ha engedélye-
zik a népszavazást, Románia sem lehetett volna olyan, mint amilyen lett.

Egyes román történészek mostanában ébredeznek, Boia mellett még 
említésre méltó Sorin Mitu, s természetesen gerjed az ellenreakciók soka-
sága. Az úgynevezett tudományos körökben éppen úgy, mint az internet 
világának dzsungelében. Az interneten is jól követhető törésvonal, valóság-
gal morajlik a nézetek ütközésétől.

A tisztázó kísérletek próbálnak tárgyilagosnak mutatkozni, s jó románok 
lévén (ami becsülendő) egyben a nemzeti önérzetet sem szeretnék bántani. 
Borotvaélen billegve próbálják tudományos hitelességüket bizonyítani.

A politika azonban erős. Újabban Románia minden települését kötelező 
módon teleszórják December 1. utcákkal. Legújabban június 4. is ünnep 
lett. Lelkük rajta. 
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Nekik ünnep, nekünk figyelmeztető felkiáltójel. Mert még ma is van 
mitől tartanunk. 

Legalább beszélhetnénk sejtéseinkről! De az egyelőre politikailag 
inkorrekt.

Az ortodox törésvonal él és működik. Terjedne, kúszna, mint veszedel-
mes néma bőrfekélyek. A rossz emlékű Şaguna püspök szobra minden áron 
magyar területre kívánkozik. A Dnyeszter és a Tisza habjairól ma is habzó 
szájakból hallani képtelennek tűnő szólamokat. Az időközben lesoványo-
dott lepényhal hízni készülne.

Ám a naphal puszta emléke is bűnös.
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tRianOn csapdáJáBan 

tRianOn az aLfa és az Omega 
trianonról szóló esszéim rövid összefoglalója.

Kimeríthetetlen témához kellett nyúlnom, olyanhoz, mely egész életem – 
lassan a célegyenesbe érő – történetének meghatározója volt. Másrészt ez a 
tragikus tárgykör minden oldalról kialakult vélemények és ellenvélemények 
darázsfészke, melyet az ismerethiány, sőt a rendszerint főleg ebből eredő 
ellenséges és előítéletes hozzáállás is azzá tesz.

Az olvasó megtisztelő türelmét, fájdalmas, de tanulságokat kereső szellemi 
utazáshoz kérném, amely azonban elhanyagolható az erről szóló irodalom mére-
teihez viszonyítva. Hogy azoknak, akik ennek a hatalmas anyagnak a tanul-
mányozását elmulasztották, sikerül-e itt összefoglaló képet adnom, mi több, 
elérhetőbbnek tűnő rövidséggel, az talán merésznek mondható kísérlet, de 
saját szempontjaim ismertetésére remélem elegendő lesz ez a néhány oldal is.

Amikor a 90 éves szomorú évforduló előtti hónapokban ismét leültem, 
hogy újra átgondoljam és aktuális formában rögzítsem a témát érintő elkép-
zeléseimet, melyeket – meggyőződésem szerint – nagyon sokan száz és ezer 
formában már átgondoltak, először arra figyelmeztettem magamat, hogy 
vigyázzak, nehogy gyászbeszéd írásának gyanújába kerüljek. Rájöttem, hogy 
gyászolni igazán csak természetes helyzetekben lehet. A halál az élet része, 
a gyász az ezzel járó fájdalom feldolgozása, vagyis természetes és szükséges, 
létünk menetébe beágyazódott folyamat. Általa is többek leszünk, ekkor 
épül igazán tudatosan belénk mindaz a tapasztalat, amit az eltávozott reánk 
hagy. Főleg a lelkiek, de egyebek is. Ekkor próbálunk felemelkedni a vigasz-
taló Atyához és lessük üzenetét. Vagyis mindaz, ami akár a legtragikusabb 
halállal kapcsolatos, így a gyász is: az élettel, a léttel járó szükséges jelenség 
vagy, ahogy mondják: a feldolgozás, a nagy szintézis.

E gondolatok fényében merem állítani, hogy Trianonra emlékezni nem 
gyászszertartás, Trianon emléknapja nem gyásznap, bár a figyelmeztető és 
emlékező fekete lobogót illendő lenne mindenhol kitűzni. Trianon ugyan-
is számunkra egy történelmi képtelenségnek tűnő és soha el nem fogad-
ható tragédia. Nem természetes halál, s több mint váratlan baleset. Saját 
szubjektív ítéletünk szerint nem illeszkedik bele történelmi létünk szerves 
folyamatába, nemzetünk történeti időrendjébe.

Trianon egy alattomos gyilkossági kísérlet, egy ország hátában tudato-
san otthagyott kés. És ma már az ujjlenyomatok is egyre ismertebbek.
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Ezzel talán már meg is adtam a válasz egy részét azoknak, akik a Trianon 
téma hallatán sebek nyalogatását, siránkozást, a megváltoztathatatlan balga 
felemlegetését, a szomszédok felesleges ingerlését, vagy sok más, már-már 
sablonos ellenérvet vágnak az arcunkba, s még legjobbjaink közt is van 
olyan, aki arra bíztat, hogy nézzünk előre, ne merüljünk el a múltban.

Pontosabban itt még egy igen fontos megállapítást kell tennem. Ugyanis 
akik nem akarják megérteni Trianon feldolgozásának szükségességét, nin-
csenek annak sem tudatában, hogy mennyire fontos egy nemzet számára 
az egészséges veszélyérzet ébrentartása.

Nos, a fenti ellenzőkből ez teljességgel hiányzik. Ennek oka pedig első-
sorban a nemzettudat hiánya. Mert ama veszélyérzet, egy ugyancsak egész-
séges nemzettudat elválaszthatatlan részét képezi.

Az ellenzők a kettőt együtt tartják feleslegesnek. Trianon tagadásuk 
ennek következménye, és ezt fordítva is elmondhatjuk.

Furcsa jelenség, és egész vizsgálódásunk egyik sarkalatos pontja is lehetne.
Mivel magyarázható az, hogy egy olyan ideológia hívei, akik egy álta-

luk fel nem ismert (vagy elfogadott?) kettős mérce elvárásainak megfelelve, 
parttalanná tennék az egyén szabadságát, s ezzel más egyénekét korlátoznák 
parttalanul (lásd a szólásszabadság zavaros értelmezésének napjainkban ész-
lelhető drámai folyományait), bizonyos szabadságjogokkal nem foglalkoz-
nak. A másság fogalmát egyik irányba a végletekig kiterjesztve védelmezik, 
másirányba, a többség irányába pedig nyíltan semmibe veszik. 

Igényeik már meghaladják a képtelen határait. Emberek nemi identitá-
sát helyeznék át a természet szabta korlátokon túlra, vagy – mint legutóbb – 
azt követelnék, hogy a feminista egyenjogúságot tökéletesen elismerve, a 
férfiak is ülve vizeljenek. Mert fordítva ugye nem lehetséges. 

Ez után az ide nem illőnek tetsző kitérő után kérdezhetem, hogy az így 
vagy ehhez hasonlatosan gondolkodóktól lehet-e elvárni a nemzet elfoga-
dását az értékek között. S ha pedig ez nincs, akkor valóban nincs annak tuda-
ta sem, felesleges a veszélyérzet, és érdekes story lesz csupán Trianonból.

De Trianon számunkra mégiscsak tény, s bár nekünk úgy tűnik, hogy 
soha meg nem magyarázható, azóta is a magyar élet olyan csomópontja, aho-
vá ok-okozati alapon minden visszavezethető, s ami ok-okozati alapon min-
den előtte történt eseménnyel is összefügg. Trianon tanulság. Trianonnak 
pusztulásunkra szolgáló kísérletből a megmaradás tapasztalatává kell válnia. 
Természetes életösztönünk, melyet a legkülönbözőbb ellenérdekelt erők 
tűzzel-vassal pusztítanának, azt kívánná, hogy erre figyeljünk. Ez lenne az 
említett válasz második és talán fontosabbik része. 

Vagyis Trianon megismerése nem valamilyen természetes haláleset 
vég nélküli siratása, hanem természetellenes, megfontoltan aljas gyilkosság 

miatti fájdalom átérzése, melynek átélése nyomán igenis gyakorlatias, önvé-
delmünket szolgáló fontos felismerések valamint tapasztalatok születhetnek. 
Így saját hibáink is felismerhetővé, tehát a jövőben kiigazíthatóvá válhatnak.

Mi ugyanis folyamatosan és még igen sokáig Trianon el nem ismert, fel 
nem ismert, sőt felismerni tilos csapdájában vagyunk. 

Egy összegző elmélkedés nem helyettesíthet könyvtárnyi irodalmat, s 
ez a könyvtárnyi irodalom sem volt még képes teljes mélységében feldol-
gozni a tragédiát. Kísérletek vannak és vélemények, de talán nem is ez a 
pillanatnyilag elsődleges kérdés, hanem az, hogy arról az előbb felvetett 
alapállásbéli szemléleti kérdésről beszéljünk, s annak dolgában hozzunk 
döntést, hogy kell-e emlegetni Trianont vagy sem. Vagyis: van-e gyakorla-
ti, a megmaradásunkat szolgáló értelme az emlékezésnek, úgy amint azt e 
felvezetésben leírtam?

Nos, én meggyőződéssel állítom, hogy igen.
Ugyanis jól felismerhető az a tény, hogy minden bajunk, keservünk, 

amely azóta is felhalmozódott, amely jelenleg is pusztít, amely a jövőben 
is fenyeget, oda vagy oda is visszavezethető, s természetesen azokhoz az 
okokhoz is, amelyek Trianon tragédiájába torkolltak. 

Teljes képtelenségnek tartom azt, hogy egy ilyen drágán megfizetett 
tapasztalat, melynek párja – ebben az egészen elképzelhetetlen formában – 
alig van a történelemben, feledésbe menjen, s ne szolgálja új hibák meg-
előzésének lehetőségét. Feledést egészséges gondolkodás nem tanácsolhat, 
legfeljebb átgondolatlanság, hátsó szándék, ellenségesség, vagy gyávaság. 

Az átgondolatlanság lehet akár a sok zavaros eszme és igyekezet félre-
vezető erejét tükröző téves ítéletalkotás is.

Az is bizonyos, hogy a tragédia valódi megrendezői a hátsó gondolatok 
és az ellenségesség gazdái, a politikailag korrekt kategóriájának zseniálisan 
ravasz bevezetése óta megnevezhetetlenek. Ők jelek szerint ma is irányítják 
a világ sorsát s benne a miénket is. Módszereik, mint már láthattuk, ismertek 
több mint száz esztendeje és egyre hatékonyabb ötletekkel is bővülnek.

A gyávaság is előfordulhat, mert bizony tudjuk, hogy kényelmes állás-
pont a hallgatás, az annyit hallatott hamis tanács elfogadása, mint például 
az, hogy a szomszédok érzékenyégét ne sértsd. De a saját tudatunk gyen-
gülését óhajtó külső ellenséges igény mellett él egy belső is. Erre magam is 
megismertem fájó példát, amikor igen jeles körben tartott Trianonról szó-
ló – higgyék el nekem, hogy mértéktartó, tárgyszerű s amint ma mondják: 
pártoktól független – előadásomnak egy hagyományos antológiában törté-
nő megjelentetését ahhoz kötötték volna, hogy depolitizáljam azt. Minden 
épeszű ember tudja, hogy ez lehetetlen. S mégis, ezt hallván az ijedt nagyér-
demű közönség 9� százaléka lehajtott fejjel surrant ki mellettem az előadó-



148 t R i a n O n  c s a p d á J á B a n 149

teremből. Éreztem, hogy félnek valamitől, valakitől(?), saját belső szellemi 
kísérteteiktől, attól, amit beléjük neveltek, s azért, illetve annak hiányában, 
amit nem neveltek beléjük.

Mindezek azonban nem jelenthetik azt, hogy elfogadjuk a reánk eről-
tetett tehetetlenség érzetet.

Bár az eltelt évtizedek szívós központosított erőfeszítései nyomán szinte 
általánossá vált Trianon emlegetésének fóbiája, bár divatossá vált az a felü-
letes megállapítás, hogy Trianon emlegetése a sebek nyalogatása, meddő és 
hiábavaló cselekedet, önmagamat is ismételve, újra és újra le kell szögeznem 
azt, hogy aki ezeket a hibákat szeretné elkerülni, annak éppen az ellenkező-
jét kellene tennie. Trianont tanulmányozni, elemezni, megismertetni szük-
séges. Ennek hiányában örökös teher marad. 

Teher marad annak, aki tud róla valamit s teher annak is, aki semmit 
vagy szinte semmit nem tud erről, de tudtán kívül olyan környezetben él, 
mely szintén tudatosan vagy éppen a nélkül szenvedi meg Trianon csapdá-
jának kimondhatatlanul sokrétű következményeit. Ezért aztán be, vagy fel 
nem ismert teher a tagadók számára is.

De térjünk vissza szorosabban vett témánkhoz.
Trianon előzményeit történelmi időrendbe szedegetik, s egyre gyűlik az 

anyag, melyben ott található a bölcs, önkritikus, de nem önpusztító, önos-
torozó, hanem elemző szemlélet. Valóban voltak botlásaink, voltak hibáink, 
de ezek nem lehettek egyedüli magyarázatai annak, ami történt, hacsak visz-
sza nem megyünk a naiv kérdésig: Árpád apánk miért éppen ide vezérelte 
népét? Persze itt is vannak hisztérikus, de inkább a rombolás szándékával 
kitalált elméletek, melyek a tudományosságtól éppen úgy távol állnak, mint 
a jövőbe tekintő, tanulságot kereső bölcs szemlélődéstől. Mások leggyak-
rabban anakronisztikusan közelítik meg a kérdést. És hány meg hány speku-
láció született, el odáig, hogy Trianon valóságos áldás volt, mert megvédett 
attól, hogy a szomszédos népek még több központi területet szüljenek be, 
egészen Budapestig. Ugyanakkor érdemes ezen is elgondolkodni, hiszen 
veszélyes részigazság van benne, és máshol, más felállásban akár Uniós gond 
is lehet belőle. Azt hiszem, valamennyien látjuk keleti határaink mentén a 
román nyelvű feliratokat: Casa de vânzare (eladó ház) s azt is, hogy Rajka 
ma már Bratislava elővárosa.

De Trianont a belső történések, beleértve a hibákat is, egymagukban 
nem magyarázzák. A külső okok elemzése pedig még nem ért el a valódi 
gyökerekhez, csak közelíti azokat. Még ma is közszájon forog a megállapítás 
a szemét franciákról, meg Clemenceauról, aki magyar menyét utálta. Arra is 
emlékszünk, hogy Mária királyné luxus-prostituáltakat vitt Párizsba. Azt is 
olvastuk, amit a megboldogult Ion Lăncrănjan írt. Ő ugyanis ezzel éppen 

minket vádolt, s szerinte ezen is múlott a románok által a Tiszáig remélt 
határ hátrább vonása (ezt a könyvét nemrégen adták ki sokadik kiadásban). 
Aztán meg, hogy hajózhatónak mondták a határ menti folyócskákat, kör-
vasutakra volt szükségük, mondván: majd ezek segítségével vihetnek csa-
patokat a vörös Oroszország ellen, stb. 

Jaj, de jó lett volna, ha csak ennyiről van szó, s nem sokkal összetet-
tebb és távolabbi meg távlatibb érdekek sokaságáról, a már akkor éledező 
globalizáció tőrvetéseiről és hálóiról, melyeknek eredményei nemrég értek 
be nemcsak nálunk, de európai, sőt azt meghaladó viszonylatban is. Mert 
bár a részletek még – egyelőre nem támogatott – kutatásra szorulnak, de 
egyre jobban látható, hogy a hagyományos társadalmak összeroppantása 
volt a cél. A hagyományos társadalmak, a hagyományokat őrző társadal-
mak pedig a nagy paraszti társadalmak voltak, a polgárosodásban elakadtab-
bak, elsősorban Oroszország, s utána a Monarchia, meg néhány szomszédja. 
Oroszországnak jutott a Trockij és Lenin által oda beoltott Nagy Októberi 
Szocialista Forradalomnak nevezett mindent pusztító vírus, a Monarchiának 
Trianon, s utóbb Jalta ajándékai. A várt eredmény megszületett. Ma már 
ezek a társadalmak eltűntek. A hagyományőrző parasztságnak még a farmer-
ré változott maradékát is irtják, ahogy tudják. Az agrárproletár is átmeneti 
állapot volt csupán. Nem kell, csak a lebutított és nemzeti tudatát vesztett 
egyénekből álló tömeg. Nem kell a család, a kisközösség, az állam, a nem-
zet, s persze a hit sem. Mert ezek akadályai a bóvlit olcsón termelő és azt 
egyben fogyasztó tömeg kinevelésének, amelyik dolgozik, költekezik, majd 
idejében meghal. Nem kíván sok pénzt egészségére és soha fel nem ébred 
testi és szellemi kábulatából, sőt igényli azt. Ezen az emberi táptalajon vagy 
humuszon, ahogy én mondanám humus sapiensen tenyészik a globalizációs 
elit, a kevesek, a kiválasztottak. Ők nem gondolkodnak el semmin. A nyere-
ségvágy mindent áthat. Saját utódaiknak jövője sem tét. Éppen most éljük 
át a bizonyító időszakot. Az államot leépíteni akaró neoliberalizmus világ-
csődjét az államok segítségével oldotta meg, a tömegek kárára és bizony 
önként, józan érvekre hallgatva ma sem hajlandó módosítani elképzelése-
in. Amit naponta van alkalmunk megtapasztalni, a képtelenségek világá-
ba tartozik. Mint előbb emlegettem, a kettős mérce, a szabadság különféle 
formáinak behatárolatlansága (van ahol a végletekig kiterjesztett, máshol 
éppen szűk korlátok közé szorított) a PC (politikailag korrekt) kérdőjele-
ink ellen őt védő szárnyai alatt szabadon pusztít. Néhány optimistább szak-
ember hangja néha hoz némi bizakodó felhangot is, ők látnak szándékot 
valami finom irányításbeli áttervezésre, de ez még kevés az üdvösséghez.

Ami pedig Trianont illeti, az egész mű képtelen és a mai napig is magyará-
zatért kiált. A fenti okfejtés az eltelt közel egy évszázad után egyre világosabb, 
de a részleteket gondosan takargatja egy számunkra máig megnevezni tilos erő.
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Trianon tapasztalata mögött egy egész világot fenyegető veszély árnya 
emelkedik. A mögötte állók számára most is úgy tűnhet, hogy a cél érdeké-
ben minden megengedhető, miközben új társadalmi rendszerré vált talál-
mányuk, a globalizáció vakon rohan saját vesztébe. Nem is volna ellenünk-
re, csakhogy ez az emberiség történetében először olyan eszközökkel élhet, 
melyek az egész föld pusztulását okozhatják. Vagyis a globalizáció önmagát 
falja fel, adott helyzetben pedig fordított szándékú vagy inkább elborult 
elméjű Dugonics Titusz módjára, minket is magával ránthat. De beszélhet-
nénk pénzügyi rendszerek összeomlását követő katasztrófákról, észak-dél, 
esetleg víz-világháborúról, a multikulturalizmus és a neoliberalizmus egyes 
képtelenségeinek erőltetése miatt is kitörő kultúrák közti háborúkról, újko-
ri népvándorlásról, környezetszennyezésről vagy az ennél is veszedelme-
sebb erkölcsi hanyatlásról és aztán elmerülhetnénk a legszörnyűbb módon 
időszerű témában, az ép ésszel megítélve nevetségbe forduló, s mégis félel-
metes neoliberalizmus újabb és alaposabb elemzésében. 

Trianon tehát ennek a világpusztító folyamatnak volt egyik kezdeti 
állomása, hibáinkat kihasználva, a felelősséget ravaszul reánk hárítva, az 
emberiség és saját magunk hiszékenységét is számításba véve, a hazugsá-
got ösztönözve. A bonyolítók hierarchiájának csak legalsó bábjai voltak 
a Clemenceauk, Lloyd Georgeok és Wilsonok. Még az őket feltételezé-
sek szerint mozgató Masaryk is kapta valahonnan a parancsot. Hogy élt a 
lehetőséggel saját országa vélt érdekében, azon ne csodálkozzunk. Egyebek 
mellett a wilsoni elvek és a népszavazás ígéretének hirtelen elfeledése és 
hihetetlenül cinikus megtagadása mutatja, hogy nem ezek a nevek voltak 
az igazi ötletgazdák. 

A játszma végső kárvallottjai az akkori vesztesek és nyertesek együtt, 
a végeredmény dolgában talán egyaránt is. Mert ebben nemcsak a vesztes 
állandóan szivárgó vére, központi idegrendszerének megbomlott műkö-
dése, levágott végtagjainak fantomfájdalma van benne, de a nyertesek túl-
nyerési, orgazda-, és a váratlan kincs féltésével járó neurotikus reakciói 
meg szorongásai is. És persze vesztes és nyertes felett Damoklész kardja-
ként függ a neoliberális elvek vezette globalizáció összeomlásával járó közös 
nagy kockázat említett veszedelme is.

Természetesen ezernyi részletről lehet vitázni, elmélkedni és feltenni a 
mi lett volna HA felesleges kérdéseit. 

Amikor Magyarország elszenvedte ezt a hatalmas sokkhatást, bizonyos 
értelemben még nem állott a polgárosodás fejlődésével világszerte sokfe-
lé kialakult, tehát a népek és nemzetek együttélésének feltételeibe beépült 
szokványos, akkor már számos helyen jól-rosszul működő nemzeti önisme-
ret és egészséges veszélyérzet-tudat olyan magaslatán, amely Trianont meg-
előzni képes lett volna. Hiszen, HA a reformkor egészségesen felvirágzó 

nemzeti tudata töretlenül fejlődik tovább, talán eljuthattunk volna felbuk-
kanó zsengéinek megértéséhez más nemzeteknél is, s ezzel elejét vehettük 
volna a katasztrófának, illetve mederbe tarthattuk volna a bajt.

Na, és mi történik, ha a Habsburgok bölcsebbnek bizonyulnak? Vagy 
ha valóban sikerül a föderalizálás valamilyen formában?

És ne feledjük a parlamenti obstrukció magyar betegségét.
Egy másik gyakran felmerülő HA a sokak által máig ünnepelt Károlyi 

Mihály. Feltételezzük, hogy nélküle, meg a Tanácsköztársaság és a népbiz-
tosok nélkül másként zajlott volna sok minden. A hadsereg leszerelése és a 
végül mégiscsak kialakult ellenállás megtörése nélkül más lett volna a tér-
kép, és sorolhatnánk. 

Valóban! A csonkítás lehetett volna kisebb mértékű. 
De mindez a lényeget nem érinti. A szándék egészen más volt, mint 

amit hirdettek. És ezzel évszázadokra szóló rákfenét bocsátottak a térségre, s 
egyúttal Európára. Ez pedig a hasonló módon globalizációs érdekeket szol-
gáló falánkságával, napjainkban a kis gömböc mesebeli szerepét játssza el és 
szenvedi meg. A Balkán borzalmai, a Romániát – éppen a magyarság önmér-
sékletének köszönhetően – eddig még elkerülő, minden más haszonélvezőt 
máris széthullásra ítélő etnikai feszültségek sokatmondó bizonyítékok erre.

Trianon azonban bekövetkezett. Maga a kivitelezés megszámlálhatatlan 
hátsó szándékkal telítődött és olyan mértékben vált igazságtalanná, hogy aki 
időt szán a szerződés tanulmányozására jól láthatja: itt egy nemzet elpusztí-
tása volt a fő célkitűzés. Gazdasági és lélektani feltételeink ellehetetleníté-
sével, etnikai tisztogatással és a minden feltételezés szerint várható demog-
ráfiai örvényt megannyi közvetett módon elősegítő intézkedéssel. Hogy 
az elvárt pusztulásunk eddig még nem következett be, az mégiscsak élet-
képességünket dicséri. Hogy viszont mindez folyamatosan és ma is ezzel a 
veszedelemmel fenyeget, az ellenkezőjét igazolja, s főleg azt, hogy máig élő 
érdekek taszítanak a számunkra annak idején kijelölt szakadék irányába.

A módszernek is nevezhető trianoni méregkeverés éppen elképesztő igaz-
ságtalansága miatt vezetett olyan kollektív lelki sérülések felé, melyek így vagy 
úgy minden magyar személyes tudatában és tudatalattijában fellelhetők, s így 
a közös tudatalattiban is. A nagyság természetes érzetének addig megszokott 
állapotából zuhantunk a semmibe. Nálunk nagyobb nemzetek is megbicsak-
lottak az időszerűségét veszett birodalmi tudat váratlan hiányában. A váratlan-
ságot és a méltó felháborodást tetézte az is, hogy mi joggal hittük, miszerint: 
akik megtöretésünk nyertesei lettek sokat köszönhettek nekünk, tárgyilago-
san szólva, sokat köszönhettek az együtt megélt történelmünknek, melyből 
ők is kivették részüket, és így nemcsak megmaradhattak, de egyesek közü-
lük a szó szoros értelmében itt jöhettek létre, valamennyien őrizhették, fej-
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leszthették identitást hordozó kultúrájukat, önmagukat. Ez pedig nem volt 
Európában szokványos, ez a Szent Korona országainak sajátja volt. Vagyis a 
Szent Korona országa nem a népek börtöne, hanem a népek bölcsője volt.

És mégis, Trianon után volt bethleni konszolidáció, és bár keservesen, 
de az ország olyan fejlődést mutatott fel, mely meghaladta a kincseit elor-
zó és azokat integrálni képtelen szomszédokét. Ma az ezt biztosító erő és 
tudat nem létezik. 

Térjünk hát vissza a Trianon következményeit nyögő és a globalizációt 
kiszolgáló erők hatalma alatt senyvedő magyarság mai helyzetéhez. Mire 
számíthatunk? Mit tehetünk? Hiszen nem kizárt, hogy a közvetlenül 
Trianont követő időknél is súlyosabb helyzetbe hoztak minket, és talán 
nem véletlenül éppen akkor, amikor már a nemzet immunrendszerét a nul-
lával tették egyenlővé.

A szorgos neoliberalizmus elvégezte azt a munkát, mely a magyarságot, 
mint emberanyagot, humusszá komposztálta. Vannak még lelki és szellemi 
szigeteink, de a tömeg már nem hasonlítható ahhoz a régihez. Ezt bizonyí-
totta 2004. december �. egész története. Vagyis az újraépítkezést valahol 
sokkal mélyebben kell elkezdeni. Amennyiben ez nem sikerül, akkor olyan 
változásokra készülhetünk fel, melyek a megmaradást kérdőjelezik meg. 
Mégpedig nem csupán annak lehetőségét, de magát a magyarként megma-
radás szükségességének igényét is.

Azok az erők és hatalmak, amelyek nemcsak globál-homogenizációnkban, 
de eltűnésünkben is érdekeltek, most a globalizáció és Trianon meg Jalta 
eredményeit kihasználva és továbbfejlesztve készülődnek. Évekkel ezelőtt 
írtam a következőket: „…nekünk csak akkor lehetett esélyünk, ha minde-
nekelőtt kitermelünk egy olyan politikai erőt, amely anélkül, hogy frontálisan 
menne szembe a globalizációs kolosszussal, képes minket az említett oldalvi-
zeken a remélt jövőbe el- és átvezetni, és ha képesek leszünk ezt az erőt hata-
lomra juttatni majd támogatni is. Türelemmel. Áldozatvállalással. Mert a 
nagy munka csak ezt követően képzelhető el. Egy nemzetet kell helyreállíta-
ni. S ebben a munkában nem az anyagi, a gazdasági lemaradás a legveszé-
lyesebb, hanem az erkölcsi, a tudati torzulás, melynek alanyai és elszenvedői 
vagyunk.” 

Ezért most, ebben a kegyelmi pillanatban mégis úgy érzem, hogy az 
egyre jobban elfelejtett Úristen a most bekövetkezett változásokkal is felkí-
nál még egy utolsó lehetőséget arra, hogy bebizonyítsuk, nem halt ki belő-
lünk az a hihetetlen rövid reakcióidővel fellobbanni képes hit, egységigény, 
s mellette a türelmes áldozatvállalás és építkezői virtus képessége. Hiszen 
Muhi után, 1�0 török év és megannyi Habsburg ellenszél ellenére, Trianont 
követően, második világháborús halálos sebekből lábadozva vagy a Rákosi-

korszak közepette is képesek voltunk e tulajdonságok egyikére-másikára. 
Most azonban a neoliberális métely akadályozott meg ebben. Éppen akkor, 
amikor azt hittük, legnagyobb az esély. Ezért valamennyi rejtett-sejtett jó 
tulajdonságunkat együtt kellene felmutatnunk. Együtt és egyszerre. 

Pillanatnyilag a szükséges eszközök között a legkérdőjelesebb talán a 
türelem.

A komposztálódott nemzetnek a szó szoros értelmében saját humuszá-
ból kell újjászületnie. Azt kell elérnie, hogy ezen a csodálatos táptalajon ne 
idegen érdekek tenyésszenek, hanem egy új magyarság és egy, azt vezetni 
képes új magyar lelki-szellemi … na, most minek nevezzem? Hiszen nem 
jó sem az új nemesség, sem az elit, sem pedig az élcsapat szó. Mindegyikből 
bélyeges kifejezés lett. Vagyis: tudjuk mi…és, hogy milyen? Olyan, amely-
nek egyetlen ismertetőjele a hozzáértő tudás és a becsület mellett a nemzet 
szolgálatának szelleme. Nem az értelmét vesztett jobb vagy bal, hanem az 
önzetlen, sőt áldozatos és alázatos tehetség lángoszlopa.

Lehetséges lenne ez? A történelemben semmi sem lehetetlen. 
Sikerülhet.

Első, Trianont gyógyítani próbáló rövidéletű sikereinket szerencsétlen 
történelmi pillanatban értük el. Azóta is anakronisztikus módon elítélik és 
kiszakítják a Trianon elkerülhetetlen következményeként lezajlott történel-
mi láncreakciók természetes sorából. Egyúttal más – feltétlenül és valóban – 
elítélendő történelmi eseményekkel is egy kalapba dobják, s ezzel újabb 
lökést adnak a kollektív tudat torzulásainak. Ehhez kötődik a bűnös nemzet 
bélyegének reánk sütése is.

Trianon szó szoros értelmében vett revíziója ma már nem elképzelhe-
tő, de a Kárpát-medence magyarságának számbeli és minőségi gyarapodása 
annál inkább, s akkor visszatér hajdani, sokat emlegetett vonzereje, spon-
tán asszimilációs vagy reasszimilációs képessége is. Vigyázat, nem vesze-
delmes elméleteket akarok hirdetni, csak visszatekintek a történelembe. 
Számbeli fogyatkozásaink kiegyenlítését sokban segítette az a beolvadási 
hajlam, melyet ez a vonzerő ébresztett a velünk élő nemzetiségekben. Ezt 
erőszakolni soha többé nem szabad, nem is tettük, csupán halvány kísérle-
teink voltak a XIX-XX. század fordulóján, s arra is ráfizettünk. Ahol viszont 
magától jelentkezik, ott megakadályozni sem kell. Az egyén nemzetiségét 
maga választja, ez világszerte egyre inkább elfogadott, és ez annak a kul-
túrának és nyelvnek a felvállalását jelenti, amelyik számára a legelfogadha-
tóbb. Arra még van esély, hogy a magyar a Kárpát-medence meghatározó 
nemzete legyen. Erre a múltja s az annak során felhalmozott mérhetetlenül 
sok értéke nem csupán feljogosítja, de kötelezi is, amiben már benne is fog-
laltatik, hogy soha sem mások ellenében. Lehet velük, lehet értük, de soha 
sem ellenük. De úgy is folytathatnám, hogy csak együtt, egymásra figyel-
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ve, netán egymásra vigyázva. Mert komoly figyelmeztetések szerint is nagy 
demográfiai bajban vagyunk mindahányan.

Amikor Trianonról elmélkedünk, elengedhetetlen Makkai intelmének 
felidézése a magunk revíziójáról, az önkritikus nemzeti önismeret, a hibáink 
tanulságaiból eredő sok tapasztalat felhasználása. 

Ha tehát gyásznapot tartunk, mégsem elképzelhetetlen, hogy akár az 
egyén vagy a család, a kisközösség és a nemzet is épüljön belőle, munkálkod-
jon felvirágzásán, fájdalmainak feldolgozásával készüljön a jövőre, vagyis (és 
mégis) egészséges gyászreakciójával a megmaradást szolgálva.

Nem siránkoznunk kell, hanem tanulnunk, erőt merítenünk, példákat 
keresnünk és szellemi-lelki muníciót eljövendő kis csatákhoz, napi viták-
hoz, nagy küzdelmekhez, hosszas munkálkodásokhoz, a jövő türelmes és 
áldozatos felépítéséhez. Ezért különösen értékelhető a gyásznap új neve és 
tartalma: a Nemzeti Összetartozás Napja.

Súly alatt a pálma! Ennek a letagadhatatlan hatásnak bizonyítéka az a 
fáziskésés, mely tűrőképességben, nemzettudatban, egészséges veszélyér-
zetben stb. észlelhető a hasonló lejtőn még mögöttünk haladó (már sajnos 
egyre gyorsabban) kisebbségi magyaroknál. 

És utána azonnal a magyar minőség Németh László-i imperatívusza. 
Az ősi hibák s az új kísértések felismerése, a felettük megvívni szükséges 
győztes harc magunkkal és persze szervezett és szervezetlen ellenfeleink-
kel, még előttünk áll. 

Minden feladat végrehajtásának fő és együttes céljaként kell lebeg-
nie előttünk a demográfiai veszedelem leküzdésének. A többször emlegetett 
türelmes áldozatvállalás a jövő generációk biztosítását szolgálja, s ebben ter-
mészetesen benne van saját egyéni érdekünk is, a gondtalan s elégedetten 
visszapillantani képes öregség. És újra mondom! Trianon egyetlen igazi 
ellenszere, a legbékésebb és legbiztosabb revízió, a magyarság számbeli 
fogyásának gyökeres megfordítása volna, Kárpát-medencei jelenlétének 
számbeli fölényt is mutató hangsúlyosítása. Ez ellen senkinek sem lehetne 
szava, de ezt remélni nagyon nehéz akkor, amikor éppen a globalizáció tesz 
meg mindent ez ellen, s amikor a tömeg tudatilag oly mélyre süllyedt, a 
politikai szándék pedig oly sokáig éppen ellenkező irányba hatott, amikor a 
nemzet érdekeit tagadó erők a humán reprodukcióban ellenérdekelt, annak 
ösztönét kioltó társadalmat próbáltak reánk erőszakolni. 

Igen, ez volt minálunk hosszú éveken át, de sehol nincs megírva, hogy 
ennek így is kell maradnia.

Ezért kell most erő, türelmes reménység, küzdőképesség, munkakedv, 
s a legfelső segítségbe vetett töretlen hit. Mert nekünk is van feladatunk 
ezen a tájon – magunkért és másokért egyaránt –, és ennek minden tehet-
ségünkkel meg kell felelnünk. 

Egyben pedig ezek azok a Trianon legyőzhetetlennek hitt csapdáját 
felnyitni képes célok és elvárások is, melyek mentén majd csalhatatlanul 
mérhetjük le választott vezetőink teljesítményét.

A kilencven évvel ezelőtt első szándékból reánk törő világ minden ízé-
ben recseg-ropog. Végét még korai lenne meghirdetni, de talán érezhetjük 
a vég kezdetét. Még felébred bennünk a tapasztalati alapon élő gyanakvás. 
Arra gondolunk, ez is egy nagy félrevezetés és ismét csak nekik fog hasznot 
hajtani, hiszen mikor a látszólag rogyadozó neoliberalizmus legfőbb cél-
pontjától, az államtól kér és kap segítséget, azt igazolja, hogy még az is őt 
szolgálja. Ha azonban figyelmesen követjük a politikának és elsővonalbéli 
holdudvarának aktorait, akkor észrevehetjük amint óvatosan kezdik bírálni 
a neoliberális elveket. Ekkora csel már talán sok lenne.

Bárhogyan is van, vagy legyen, az eddiginél is erőteljesebben érezhetjük 
kiszolgáltatottságunkat. Egyre világosabb, hogy az eltelt évszázad mindkét 
felkínált (reánk kényszerített) útja hasonló végcélt szolgált és minden embe-
ri, nemzeti és nemzetek feletti szenvedés, a földi életet kockáztató őrültsé-
gek szűnni nem akaró sora, mind-mind egy hatalmas kísérlet, egy nagy terv 
megvalósításának része. Trianon is.

Ha ezt most és mi boncolgatjuk részleteiben, bizony nagyokat téved-
hetünk. Csak alapjában sejthetjük meg és a valódi történetet csak sok nem-
zedék után fogja feltárni a történelem, reméljük talán még létező utódaink 
vagy egy maradék emberiség számára.

Ebben a kíváncsiságot ébresztgető és ugyanakkor taszító, kusza törté-
netben az emberiség és az egyén sorsa mellett minket mégis valami e kettő 
közötti érdekel legjobban.

A nemzet jövője.
Lehet-e jövője az emberiségnek a nemzetek nélkül, és ugyanígy az 

ember lehet-e hasznos, értékhordozó része egy nemzetek nélküli világ-
nak? Meddig jutott a nemzet és az egyén leépítésében a talán most halódó 
neoliberalizmus? Van-e visszaút? És szükséges-e?

Csak kérdezünk és gondolkodunk, találgatunk, jósolgatunk és következ- 
tetgetünk.

Közben pedig az emberiség létével felelőtlenül játszadozók öntudatra 
ébredését is kellene lesnünk, és valahogy elősegítenünk.

Vajon az, amivel most próbálkozunk, szolgálhatja-e ezt a célt?
Németh László erről így ír: „A magyarságnak vagy európai problémák 

megoldását kell magára vennie – vagy a maga problémáiban is alul marad.” 
S bizony miért ne lenne igaza? Hiszen oly sokáig védtük vérünk árán a 
kontinens boldogabbik felének testét. Most talán ismét feladatot kaptunk. 
Ezúttal a lelkét, a keresztény Európát kellene példánkkal megmenteni. 
Mert lélek nélkül a test is el fog enyészni. Meglepetten olvasom Berend 
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T. Iván egy mostani riportban megjelent szavait erről: „Európa elsősorban 
a hagyományos európai kultúregység terméke volt és fennmaradása is ennek 
függvénye.”

Nem is olyan régen még így panaszkodtam: Miként lehet, hogy nem 
akad számottevő és hatni képes időszakot uralni alkalmas magyar erő, mely 
legalább lassítani próbálhatná ezt a pusztulást? Vagy a tömeg alkalmatlan 
felemelni a valahol bujkáló, lappangó vezető erőt? Önpusztítók lettünk ezen 
a téren is? Idáig silányodtunk? Mert a minket pusztítóknak ez a legfőbb 
érdeke és óhaja.

És most eszembe jut ismét a trianoni békediktátum szövege.
Az, amely egyedül lehetne alkalmas felébreszteni azokat, akik legalább 

olvasni megtanultak, akikben pislákol még valamiféle emberi értékrend. Ha 
azt olvassa épeszű és még el nem torzított lelkű ember, rájön arra, hogy itt 
nagy erők voltak s vannak annak hátterében, ahol vagyunk, s amerre sod-
ródunk. Nem véletlenül. Nem és nem.

Sok nemzet panaszkodik igazságtalan történelmére, s végső érv-
nek felhozzák nekünk a kurd kérdést is. De ami velünk történt és tör-
ténik folyamatosan, az így nem magyarázható. Ezzel minket vigasztalni 
nem lehet. Egyébként is, nem elég, sőt veszélyes a puszta, a lefegyverző 
vigasz. Van ebben valami végzetszerű, de ugyanakkor abban is, hogy még 
megvagyunk.

És ez marad utolsó kapaszkodónak. Megvagyunk. 
De mi lesz holnap? Horgad ismét a kérdés.
A Kárpát-medencei magyarság csak együtt tudja megvívni végső harcát 

a megmaradásért. Ha ebben netán sorsszerű erők támogatnak, még akkor 
is nélkülözhetetlen hozzá az összefogás. 

Trianon tanulsága, hogy olyan magyar jövőt kell megtervezni és meg-
valósítani, amelyik megőrizve és betartva minden nemzetközi, sőt emberi 
és keresztényi normát is, térségünkben visszaszerzi demográfiai, szellemi, 
és gazdasági fölényünket és befolyásunkat. A szó jó, másoknak nem ártó – 
értelmében. Egy erre alkalmas anyaország gyors felépítésével kell kezdeni 
és a határokon átnyúló magyar egység és összetartozás megteremtésével 
kell folytatni. Arra, hogy versenytársaink megértésére várjunk, hogy érzé-
kenységekkel pepecseljünk már nincs idő.

Sok mindenre kell majd figyelnünk, mert sokfelől figyelnek minket is. 
De az új körülmények között esetleg megtalálhatjuk a helyzet kulcsát.

Az oly sokat emlegetett türelem mellett a legfontosabb szó nem érzelmi 
felhangú, nem indulatos, még csak nem is lelkesítő. Inkább tárgyilagosan 
kijózanító. Így szólna: okosan! Okosan és kellő alázattal.

Okosan szolgáló, alázatos vezetés, türelmes és egységes nemzet! Erre 
lenne szükség.

Mindez pedig igényli a tapasztalatot, az pedig a hagyományt, a nemzet 
emlékezetét. Haza és emlékezet! A magyar számára magától értetődően 
vezet el a folyamként hömpölygő nagy magyar történelem legújabb kori 
torkolatvidékéhez – Trianonhoz.

Visszaérkeztünk!

a veLünK éLő tRianOn 
trianont vizsgáló publicisztikámból

Vajon csak az ember elmélkedik? A méltóságos lomhasággal sikló nagyma-
dár, a habokat szelő bálna, vagy a csendesen kérődző bölény, s akár a nyári 
éjen át monoton cirpelő tücsök – a maga módján – nem elmélkedhet? És 
kérdezhetném, haszna melyiknek van több? Amaz állati bizton nem árt, 
emez emberi szülhet vészt is.

Én azonban most történelmi vész szülte elmélkedés kényszereivel küz-
dök, mint legalább hatvan éve már annyiszor. 

Mikor e sorokat írom, éppen a Balaton-felvidék csodálatos békéje és 
szelídsége tart hatalmában, gyógyító simogatással. A táj annyira a miénk, 
annyira magyar és otthonos, gondolnám. S már válaszolok is magamnak: 
akár a Hargita őserdeje, vagy a Hortobágy délibábos révülete, vagy a máso-
dik honfoglaló Béla király kikötő bárkáját egykor paskoló Adria hullámai.

Pátoszos szavak, de szívünkből fakadók. Szomszéd nyelveket ismerő 
magyar tudhatja, hogy azok a nyelvek is szülnek hasonló gondolatot, s azok 
pátosza nekünk tűnik hamisnak, nekik viszont szent s igaz. De nekik szabad 
volt, s ma is az, míg felénk annyi éven át tilos volt, s még ma is gyanakvással 
övezett az efféle elmélkedés.

Pedig igazságot kellene tenni.
Csakhogy ki tehet itt igazságot, mikor kultúrák bölcsőit ringató tájak 

lakói szeretnék ölelni annak szelíd és évszázadok óta vágyott idomait, s a 
magukénak tudni, csak a magukénak? Az idegen jelenlét úgy zavarja őket, 
mint idegen szem a várva várt nászt.

Ki tehet itt igazságot, mikor legendák birkóznak egymással vad szorí-
tásban, s az ölre menők rojtos fülekkel tántorognak le a küzdőtérről, hogy 
újra, meg újra kezdjék a harcot? Mit számítanak az izzó és önpusztító küz-
delemben, a higgadtságra és mérsékletre intő tudós szavak.

Ki tehet itt igazságot, mikor nemzedékek nőttek fel a másik fél bemocs-
kolásán, mikor húsukká, vérükké, idegsejtjeikké szervült az az egy igazság? 
Mit számít itt már, mi mindebből az igazán igaz? Vagy min változtat, hogy 
ez nem nálunk történt, mert itt az ellenkezője volt divatos, hogy idegbor-
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zoló hazugságokkal kell szembesülnünk ott, és oly sok évig itt is ezt kellett 
elszenvednünk, sőt máig nem tisztult fel a reánk bocsátott homály? Elvakult 
ellenlábasaink immáron évszázados múlttal rendelkező belső felmorzsoló-
inkat – tehát látszólag minket – idézve készíthetnek belőlünk számukra oly 
szükséges ellenségképet. A politika örökké hatalom után nyúlkáló kezében 
torzul a múlt, jelen s jövendő. Az érdek, mely a kordában tartás eme ősi 
szakmáját táplálja és élteti, nem az elvakítottaké, a megmámorosítottaké. És 
miközben szarvasbikákként, bőgve ökleljük egymást, becserkész minket a 
nemes vadak húsát, bőrét, agancsát – múltját, jelenét s jövőjét megszerezni 
kész hatalom. A nemzetek feletti nemtelen, a pénz.

Ő az, aki ha kell, új legendákat ad s régi igazságokat tagad, sóval hin-
ti küzdőterünket és kiküldi – úgymond – pártatlan bíróit is gyönyörködni 
kivérzésünkön, mint harci ebek marakodásán, mert a győztes csak ő lehet.

Kárpát-medence, Duna-táj, szépséges szégyenkalodánk, mikor jövünk 
rá együtt: nem cifra szeretőnk vagy te, kit kéjesen gyűrnénk magunk alá, 
hanem szülő anyánk? S benned mi mind tejtestvérek, örökös örököseid.

 
Évek óta beszélünk arról a teherről, melyet Trianon óta hordunk magunk-
kal, magunkban. Ennek súlya más-más mindenkinél és viszonylagos, attól 
függően, hogy mennyire tudatosult, mennyire tudatosították benne annak 
tragikumát, és mennyire fogékony hasonló frusztrációk megélésére. Abban 
azonban biztos vagyok, aki csak tud erről és tagja ennek a nemzetnek, az 
valamilyen módon szenvedője is a nagy veszteségnek. Ha más nem, a maga 
egyszerű szintjén úgy érzi át, mint a labdarugó szurkoló a berni döntőt. 
Ennél is több – s az idő múlásával egyre több lesz – azonban az olyan, aki úgy 
szenvedi el Trianon következményeit, hogy szenvedéseinek igazi okát nem 
is ismeri. Ebből a sok apróbb-nagyobb keresztből áll össze aztán a nem-
zet kollektív tudatának gigantikus Golgotája. Az össznemzeti tudati egyen-
súly mérlegének serpenyőiben ez is ott van, és közvetlenül meg közvetve 
meghatározója annak, ahogyan élünk, dolgozunk, gondolkodunk, tűrünk, 
remélünk, tervezünk, szaporodunk. Egyszóval a megmaradás, az életösz-
tön egyik, nem elhanyagolható, meghatározója. Még a legkifinomultabb 
szenvedők is szinte észrevétlenül hordozzák ezt magukban, és tetten érhe-
tő létükkel kapcsolatos döntéseikben, megnyilvánulásaikban. Néha vannak 
aztán az életnek csomópontjai, mikor mindez megfogalmazódik.

Isten tudja, mi válthatja ki, hogy éjjeli elmélkedés közben gyakorta, soha 
nem észlelt életszerűséggel, szinte testi fájdalomként, sajgó seb gyanánt kell 
megélnem az érzést és oly éles körvonalakat nyer bennem a gondolat, mely 
szerint születésem helye, neveltetésem és sorsom arra predesztinált, hogy 

ezt a sebet, mint soha be nem gyógyuló fekélyt hordozzam? Egyben azt is 
érzem, őszintén szót érteni csak azokkal tudok, akik ezt maguk is így élik meg.

Ezen változtatni nem lehet. Bizonyos, hogy a sírig elkísér. A többi csu-
pa kérdőjel.

 
Szokták mostanság mondani, hogy Magyarország a világ egyetlen országa, 
amelyik körös-körül önmagával határos. Talán Sütő András mondotta ezt 
legelőször, ha emlékezetem nem csal.

Sajnos ez így igaz, és magyarázata egyetlen szó: Trianon.
De ha kicsúszik szánkon e szó, akkor az is kiderül, hogy Magyarország 

a világ egyetlen olyan országa, amelyik nem beszélhet legnagyobb nemzeti 
tragédiájáról.

Ha azonban erről nem beszélünk, akkor örökre sérültek maradunk ott 
belül is. És csak visszük-visszük magunkban, visszük, nem csupán a határo-
kon kívül, de az anyaországban is. Pedig nem létezik olyan folyamat – tör-
ténelmi sem, nemzetlélektani sem, és más sem – amelyet meg lehetne érteni 
úgy, hogy legfontosabb szakaszait kirekesztjük a vizsgálódásból.

A folyamat megértése nem csak sérüléseink katartikus kibeszéléséhez 
szükséges, hanem az elengedhetetlen önvédelmi reflex kifejlesztéséhez is, 
a megoldáshoz vezető tapasztalat leszűréséhez is.

Ha valakit a mindennapok eseményei nem győznének meg ennek szükséges-
ségéről, annak azt tanácsolom, hogy olvassa el az ominózus diktátum szövegét.

Már többször javasoltam – kellő naivsággal –, hogy az iskolákban leg-
alább néhány hétig ezt kellene tanítani, sok magyarázkodás nélkül, csak a 
legszükségesebb eligazítással, és ez elég lenne ahhoz, hogy felébredjen a 
gyermekekben még érintetlenül tiszta igazságérzet, ennek nyomán pedig 
az önvédelem beidegződése, s mellette a nemzeti tudat szelleme is. 

Már ebben az eltaposásunkra készített okmányban is benne leledzik a 
nagy csapda. Nekünk sírni sem szabad. Nekünk védekezni sem szabad. Mi 
csak ostorozhatjuk magunkat az általunk el sem követett, vagy apró hibá-
kért, sőt a mások súlyos hibáiért is magunkat kellene kárhoztatnunk?

Bárki védheti érdekeit, de ha mi tesszük azt, az nacionalizmus, és emellé 
már illik odabiggyeszteni a jól ismert velejárókat is. Élén az antiszemitával, 
s alkalmanként a fasisztával.

Ez a hungarikumként csak reánk alkalmazott kettős mérce naponta 
visszaköszön. 

Akadt már kormányunk, amelyik megpróbált – bár csak részben – meg-
felelni az önvédelem, a nemzeti érdek kívánalmainak. Óvatosan tette, sok-
szor elégedetlenkedtünk is miatta, de ez is soknak bizonyult.
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E négy év bírálatában azonban még a szomszédok, s az általuk hagyomá-
nyos ügyességgel hangolt nagyvilág is elmaradt az utána visszatérő régi hata-
lom serénykedése mögött, amellyel visszalövöldözött a múltba. Kifelé pedig 
már akkor is nagy igyekezettel jelezte: ígérete szerint ő könnyebb tárgyaló-
partner lesz. És megjelent megint az őszinte beszéd újra és újra előrángatott 
ellenpárja, a szomszéd népek érzékenységének tiszteletben tartása, anélkül, 
hogy cserébe ennek bár töredékét elvárhattuk volna. Kezdődött megint a 
hatalmon maradás biztosítékának látszó külső szent szörnyek kiszolgálása. 
A nyilatkozatok, hogy mi tudjuk hol a helyünk. Merjünk kicsik lenni.

Tudtuk ezt a nagy Szovjetunió, sőt a Harmadik Birodalom idején is. 
Mindig akadtak efféle tudóink.

Ahogy ez az érdekektől elvakított emberfajta – gondolok itt a rossz érte-
lemben működő globalizmus mindenütt jelenlevő kiszolgálóira – nem törő-
dik az emberiséget végveszélybe sodró környezetszennyezéssel, úgy nem 
törődött itt e nyolc évig regnáló hatalom a nemzeti létünket veszélyeztető 
tényezőkkel. Sokfelé ezt még ma is hazaárulásnak nevezik, de itt az ilyen 
megállapítást azonnal gyűlölködésnek nyilvánították.

Közben még patriótának is mondták magukat, és a nemzeti létet éppen 
saját intézkedéseik nyomán nevezték biztosítottnak. Főleg a szomszédok 
felé óvatoskodó, meghunyászkodó politikával. Soha fel nem merült, hogy 
a részükről irányunkba megnyilvánuló támadások, sértések, ártások számon 
kérhetők lennének. Vagy legalább ritkítandók, cserébe hallgatásunkért, de 
a hallgatás az kussolás volt, a cél pedig egészen más és önző. 

A szavak és jelszavak, ahogy ma mondják: egész narratívájuk, félelmetesen 
hasonlított és hasonlít a Trianont megelőzőhöz. Még ma is összeesküvés elmé-
letnek számít, ha ennek kapcsán felmerül a szabadkőművesség emlegetése. 
Pedig történészek számára az már nem titok, legfeljebb takargatni illő. És már-
is adódik az időszerű kérdés: honnan ez a nagy hasonlóság? Az akkori s a mai 
hataloméhesek ország rontó szándéka miért használ egyforma eszközöket? 

 
Trianon történetét sokan kutatják, mégis nagyon kevesen. Hogy mi min-
dent jelent még ez a szó, mely a történelem szörnyű véletlene folytán lett 
egy könnyű királyi szórakozások helyét jelölő megnevezésből maga a leg-
feketébb átok nekünk, s szomszédjainknak a legnagyobb tárgynyeremény 
kihúzásának helye, ma sem tudatosult.

E szörnyűség a kétharmados területi csonkítás és a magyarság egyhar-
madának idegen uralom alá kényszerítése mellett egy nemzet gerincét törte 
meg, és 1� millió (sőt tudtán kívül ennél is több és nem csak magyar) embert 
kényszerített olyan helyzetbe, melyben arra sincs reményük, hogy közel egy 

évszázaddal az események után – a világ nagy fórumain – tárgyilagosan lehes-
sen azokról beszélni. A világnak nincs is olyan diplomáciai pódiuma, ahol ezt 
a politika nyelvén el lehetne magyarázni. Elméletileg adódhat olyan helyzet, 
melyben valakiknek érdekévé válik Trianon felülvizsgálata – bár erre igen 
csekély az esély, s mikor mutatkozott azt ismét elszalasztottuk –, de ennek 
a diplomácia nyelvén történő elmagyarázása úgy, hogy a világ meg is ért-
se, aligha lehetséges. Erről csak teljes nyíltsággal lehetne beszélni két vagy 
több teljesen nyitott fél között, és nem lehet érzékenységekre és protokol-
lokra vigyázva, diplomáciai rébuszokba rejtve csevegni róla, tudván, hogy 
közben azt lesik, melyik szó adhat alkalmat a szónok és az általa képvisel-
tek megbélyegzésére. Ez egy vérfagyasztóan tragikus történelmi csapdahely-
zet, melynek ártatlan elszenvedője örökre a bűnös szerepkörébe keveredett, 
ezt olvassák fejére, ha csak megmukkanni is próbál. Ugyanakkor, ha hallgat, 
maradék életerejét is elszívják, létének maradék tartalékait is megkérdőjelezik. 
Megkérdőjelezik a telhetetlen kapzsiságot szülő túldimenzionált büntetés kel-
tette étvágy miatt éppen úgy, mint a túlnyerő, az orgazda szorongását oldani 
egyedül képes végső megsemmisítésünk ki nem mondott óhaja miatt is.

Ha erről akarunk beszélni, azt csak tudományos precizitással és tárgy-
szerűséggel lehetne. A politika viszont még nem jutott arra a szintre, hogy 
ilyen jellegű kérdések megoldását tudósokra bízza. Még a politikusok új 
és a trianoni cselszövényben érintetlen nemzedéke sem tudhat vagy akar-
hat megoldást találni rá, ugyanis az eredeti ok, pontosabban az eredeti cél, 
ma is él, sőt ma él és uralkodik csak igazán a világban. Úgy hívják, hogy 
globalizmus, ideológiája pedig a neoliberalizmus. Hogy ennek kik vannak a 
hátterében, s kik voltak előkészítői majd kivitelezői? Ma is a legkényesebb és 
vitatottabb kérdések közé tartozik. Ritkán akad felénk történész, aki hozzá 
mer nyúlni, mert esetleg derékba törheti pályafutását. Látszólag megma-
gyarázhatatlan módon még ma is inkább azok nyernek teret, akik felejtetni 
vagy éppen alátámasztani próbálják, s nem igazi okaival foglalkoznak. 

Nos, mindez mutatja a helyzet képtelenségét. 
Trianonra ezért a történelem leg-jei minden túlzás nélkül érvényesek. Itt 

nem fellengzős egyetlen jelző sem. Mint például a képtelenségek legnagyobbi-
ka, hiszen elvárnák tőlünk a bocsánatkérést az ellenünk elkövetett bűnökért is.

 

Főleg esős, ködös, borzongató novemberi napokon – miközben a nekem 
örökké szomorú december elseje közeleg, meg az a szégyenteljes december 
ötödike – csordultig telek a kegyetlen élmények emlékével.

December első napja, sajnos tudom, hogy kevés magyarnak mond már 
valamit. Ki tudja errefelé, mi is történt ezen a napon? Még a 2002 béli, 
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a Kempinski hotelben megejtett, szégyenletes koccintás sem hagyott itt 
a többségben nyomot. De hát mi tanítson meg valakit erre, ha maga a 
tragédia is kevés volt hozzá. Sőt, közel tíz év után ismét közel álltunk a 
megcsúfoltatáshoz. A Nemzeti Színház adott volna otthont e gyalázatos 
provokációnak. A provokátorok tudták kivel lehet szövetkezni. Azzal, aki 
a Nemzetiben Magyarországot vagy a magyarságot gyalázó színműveket 
– mint értéket – tálal elénk. Éppen az ifjú nemzedékek nevelésére épített 
házban. Mentegetői a megbékélés szándékát emlegették. A bűnössel kesz-
tyűs kézzel kell bánni, egy egész nemzet sebei nem fájhatnak?

Ez is mutatja mennyire nem tanultunk azokból az időkből, amikor fel 
nem ismert obstrukciók álorcájában folyt a Trianont előkészítő romboló-
munka. Ideje lenne figyelni azokra a modern köntösben jelentkező azonos 
jelenségekre, melyek érdekes módon nem csupán egy helyen, hanem hol 
itt, hol ott ütik fel fejüket, s ez a legmegtévesztőbb.

De mi csak kerülgetjük a Trianon szót. Könyvesbolt utasítja vissza könyv 
árusítását, mert címében szerepel e szó. Esszé antológiába feltétellel akarják 
bevenni az erről szóló írást: arra utasítanának, hogy úgymond depolitizálni 
tanácsos a Trianon tanulmányt. 

Nos, itt tartottunk még alig néhány éve. Szám keserű mosolyra görbült, 
eszembe jutott az egykor Erdélyben hallott riogatás, melyet román polgártár-
saink semlegesítésére harsogtak el szükség esetén. Ilyesféléket mondtak: Ott 
a határon túl tízmillió magyar áll fegyverben Erdélyt visszavenni. S mit gon-
dolnak, mi követte a híresztelést? Bizony nemzeti felháborodás és összezárás, 
főleg pedig az akkor megélt mindennapi nyomor csendes elviselése. Csak a 
megnyert terület maradjon a haza tulajdona. Az össznemzeté! Azé, melynek ők 
is tudják, hogy keleti fele (vagyis Ó-Románia) a saját utólag szerzett nyugati 
oldalát zsákmányolja ki, s így ingyenélésének éppen ez az össznemzet a meg-
szenvedője. De a haza mégsem eladó! Ezt tudták pontosan, és érezték az itt 
lenézett és szőröstalpúzott tömegek. Tudták és minden pátosz nélkül, minden-
napi szenvedéseik néma tűrésével próbáltak tenni is érte. Hogy ez tévedés 
volt, hogy ez felesleges volt? Lehet. De ezt viszont ők nem tudták. Ők csak 
megtették azt, ami erejükből telt. Hogy mennyire rontott vagy javított tuda-
tukon az azóta beléjük lépett Európa? Ezt internetes blogokon lehet lemérni. 
Vad ellenséges hang igazolja a felmérést, mely szerint második-harmadik leg-
nagyobb ellenségnek ma is a magyarokat tartják. Ez újabban aztán keveredik 
a keservesen szorongó, olykor önkritikus, sőt önostorozó felismerésekkel. Ők 
is áldozatai Trianonnak. Csak más módon, túlnyertesként. A nyereséggel azon-
ban nem voltak képesek gazdálkodni, egyszer már képtelenek voltak Európát 
integrálni, akkor amikor annak egy darabját – Erdélyt – nekik ajándékozták.

Saját zűrzavarunkban néha mi is megmozdulnánk. Akadnak derék szer-
vezkedők, tenni akarók, felháborodók! Csak éppen félnek egy szótól, mely-

nek tabuját beléjük szocializálta egy általuk is elítélt diktatúra. De vajon most 
mitől félnek? Azoknak a szocialistáknak az utódaitól, akik ezt a szocializálást 
elkövették? Egymástól? Vagy a bambára nevelt tömegtől? Vagy tán legjobban 
az ismert és ismeretlen hátterű örök vádolóktól, mert azok könnyen oszt-
ják a nacionalista, soviniszta, fasiszta és ehhez tapadó egyéb jelzőket? Itthon 
és határon túl, saját szájjal s mások szájába adva, nem lelvén honukat hazájuk-
ban, hazájukra támadva az istenített és éppen miattuk is hanyatló Európából.

Ez a zűrzavar nem maradhat így. Trianont el kell magyarázni, Trianont 
tanítani kell, Trianon bűnét fel kell tárni régi és új nemzedékek számára.

Láthattuk, hogy ennek híján milyen veszedelmes játék vált a népszava-
zásból 2004. december �-én.

Pontosan körülhatárolt azoknak a csoportja, akik a fentieket ismerik és 
akik ezért igennel szavaznak függetlenül attól, hogy van, avagy nincs hátrá-
nya vagy előnye, mert képesek voltak felismerni ama végső nagy célt.

És pontosan körülhatárolt azoknak a csoportja is, akik ezt nem ismerve 
nem tudták mire szavazzanak. Amiképpen azt sem tudták, hogy ők magya-
rok, hogy ők a magyar nemzet tagjai. Ha tudják, akkor esetleg még ezt is 
bűnnek képzelték volna?

Így állunk hát itt, a csodálatos Kárpát-medence közepén, és körülöt-
tünk – a minden szorongás és tudati zavar ellenére – nálunk sokkal jobban 
felkészült, és mára már a birtoklásra érdemesebb szomszédjaink. Ugyanaz a 
társadalmi rendszer őket érdemessé tette, minket meg érdemtelenné? Vajon 
miben különbözött mégis az ottani az ittenitől?

Nekik Trianon a kezdet, nekünk tehát a véget jelentené? 
Tudnunk kellene: rajtunk múlik, hogy ne legyen az. 
Csakhogy sajnos, ez nem jelenti a csakazértis újrakezdést! 
Nekünk Trianon semmi? Nekünk zéró, nulla. Nincs?

 
És mégis! Ismét kezembe vettem az ördögi szerződést. Rövidített válto-
zatának átolvasása valóságos küzdelem volt. Tudtam, hogy ismét el kell 
olvasnom, de szellemem és lelkem minden kis részével tiltakozott ellene. 
Szenvedés volt annak a néhány oldalnak az átolvasása. 

Magyar az, akinek fáj Trianon! Ezt Karinthy Frigyes mondta. Ha ez 
igaz, és miért ne lenne az, akkor kevesen vagyunk magyarok? És egy-
re kevesebben leszünk? Ezeket a keveseket neveztem TTT (Trianon 
Traumatizált Társadalom) generációnak. Sorsuk azonban egy a sokakkal, 
akik nem hordják tudatosan Trianon keresztjét, nem szenvedik meg nap 
mint nap emlékét, csak élik életüket az annak következményei által meg-
határozott korban, az elkövetők által gondosan megtervezett jelenben, és 
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nevelik gyermekeiket az ott és akkor kicsírázott globalizmus győzelmét   
sejtető jövőnek.

De rosszkedvünknek ezernyi más apróbb-nagyobb oka is lehet. Persze 
ezek mind összefüggenek valahol az alkatunkat, sorsunkat meghatározó 
történelmünkkel.

Mert a naponta tapasztalt butaság, korlátoltság, a rosszindulat, az irigy-
ség, a kisebbik hazából érkezettek nemzetféltésének nevetségessé válása, a 
befogadó ország(rész) lakóinak önfeledt rohanása, vagy legyek igazságosabb: 
terelése a globalizáció várományosi státusa, a konzumidiotizmus felé, meg-
magyaráznak mindent. A gonoszkodó, rosszindulatú szomszéd, a saját egész-
ségének értékéről meggyőzhetetlen beteg, a termálfürdőben okosan érvelő 
idős urat mocskos szavakkal illető vadidegen baloldali, az engem megalázó 
módon átverő könyvkiadó, a belőle áradó szenny miatt (jobb)helyeken feke-
tén ásító képernyő, az utcasarkon sírva panaszkodó nyugdíjas néni, a terep-
járójával a sarat röhögve ránk fröcskölő előprivatizált vagy újgazdag, a tele-
pülés utcáin eldobált hulladék, dadogó egészségügyi reformlépéseink, az 
évtizedes baráti kör megosztottá válása, minden percünk ezzel magya-
rázható és összefüggésben van ezzel a még sokáig kikerülhetetlen okkal. 

Tudva vagy nem is sejtve TTT ebben a hazában mindenki.
Mondjuk hát akkor azt, hogy magyar az, aki elszenvedi Trianon 

következményeit?
Nem lenne jó meghatározás. Nem tudhatjuk miként torzult teste-lelke 

a „túlnyerőknek”. Nem ismerjük eléggé félelmeiket, szorongásaikat, kapasz-
kodó érvkeresésüket, és következetes, mégis kapkodó próbálkozásaikat a 
múlt nyomainak eltüntetésére, az igazság átfestésére. Beteggé váltak ők is. 
Trianon traumája másként, de őket is sújtotta. Nekik egyelőre még nehéz 
ezt megérteni. S ha azt hisszük az idő nekik dolgozik, tévedünk.

Mire begyűjthetnék egy ármányos évszázad (vagy kettő) termését, az 
már senkinek sem kell, fogyaszthatatlan, sőt ártalmas lesz. Kezdhetnek majd 
mindent elölről. Ha velünk együtt még lesznek.

És mi? Ez itt a kérdés.
Itt terülünk el Európa közepén, s nem tudjuk, hogy Európával vagy 

Európa nélkül lenne igazán jövőnk. Régi várakozásaink, sóvárgásaink alap-
ján úgy gondolhatjuk, hogy Európával. De nem a globalizált Európával, s 
főleg nem, mint annak – örök magyar módra – leghűségesebb tanítványai 
vagy utolsó csatlósai. Ezért fontos önmagunk és önbecsülésünk megőrzé-
se. Eldobásra szánt értékeink lehetnek a legkelendőbb áruink egy megújuló 
közösségben. Ezt a kelengyét őrizzük meg lelki és szellemi szuszékjainkban.

A többit majd meglátjuk. Cselekedjünk, és ne kérdezgessük: ki a magyar? 
Cselekedetei nyomán kiderül majd mindenkiről. Rossz és jókedvű pillana-
tainkban egyaránt nyitogassuk a hamis káprázatok csillogása miatt behunyt 

szemeket. Mi, a látó szemek tulajdonosai majd tapasztalhatjuk, hogy cso-
dák-csodája magyarul cselekednek.

És figyeljünk a jövőre, az utódokra. Számukra is, de minőségükre hason-
ló igyekezettel.

Mert még a Trianont megismerő fiataljaink is hajlamosak egyoldalúan 
látni a múltat, s azt mondják, nem kellene teljesen beleolvadni a vesztesé-
geinket siratók, a következményeken kesergők kórusába. Más téma is van a 
világon, ami megírásra, átgondolásra vagy művészi kifejezésre vár. 

Töprengek azon, kinek is van igaza? Vajon nem árulkodik ez is az egész-
séges veszélyérzet kihunytáról?

Miközben ezt teszem, töprengésem megszakítja egy nyugatra szakadt 
régi barát jelzése. A kérdés számára annyira fájdalmas, hogy inkább nem 
olvas többet erről, és őrzi a nagy nehezen kiépített falat a múlt, s a kínnal 
kiharcolt jelen között.

De… 
Kiskorúként ide származott utódaim, újra meg újra oda indulnak négy-

négy gyermekükkel, s őket is oltogatják a szülőföld, a gyökerek szereteté-
vel. Nyugati barátom pedig hozzám küldött írásaiban hetente visszatér a 
témakörhöz, közvetlenül vagy közvetve.

Miről is van hát itt szó? 
Ugyanarról!
Ki így, ki úgy, de mégis kínlódik, és nem tud kiszabadulni a hálóból.  

Vergődik. És a magát győztesnek képzelő – most birtokon belül is szo-
rongó – hálószövő, lesi gyötrelmeit. Győzelmi mámorához hamis míto-
szai és valós nyeresége mellé az általa kifosztott megalázása is szükségelte-
tik. Ebből merítene tartást magának, s ezzel könnyítene szorongásain. És 
itt téved talán a legnagyobbat. De tudni kell azt is, hogy számunkra nem 
vigasz az ő szorongása. Rövidtávon csak őt ingerli ellenünk, hosszú távon 
meg nem ez lesz a döntő.

Újra csak oda érek gondolataimmal: Trianon traumatizált társadalom 
vagyunk, függetlenül attól, hogy olyan sokan vannak, kik mit sem tudnak 
az egészről. De aki ezt átéli, tudja mit jelent. Mindegy, sokallja-e, avagy 
menekül előle, mert nap mint nap benne él.

Egyre megy. 
Egyre megy?
Mert vajon ki a boldogabb, és ki az, aki ez által lesz több?
Egyik? Másik? Harmadik? Vagy aki boldogan él tudatlanságában, az 

nem lehet ugyanakkor több?
Csak egyet mondhatok. A keresztet letenni nem szabad. Annak, aki vál-

lalta, eddig többet adott, mint amennyit elvett. Elvehette lelke nyugalmát, 
de megadta lelke szárnyalását.
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Június negyedikén mindig felmerül a kérdés, vajon milyenek is voltak azok 
az érdekek? Azt hiszem, elmondhatom, hogy európaiak és Európán túliak, 
nem Európát szolgáló érdekei voltak. Azóta már lezajlottak, sőt zajlanak 
azok a tragédiák, melyeknek magvait ott és akkor elvetették, és már ők – 
egykori ellenségek – közösen alkotják Európát, s nem akarnak emlékezni 
arra, mi volt akkor és ott, s még kevésbé arra, miként szolgáltuk mi a javu-
kat annak előtte, zivataros évszázadokon át.

Mi, akik itt élünk országban, s lélekben megcsonkítva, fogyatkozva, 
betegen és öngyilkos gondolatok között. Több nemzedékünk élt csonka 
életet, s halt meg csonka lélekkel. Még az is kárunkra van, hogy az az ősi 
vágy is Európához köt, s az ebből fakadó emeltszintű igény az Európa által 
nekünk juttatott nyomorúságban, emberfeletti s önpusztító teljesítményre 
sarkall. Aki erre nem képes, az alkohol vagy az öngyilkosság karjaiba hanyat-
lik, s aki képesnek bizonyul, évekkel európai társa előtt dől sírba. Keletebbre 
élő igénytelen népek egészségesebb mutatókkal gyarapítják a nemzetközi 
statisztikákat. Nekik egyelőre így is jó.

Európa bürokratái halogatják az igazi befogadást. Jó hosszú átmenetet 
akarnak. Ismét a kétsebességes Európát emlegetik. Kevesen tudják, hogy 
ez az átmenet mennyi veszteség nekünk, s mekkora nyereség az általunk 
bámult befogadónak. Velük diktáltatták porbasújtásunk feltételeit, s most 
a kegyes engedély mely felemelkedésünket jóváhagyja, szintén az ő feltét-
eleik szerint fogalmazódik.

De azt nem feledhetjük, hogy emelt fővel, a veszélyek és remények 
ismeretében, minden egyes magyart erről felvilágosítva s ennek megérté-
sére alkalmassá téve, minél gazdagabban s minél kevesebbet veszítve önma-
gunkból, s ezért az eljövendő nemzedékeknek a nemzeti öntudat egészséges 
vértezetét biztosítva kell Európainak lennünk.

A gerinctörést követő évtizedek tanulsága az, hogy az önfeladás a legna-
gyobb veszély, s minden nemzeti betegség legfőbb okozója. Az egészséges 
öntudat létfontosságú, a két (sőt talán mondhatnám három) történelmi kor-
szak által belénk vert, a szomszédok érzékenységeinek emlegetésével indokolt 
óvatoskodás ebben a formájában már nem folytatható. Meg kell lengetni a 
világ előtt az igazságot. Nem kihívóan, nem átkozódva, nem könnyfakasz-
tó pátosszal. Keményen, határozottan, meggyőzően, alátámasztva, a min-
ket körülvevő világ érdek és velejáró érvrendszerébe ágyazva. És sajnos, 
bizony ennek kockázatait is vállalva. Napjaink eseményei erről is szólnak.

A régiók Európájában a Kárpát-medence természetes egysége, min-
den ellenkező akaraton keresztül is érvényesülhetne. A magyarság Kárpát-
medencei integráló szerepének ez fontos teret biztosíthatna. Ez a kor piac-

gazdasági szemlélete számára talán megérthető lehetne, és az is, hogy ez 
nem csak magyar érdek. Európának valóban tizenötmillió magyar hazájává 
kellene válnia. Ha a tizenötmillió képes addig életben maradni, míg a föld-
rész ezt elfogadja, ha Európa képes megmaradni, amíg ez a felismerés is teret 
kaphat benne. Más lehet a sorsa a tízmilliónak is, ha tizenötmillió európai 
magyar van a közösségben, ha gazdasági érdekeit a minden szomszédjában 
(utódállamban) ott élő magyarság segíti és közvetíti, de ehhez addig a fogyó 
tízmilliónak oda kell figyelnie a szintén fogyó ötmillióra. Tömb-magyarra, 
szórvány-magyarra, diaszpórára, már alig-magyarra egyaránt. Nem csupán 
kutya kötelessége, hanem életbe vágó érdeke is ez. Ezzel együtt azonnal fel-
merül az ez irányba mutató iránytű, a nemzeti érdek mai helyzete a Kárpát-
medencei országok magyarságának tudatában és lehetőségeiben.

Természetesnek mondható itt is, hogy mint sorsunkkal kapcsolatosan 
szinte mindennek, ennek a kérdésnek a gyökere is Trianon körül keresen-
dő, vagy ha még pontosabbak akarunk lenni, akkor a Trianon okait jelentő 
gyökereknél.

Érdekes módon itt egy folytonosság feltételezhető.
A Trianon előtti hibák mintha folytatódnának, a Trianonhoz vezető hibá-

kat kiváltó okok mintha most is hatnának, és a mai kor körülményei között 
fejtenék ki további romboló hatásukat. Gondolok itt a saját nemzetstratégia 
hiányára, és a szomszédos, létező nemzetstratégiák lebecsülésére.

Ugyanakkor a környező nyertesek, a hetek magatartásában is fellelhe-
tő e folytonosság természetesen más-más súllyal, módon, jelentőséggel, és 
továbbra is a véglegesség biztosításának irányába mutató előjelekkel.

Figyelni kell mindezekre, amennyiben valóban közösen vágyott és fél-
tett cél: a nemzet megmaradása. 

 
Trianon csapdájának egyik fő jellegzetessége, hogy az igaztalanul és kis 
bűneinél messze szigorúbban megítélt áldozat, a nyertesek részéről az örök 
gyanakvás középpontjában áll. És ők ezt – valamennyi, cselekedeteikben 
is megnyilvánuló következményével együtt – nyugodtan tehetik, mert a 
Nyugat, amit most általában Európának nevezünk, a hibák feledésbe merü-
lésében érdekelt és csendet óhajt. A nyugalom ára pedig a nyertes hetek iga-
za érdekében hallgatásra kényszerített vesztesre parancsolt kuss betartása. 
Olyan ez, mintha nyolc személy közül egynek el kellene fogadnia igazság-
talanságra alapozott hátrányait a többség érdekében. Ez esetben tehát egy 
nagyobb közösség kollektív jogai és érdekei a természetesek. Milyen érde-
kes, de a fentiekből érthető, hogy a kisebbségpolitikában meg folyton csak 
az egyéni jogokat akarják elismerni, és nem akarnak kollektív jogot adni. 
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Minden esetben az az elfogadott, ami ellenünk hat, ami nekünk hátrá-
nyos. Az egésznek a rendező elve pedig az, hogy legyen végre csend, fog-
lalkozhassunk nyugodtan a globális fejlődésben globálisan érdekelt látha-
tatlanok érdekeivel. 

Bár nagyon szomorú, de ez a mai helyzetben a legtermészetesebben hat.
Trianon áldozata csak rendzavaró lehet. A legbiztosabb helye egy 

képzeletbeli történelmi szertár spirituszában lenne. Vagy a holt népek 
skanzenében.

De akkor hogyan is állunk a nemzet megmaradásával?
A győztesek, pontosabban a nyertesek, töretlenül ápolják, gondozzák, 

és ha kell génkezelik tömegeik nemzeti öntudatát. Ez a magatartás rend-
szer-semlegesen íveli át XIX.-XXI. századi történetüket. Nekik ezt szabad, 
náluk ezt tiszteletben kell tartani. Ilyen irányú érzékenységüket elsősorban 
nekünk kell – minden lélegzetvételünkkor – figyelembe venni. A mi fel-
adatunk kicsinységünk megtanulása, és mások képzelt nagyságának feltétlen 
tisztelete. A kettős mérce Trianon csapdájának jelképe lett számunkra.

Ez az ellentmondásos helyzet évtizedes beidegződéssé vált, hiszen a 
kommunizmus éveit a posztkommunizmus évei követték De még az azt 
megszakító évek alatt is csak óvatos tánclépésekkel próbáltunk elsasszéz-
ni a taposóaknák között. Ami keveset előre haladtunk, azt azonnal vissza-
táncolta a következő kormányzati ciklus, mint az előző évtizedek örökö-
se, és mint a nagy európai elvárás feltétlen végrehajtója. Vajon most mire 
számíthatunk?

Nálunk céllá magasodott a nemzettudat kiirtása. Ugyanakkor köröt-
tünk, közel és távol is, természetes annak mindenáron történő ápolása. 
Elfogadják, tisztelik, csodálják, tanítják és gerjesztik. De amit szabad 
Jupiternek...

Ha a fentieket figyelembe vesszük, és a versenyfutásban nekünk kiosz-
tott ólommellényként elfogadjuk, mi az esély?

Nagy történelmi fordulatok előtt áll a világ, a felgyorsult történelem 
süllyesztői is gyorsabban működnek. Van értelme résen lenni.

A legnagyobb hátrányunk, a tudatos, felelős választásra való képtelenség 
éppen itt hatott. Ezért volt nagyon fontos felébredni, és megtanulni, nem a 
nyugdíjasoknak odalökött 19000 forintok – irányítva homályosodó – szem-
üvegével, pillanatnyi előnyök, rokon és ellenszenvek alapján választani.

Mi egy olyan történelmi korszak után vagyunk, melyben egy morális 
kötelékektől nem gátolt élcsapat megpróbálta felépíteni a maga országát 
egy olyan tömegre alapozva, melyet eleinte csak szelekció, utóbb meg már 
nevelés útján, a versenyképtelenség, a tehetségtelenség és tehetetlenség, az 
önálló gondolat hiánya jellemzett. Aki valamiért nem volt betagolható sem 
a szűk elitbe, sem az azt éltető tömegbe – az volt az igazi osztályellenség. 

Még a maguk nevelte kiválasztott gondolkodni tudók is gyanúba kevered-
tek, s ha nem sorakoztak fel önálló gondolkodásuk feladásával, átkerültek a 
megfigyelés alatt tartandó ellenség skatulyájába.

A váltás után átléptünk egy ezzel a renddel ellenkező előjelű társada-
lomba, egy olyanba, ahol állítólag érvényesül a versenyképesség, a tehet-
ség, az önálló gondolkodás. Csakhogy a régi elit átmentette magát, s az, 
ami jellemezte nem e három tulajdonság volt, hanem alapvető sajátossága, 
a gátlástalanság.

A Magyarországon ezt a hajtűkanyart egy emberöltőn belül bevenni 
kényszerült élcsapat, eddig ugyanarra a maga nevelte bázisra építve akart 
ellenkező irányba menetelni, amelyet eredetileg ezzel ellenkező irányra 
szoktatott, de sem ő maga, sem kiszolgálói nem voltak képesek ezt a tájolást 
sokáig tartani. Eredmények híján egyetlen lehetőségük az volt, hogy amint 
azt a régivel is tették, az új világrendszernek is leghűségesebb kiszolgáló-
ivá váltak és saját tömegüket, meg egykori és mai ellenségeiket egy hajón 
tudva, bármi áron feledtetni akarták a nemzeti érdeket, a nemzeti megma-
radás ösztönös óhaját, ezzel szolgálva a nemzetközi finánctőke és az ezt 
megtestesítők érdekeit. Nem mellékesen még az is előnyükre vált, hogy a 
globalizáció világában is hasznosnak bizonyultak alapvető tulajdonságaik, a 
gátlástalanság és értéktagadó érdekelvűség. E téren valóban versenyképesek 
voltak. De mint kiderült, még ez sem volt elég. Belebuktak. Nem beszélve 
a globalizáció ellentmondásairól, melyekkel vajon meddig maradhat talpon 
ebben a felgyorsult világban? Képviselői ugyanis a kapitalizmus klasszikus 
szabályait már régen túllépték.

Az anyaországot az elmúlt nyolc éven át vezető réteg semmit nem tett, 
ami cáfolhatta volna a tényt, miszerint hatalma megtartásának ára maga a 
nemzet elárulása. Iránytűjük a nemzeti érdek helyett – de annak álcázva – 
az ellenkezőjét mutatta.

A fentiek tükrében vizsgálva, helyzetünk kétszeresen nehézzé vált. Mert 
nem csak a földrajzi és történelmi, s egyben gazdasági környezet szól elle-
nünk, de még saját választott vezetőinknek is érdeke lett volna pusztulá-
sunk. Trianon rejtett céljait egyszer kivédtük. Trianon rejtett céljait saját 
választott vezetésünk szinte megvalósította.

Azt mondják, a parazita lét örök jellegzetessége az élővilágban és a tár-
sadalomban egyaránt, hogy az élősködő nem lát előre. A gazdaszervezettel 
együtt pusztul el. Sovány vigasz lett volna ez nekünk.

Akkoriban többször leírtam: a megmaradásért folyó harc először is ott 
dől el, hogy képesek leszünk-e kinyitni a szemeket és megtalálni azt az új 
vezető csapatot, amelyik a nemzet iránytűjének hamis lapját képes kicserél-
ni. Utána és vezetésükkel kezdhetjük meg majd az igazi küzdelmet a túlélé-
sért, melyben eddig a hét szomszéd mindig megelőzött.
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Újra meg újra visszatér tehát a Trianon-probléma. Ostorozzák jobbról 
és balról, feledtetni akarják jó és rossz szándékkal. De megkerülhetetlen 
marad, mint az eredendő bűnbeesés. 

Ha másként is elemezzük a kérdést, rájöhetünk, hogy mára annak legna-
gyobb tragédiája nem a területi és emberi veszteségben rejlik, hanem abban 
a csapdahelyzetben, amelybe a maradék csonka ország került. Hiszen a pusz-
ta tény, hogy nem semmisült meg, nem pusztult bele a csonkításba, folya-
matosan ingerli a közben anakronisztikussá vált homogenizáció vágyától 
hajtott soknemzetiségű utódállamokat. Segítség pedig nem várható a min-
denáron való haszonszerzésre szerveződött külvilágtól, mely – mint már emlí-
tettem – csendet akar. Egy vesztes túlélő és hét győztes haszonélvező viszo-
nyát ebben a helyzetben csakis az ismétlődő alulmaradás határozhatja meg.

Valami nagy, belső, önmagunkra alapozott megújulás megerősödését 
reméltük. Ezzel szemben éppen állítólagos szuverenitásunkat visszanyerve 
uralkodott el felettünk az az erő, amely ebben ellenérdekelt és megosztotta 
nemzetünket. Ez a megoszlás lett a további aprózódás csírája, s általa a tria-
noni csapda kettőssé vált. Az a bizonyos macska sem kinn, sem pedig benn 
nem fog egeret. Az egymással összeadódó, sok esetben összefogó külső és 
belső ellenerő éppen természetes ösztönét kezdte ki. A magyar érdek, mint 
szó is szitokká minősült.

 

2004. december �. után napokig éltem lesújtva, a fájdalomtól szótlanul, s 
velem együtt nem kevesen. Idő kellett, hogy magunkhoz térjünk, hogy elfo-
gadjuk diagnózisunkat, a talán halálos kór jelenlétét. A teszt kegyetlenül dob-
ta elénk, mintha szembeköpött volna az igazsággal. Kiszolgáltatottságunk 
tudati szinten, lélekben, szellemben is tetten érhető.

Döbbenten álltunk és körülnéztünk, vajon a mellettünk elhaladó a más-
fél millióból való-e, vagy a hat és fél közé tartozó. Mert tudhattuk már előre 
is, hogy itt a passzivitás is a nemmel egyenlő. Hiába minden magyarázko-
dás, hiába az eddigi választások példái, a győzelmi mámorban tobzódók 
egybemossák a nemmel.

Győztünk, győztünk, ismerjétek meg azt a szót, hogy Nem! harsogta a 
büszke kiáltozás. A csonka országot fájdalmasan vette körül csalódott önma-
ga. Nem volt elég a világot is meglepő eredmény szégyene, még triumfáltak 
is. Gúnyt űztek a fájdalomból, viccet csináltak belőle.

Úgy látszik, erőszakkal nem lehet elővarázsolni a kegyelmi pillanatokat.
Így lett ez a magyarság kegyetlen pillanata.
Nem a hazaszeretet hibádzott már innen, az csupán álom maradt, de 

semmiféle közösségi tudat nem maradt. Irtották! S mára a dicsőített egyén 

önmagát szolgálva rohan a vesztébe. De miként jutott el az az Erdélyért tün-
tető, a falurombolás ellen tiltakozó magyar, a Nem szavazatig? Ha az azután 
eltelt időt áttekintjük, megfigyelhetjük, hogy az első demokratikus kor-
mánytól – mely a határontúliakat politikája egyik tengelyének tekintette, 
de ugyanakkor a Trianont körüllengő tabu csendjét nem merte megtörni – 
folyamatos volt a hanyatlás. Míg a jobboldali kormányok ehhez csupán 
azzal járultak hozzá, hogy a reméltnél kevesebbet tettek, a bal-liberálisok 
következetesen és tudatosan romboltak.

Már 1994-ben ott volt a határon túliak elleni uszítás az MSZP kampányá-
ban. S ha lehet, emlékezzünk csak vissza midőn a polgári kormány a státus-
törvényig s annak is tompított formájáig kellett visszakozzon. Az MSZP hol 
ezt, hol meg azt mondott, hogy végül a 23 millió őrülten-nevetséges rémlá-
tomásának szuggerálásával tegye fel a koronát tevékenységére. Világos volt: 
a cél nem a cél, hanem az csupán eszköz lett számukra, eszköz más célokért. 

Na, és ha árnyalni is akarunk, emlékezzünk arra is, mikor az SZDSZ 
következetesen ellene politizált és egységesen ellene szavazott minden 
kísérletnek, országon belül és kívül is a nemzeti gondolatot sározta, mocs-
kolta és járatta le, ahol csak tudta. Ők a koronát egy svájcisapkával azonosí-
tották, és ezzel tették fel a maguk tevékenységére a koronát. Egykori tagjaik 
ma is ezt teszik. Ennek kapcsán akarva-akaratlanul is eszünkbe kell jutnia a 
100 év előtt történteknek, tetteknek, mondottaknak. 

Aztán jöttek az újabb kormányok, mindenkor hibának tüntetve fel azt, 
ami a határon túl segít. Ennek jegyében következett a státustörvény kiüre-
sítése, meg az irigységet szító uszítások a külhoni magyarok ellen, és az 
együttműködés mindvégig az őket sanyargató testvérpártokkal, ami szá-
mukra mindennél fontosabb volt. E téren nagyon tudták, hogy egységben 
az erő. Az igazi koronázó aztán Gyurcsány Ferenc lett. 

És mi volt mindennek a sötétségnek a hátterében? Megint csak Trianon. 
Trianon, amikor véget ért a vég kezdete. A világ számára látható kezdet, az induló 
globalizáció milliók életét követelő külső megnyilvánulása: az első világhábo-
rú. Az az öldöklés, melyre valójában a világ megváltoztatásához volt szükség. 
Okok, érdekek, ármányok szövevénye a világ előkészítéséhez és hozzáigazítá-
sához, a csirázó globalizmus és a mellette-érte-általa a felszín alatt kúszó neo-
liberalizmus terveinek megvalósításához. Az első nagy lépés. Lám újra ide lyu-
kadunk ki. A hagyományos társadalmak megtervezett végének kezdete is volt 
ez, mi pedig ilyen társadalom voltunk. Hagyományaiból, szakrális múltjából, 
parasztságából újra meg újra talpra állni képes magyarság élt még akkor e tájon.

Miközben azon búsonganak derék honfi értelmiségiek, hogy a rend-
szerváltás nem történt meg, én figyelmeztetnék a sorrendre. Ugyanis a 
Kárpát-medencében még nem történt meg a kilencven év előtti háborút 
záró békeszerződés következményeinek feldolgozása sem. 
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Igen. Pedig ez olyan képtelenség volt, olyan egyedülállóan elképzelhe-
tetlen, hogy máig hatnak vesztest és győztest pusztító következményei.

A magunk baja mellett most egyre jobban észrevehető a leginkább 
neurotizált, győztesen is vesztesek – különösen a saját történelem hiányát és 
a váratlan nagy győzelmet legjobban megsínylő – szlovákok viselt dolgai.

De ugyanennek a feldolgozásbéli hiánynak tudható be az is, ahogyan 
naiv magyar háborgók belemennek a természetes csapdába, és – szeren-
cséjükben-szerencsétlen ellenlábasaikat szolgálva – elherdálják a kezükbe 
adott újabb használható érvet. Nem akarják megérteni, hogy amikor azok 
netán tankkal hajtanak belénk, és mi kővel dobálunk vissza, akkor a világ 
máris egyenlőségjelet tesz a kettő közé, és egyformán ítél el. Felkészületlen 
hőzöngőink a maguk módján válaszolnak az eseményekre és az igazságér-
zet motiválja őket. Nem tudják, hogy a vásznakra festett vagy skandált jel-
szavak, a kihívó jelképek, a senyvedve égő zászlók, a dacos mellverdesések, 
saját jogos (és minden magyarral közös) sértettségük érzetének levezetése 
közben, éppen a közös ügynek ártanak.

Ezt a zűrzavart sok évtized oktatásának tudatos hézagossága és a nem-
zeti tudat módszeres pusztítása okozta. Gyakran észlelhetjük, hogy ha szó-
ba kerül, Trianon túl nehéz kérdésnek bizonyul, s nem hallhatunk róla 
tájékozott választ. Azt annál gyakrabban, hogy ne siránkozzunk, hagyjuk 
begyógyulni a sebet, felejtsük el stb.

De gyógyító-e a felejtés? S főleg lehet-e védelem újabb Trianonok 
ellen? Mert ilyen folyamatosan fenyeget minket több felől és többféle is. 
Csakhogy tegnap még e csonka hazában is tabu volt ez a téma. Az uralkodó 
szellem nem fogadta el. Szándékosan összemosta Trianon feldolgozásának 
szükségességét a foci huligánok felelőtlen ordítozásával. Szalonképtelen 
kérdéssé tették, akárcsak eredetünk titkait.

Ez utóbbit mintha kezdenék megoldani külhoni tudósok. Nagy szerencse ez, 
és nagy csapás a begyepesedettekre, meg a szándékos tudatmérgezőkre egyaránt.

No, de Trianon?
Friss információ szerint ukrán diplomáciai iratok szólnak aktuálisan 

leleplezett román igényekről, melyek Ogyesszától Szolnokig és Csernovictól 
Balcsikig terjednek. Ez most ugyanolyan képtelenségnek tűnik, mint száz 
éve tűnt a mai határok emlegetése.

 
Balatoni séta során, a kikapcsolódásra vágyónak gyógyítóan békés táj nyugal-
mát felkavaró téma lesz Trianon. Ismerősöm a franciák szidalmazásával indít. 
Trianonnal kapcsolatos ismeretei idáig terjednek. És ekkor képtelen gondolatom 
támad. Mi lenne, ha elindulna egy olyan valóban diplomatikus magyar külpoliti-

ka, mely például szívós munkával megpróbálná elérni a francia külkapcsolatot és 
meggyőzni arról, hogy saját kezdeményezésből – gazdasági és politikai érdekből – 
tisztázza a jórészt eltúlzott francia szerepet Trianon ügyében. Ők maguk próbál-
ják felkutatni az igazságot, erre hozzanak létre ösztöndíjakat tehetséges – Trianon 
kutatásra vállalkozó – külföldi történészeknek. Ők próbálják tisztázni a ma már 
jól ismerten leegyszerűsített és a „Grand Nationt” beárnyékoló tévhiteket, szim-
patikusabbá tenni magukat egy másik európai tagállam számára. Talán képesek 
lehetnek ők is komolyan venni egy, a két nép viszonyát messze valódi súlyán felül 
terhelő kérdést. Aprócska ötlet. Bár egy ilyen irányú külföldi kutatás nagy meg-
lepetéseket szerezhetne a kontinens e témakörben begyepesedett történészeinek.

Akármilyen módszerrel is történne, de egy hasonló tisztázás után szá-
mos gyakorlati kérdésben is más alapokról indulhatnának a tárgyilagos, 
valóban XXI. századi szellemű tárgyalások egy valódi megbékélés és nyug-
vópont elérése céljából. Ez esetben nem fordulhatna többé elő, hogy amikor 
akarva akaratlanul bármihez nyúlunk, Trianon felfoghatatlan tévedésébe 
ütközve akadnak el ügyeink. 

Utópia, utópia mondtam akkor magamnak.
Mégis, mikor erről gondolkodtam, nem sejthettem, hogy perceken belül 

kezembe kerül Csoóri Sándor cikke. Hihetetlennek tűnt a gondolatok egy-
másba kapcsolódása. Csoóri ugyanis egy történelmi pillanatra emlékezett 
írásában, amikor is Francois Mitterrand Budapestre érkezvén először Illyés 
Gyulával óhajtott találkozni. A vendéglátó már másnap beszámolt élményé-
ről Csoórinak. Ezt mondta: Ha hiszed, ha nem, már öt perc múlva Trianonról 
beszélgettünk. Azt mondta az elnök, hogy Trianon mocskos dolog volt. 
Mocskos ügy! Aztán Csoóri leírja, hogy Mitterrand ezt néhány hónap után 
otthon is megismételte így: Trianon mocskos ügy volt, amely megszülte a 
második világháborút, az emberiség történetének legszörnyűbb botrányát.

Lehet, hogy a Grand Nation lelkiismeretének korrekt és indokolt 
ébresztgetése nem is volt olyan elképzelhetetlen ötlet részemről?

 
Körülfigyelve, ma is folyvást folyik a vita a Trianon szó miatt. 

S szól az egyik: Ha leírva látom, nem is olvasok bele az írásba! Elég 
volt ebből! Tettekre van szükség! Mondja a másik. Ugyanakkor valóban 
sok semmitmondó (és sokat akaró) lobogtatja e szót. Szinte jogosítványként 
használják, hogy a nemzet sorsába jó haszonnal avatkozhassanak bele. De 
ott van a harmadik lehetőség is, a Trianon-komplexus, mint hasznosítandó 
tapasztalat, mint veszélyérzet, mint megtermékenyítő és értéket teremtő 
ihlet, vagy indíték. Minek szenvedtük el ezt a hatalmas veszteséget, ha tanul-
ni sem szabad belőle? Engedtessék meg, legalább saját kárunkból tanulni!
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Mert nem tanultunk. Annyira nem, hogy itt és most, ebben a történelmi pil-
lanatban is akadt liberális publicista ki az állítólag nem létező magyar sajtószabad-
sággal élve, az erdélyi kisebbségre s annak összmagyar létünket segítő teljesítmé-
nyeire emlékeztető egyik próbálkozásom után nekem ugrott. Azzal támadott – a 
témával foglalkozó Magyar Televízió műsorpolitikájával együtt –, hogy ne a hatá-
ron túli kisebbségekkel törődjünk, hanem belső kisebbségeinkkel, s itt a romák, 
a melegek és a mozgássérültek csoportját sorolta fel. Mintha a kettő ellentét-
ben lenne egymással. Egy másik tiltakozik a közintézményre kihelyezett koro-
nás-címeres zászló miatt és azt irredenta jelképnek nevezi. Hazai, nem külhoni 
újságíróról beszélek. Rosszindulat, hátsó szándék, vakság, tájékozatlanság? Döntse 
el az olvasó. Pedig aki a Trianon-komplexust átlátja, fel sem tesz ilyen kérdést. 
Hacsak nem mégis a rossz szándék vezeti. Ugyanakkor elképzelhető, hogy a sok 
szócséplés, a jó szándékú, jobb sorsra érdemes és alkotóképes emberek gondo-
latait is elhomályosítja. Éppen a tettek helyett Trianont lobogtatók jóvoltából is. 

A trianoni tanulságok nélkül azonban nincs talpra állás. A bennünk 
épülő Trianon emlékmű a magyar jövőt szolgáló világítótoronnyá válhat-
na, mert zátonyok és sziklák között kell hajóznunk. Talán örökké? Minden 
esetre még jó ideig. 
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a feLszámOLt és ReméLt
eRdéLyi aUtOnómiáKRóL,
vaLamint az aUtOnómia fóBiáRóL
a Hitel c. folyóirat 2014/7. számában, szerkesztett formában megjelent tanulmány.

Keresztapámra, Albrecht Dezsõre és barátomra, Köteles Pálra emlékezve

Amikor Bakos István felkért, hogy lennék egy autonómiáról szóló kerekasztal 
beszélgető partnere, az első meglepetés közepette arra gondoltam, hogy ezt 
csakis szakértőkre lehetne bízniuk, s én távolról sem vagyok ilyen. Az ezzel 
kapcsolatos jogi fejtegetéseket magam is szent borzadállyal és annak nehézkes 
követhetőségéből fakadó kicsinységem súlyát érezve olvasom. Tehát tudom, 
hogy a kérdéskör tudományos kutatói máris ízekre szednék az itt azon nyom-
ban leírt civil véleményemet. De mit tegyek? A felvetés után az agyam való-
ságos darázsfészekké változott, s ott zsibong benne a múlt minden sorsomat 
meghatározó eseménye és a jelen minden aggodalma, képek az életemből, 
közösségem életéből, és felejthetetlen olvasmányok, közöttük Albrecht 
Dezső és Köteles Pál gondolatai. Vagyis az erdélyi magyarság autonómiájá-
nak hiánya okozta, sorsomat fordító események, s azok magyarázatát kereső 
olvasmányos igyekezetem, és az ennek tudatában is annyira óhajtott auto-
nómia elérhetetlennek látszó messzesége, de mégis-mégis elérhetőnek tűnő 
közelsége okozta örökösen hullámzó remény és vergődő aggódás. Aggódás 
a megmaradásért. Ugyanis erről van szó. A megmaradásról. Először az erdé-
lyi magyarságéról, s aztán annak (és a hasonló sorsú magyar közösségek-
nek) esetleges és végzetes homogenizálása esetén, már az összmagyarságéról.

Mert tudni kell, hogy ez az egymástól függés, ez az összetartozás, tör-
ténelmünkön átívelő összefüggő távlatokban is létezett, s éppen most tel-
jesedhet igazsággá. Vagy így, vagy – Istenem, őrizz – amúgy. Gondoljunk 
Bocskai intelmeire. Ő az 1606. évi testamentumában az utódokat így intette: 
„…az erdélyieket és magyarországi híveinket az egymás közt való szép egyezségre 
és atyafiúi szeretetre. Az erdélyieket, hogy Magyarországtól, ha más fejedelemség 
alatt lesznek is, el ne szakadjanak. A magyarországiakat, hogy az erdélyieket el 
ne taszítsák, tartsák ő atyafiainak és véreknek, tagjoknak (…) s igyekezzenek az 
egész magyar nemzetnek megmaradására.”. Tehát jól érezhetően, a rendiség 
korában a nemzet fogalom tágabb volt, mint hinnénk.

Amit e témakörről tudok, olvasmányaimból tanultam, és bizony már 
megmondani sem tudom minden esetben, kik és hol írtak erről először (vagy 
sokadszor). Most megpróbálom előkotorni memóriám mélyéről és kedvenc 
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olvasmányaim polcairól, amit kapott ismereteimből fontosnak találok, külö-
nös tekintettel Albrecht Dezső egy-két tanulmányára és Köteles Pál reánk 
maradt gondolataira, de más jeles és általam tisztelt szerzőket sem mellőzve.

 
Az oly sokáig remélt és végre folyamatában is megélt metamorphosis Hun-
gariae immáron eljuttatta az anyaország magyarságát is oda, hogy – aki úgy 
akarja – szabadon és felelősen gondolkodhasson az elszakított nemzetrészek 
sorsáról, a megmaradás elszakíthatatlanul közös gondjáról, s ebben saját 
felelős kormánya véle együtt gondolkodik.

Rendkívül fontos, valóban történelmi helyzetbe vagyunk (már nem pil-
lanatban), mely pontosan illeszkedik évek óta folytatott, hol szelíd, hol a 
pillanatnyi partnereim jó(?)voltából vehemens vitáim bizonyítéktárába.

Röviden arról lenne szó, hogy a pártpolitika, amelynek pártdemokráci-
ának is nevezett világkorszakából ki nem léphetünk, csak akkor folytathat 
valódi nemzetpolitikát, amennyiben egy ezt célul választó párt a választók 
jóvoltából nagyobb erőre tesz szert, és ezt az erőt nem csak egy ciklusra 
biztosítják számára. A nemzetpolitika ugyanis építő jellegű tevékenység, s 
míg a rombolás erői a robbantás rövidségének előnyeivel is rendelkeznek, 
addig az építés (a nemzetépítés) hosszasabb, nagyobb, precízebb, nehezebb, 
sokszor nem látványos, sőt áldozatvállalást igénylő, s bizony ezért sokak 
esetében népszerűtlen munka.

Az a párt, amelyiknek a hatalom megszerzésén kell munkálkodnia, avagy 
annak megtartására kell fölös energiákat pazarolnia, még ha e nemes célt 
fel is vállalta, nem rendelkezik a nemzetpolitika nehéz, többfrontos és első-
sorban építő munkájának elvégzéséhez elégséges tartalékokkal. És akkor 
még nem említettem a belső és külső ellenerőkkel folytatandó küzdelmek 
erőpazarlásait.

Az általam máshol már idézett emersoni felismerés, mely szerint: „Azok 
a dolgok, amelyek igazán neked vannak szánva, feléd gravitálnak” ismét tetten 
érhető volt, mikor éppen e fenti sorok újbóli papírra vetését követően, a 
posta meghozta Kolozsvárról Vita Sándornak a kolozsvári Hitel egykori 
szerkesztőjének az emlékiratait és néhány parlamenti beszédét tartalmazó 
kötetet. Egy ilyen beszédből idéznék.

Amikor a kiegyezés utáni elitet jellemzi, ezt írja a nemzetpolitika mar-
gójára: „… ebben a korszakban is nem csak a kormányzóképességnek, a politikai 
tehetségnek, hanem a zsenialitásnak is számos jelével találkozni a vezető rétegben. 
Ha azonban eliten nem tisztán a vezetés képességét értem, hanem a kiválasztott-
ság tudatát, a belső küldetéstudatot, az elhivatottságot, akkor azt hiszem, hogy 
a ’67-es idők utáni magyar vezető réteget nehezen nevezhetném ebből a szem-

pontból elitnek. Hiszen éppen az a küldetéstudat hiányzott belőle, a jövőnek az a 
világos és határozott meglátása, amely a múltban az Árpád-házi királyokat, a 
Rákócziakat, a Hunyadiakat, vagy a Bethlen Gáborokat, Zrinyieket jellemezte. 
Egy ilyen elit számára a kormányzás nem cél, hanem csupán egy eszköz a maga 
elé tűzött magasabb nemzeti célok megvalósítására. A liberális korszak és a libe-
rális életforma a magyarság számára nem sok jót hozott. Igaz, hogy gazdasági 
tekintetben megindította egy hatalmas fellendülésnek és fejlődésnek a folyamatát, 
ennek a fellendülésnek és fejlődésnek a gyümölcseit tulajdonképpen nem a magyar-
ság, hanem idegenek élvezték. (…) A liberális korszak emberének az ideálja az 
önmagának élő polgár, ez a kor egy materialista embertípust alakított ki, egy olyan 
embertípust, mely legkevésbé volt alkalmas arra, hogy belőle egy hivatástudatot 
hordozó magyar szellemi elit kialakulhasson.” 

Ezek a sorok az össznemzetben gondolkodás nagy szemléletváltása, a 
régen várt metamorphosis Hungariae korszakának küszöbén talán tovább-
gondolkodásra alkalmasak.

 
Az autonómia óhajtása minden többé-kevésbé azonos földrajzi területen élő 
és azonos kulturális örökséget valló ember vagy közösség alapvető egyéni, 
illetve közösségi identitásában való megmaradásának igényét szolgáló joga. 
Ugyanakkor a föld emberi közösségei letagadhatatlan fontosságú sokszí-
nűségének a közös jövő számára történő megőrzése céljából, e kötelesség 
teljesítésének is alapvető feltétele, s ezért szükséges és hasznos óhaj. Tehát 
minden próbálkozás, ami ennek a két pozitív szempontnak az akadályozását 
szolgálja, jogosan elítélhető, negatív jelenség.

Bertha Zoltán írásában olvastam, hogy József Attila szerint „…az embe-
riségnek éppen magyar mivoltunkkal tartozunk”, Babits pedig azt mondja, 
hogy „…ez az a haza, amelyre igenis szüksége van az emberiségnek, amelyet 
meg kell őrizni az emberiség számára.”

Köteles Pál ezzel kapcsolatos jövőképünkről így ír: „Arról a jövőről, amely 
földrajzi térségünk valamennyi népe számára csak úgy biztosíthatja a közös lét 
feltételeit, ha a toleranciára, az önrendelkezési elvre és az európai népek sokszínű 
hagyományainak ápolására épül.”

Bibó István mondja: „Nem egy államnak van joga egy területhez, hanem 
egy közösségnek van joga a saját területével rendelkezni.”

Márton Áron szerint: „Amint az egyénnek joga van az élethez, a család-
alapításhoz, a szabadsághoz, a munkához, ugyanúgy joga van egy nemzetiségnek, 
hogy a maga sajátos életét szabadon élje, kultúráját fejlessze, a saját ügyeit a maga 
alkotta szabályok szerint és saját szervei által a maga felelősségére intézze, a vele 
élő népek jogos érdekeinek a tiszteletben tartása mellett.”
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Ma már remélhetjük, hogy a kontinens szerves fejlődésének iránya – az 
ezzel ellentétes próbálkozások dacára – a nemzetek Európája felé mutat, és 
azt is tudjuk, hogy nyelvében él a nemzet, s annak minden elszakadt vagy 
elszakított része, a kisebbségben élők is. Hogy pedig ez mennyire fon-
tos, annak aláhúzásához Kónya Hamar Sándort idézném: „…egy kulturá-
lis közösség nyelvének védelme, az illető etnikai közösség minden tagjára háruló 
transzcendentális kötelesség. És ez a kötelesség előbbre való az emberi jogoknál, a 
kollektív és egyéni jogoknál, a demokráciánál, az alkotmány kitételeinél, s a nem-
zetközi szerződéseknél. Politikai értelemben tehát bárminél is. És nem jelképes 
ügyről van végül is szó (…) Ha egy etnikai közösség tehát saját és használt nyelvvel 
rendelkezik, akkor politikai és társadalmi életében a kulturális és civil intézmé-
nyek minden külső beavatkozás és segítség nélkül is létezni és működni tudnak.” 
Vagyis a nyelvében élő kisebbség képes az autonóm létét működtetni, és 
ha megőrzi nyelvét, joga van mindahhoz, aminél az előbbi felsorolásban a 
nyelv védelmének transzcendentális kötelessége előbbre való volt, végered-
ményében tehát az autonómiához.

Claude Nigoul véleményére Köteles Pál nyomatékkal figyelmeztet: 
„Mivel túl kicsik, a nemzetállamoknak föderalizálódniuk kell kontinentális szin-
ten, és mivel túl nagyok, föderalizálódniok kell belül.”

Köteles Pált az Európával kapcsolatos igazi nagy csalódásoktól korai 
halála óvta meg. Reményei idő előtt ébredeztek. Európa az maradt, amely 
támogatásának reménytelenségével Erdélyben még 1936-ban szembesül-
tek. Ennek kör(erő)vonalai Trianonban már lelepleződtek, s újra meg újra 
éledő reményeink ellenére, azóta sem változtak. Albrecht Dezső: A második 
kör című tanulmányában írja ekkor a kolozsvári Hitelben: „A kisebbségi kér-
dés általános európai rendezésének reménye – amely az elmúlt korszak kisebbségi 
törekvéseinek meghatározója volt – szétfoszlott.” Paradox módon ennek magya-
rázata – szerinte – abban is kereshető, hogy a kisebbségi jogok garantálását 
a társult főhatalmak (saját fogalmazásukban: A Magas Szerződő Felek) vál-
lalták, s azt nem a kisebbségek anyaországa és a kisebbségeket uraló ország 
közötti szerződés biztosítja. 

Mint tudjuk, Európa igazi döntnökeit máig is jórészt ezek a hatalmak 
jelentik. És ők csak szólamokban gondolkodtak, a valóságban nem volt 
érdekük e szép szavak és ígéretek betartása. Sem nekik, sem az őket is moz-
gató még magasabb erők létrehozta magas hivataloknak. Albrecht Dezső 
ebből akkor még csak annyit láthatott, hogy a probléma megoldása „…egy 
olyan szerv védelme alá helyeztetett, melynek működése az emberiség fejlődésének 
egy haladottabb állapotát kívánja meg”. Ebben igazsága volt, de ama hala-
dottabb állapot ma sem fedezhető fel, sőt ma már tudjuk, hogy mindez 
más háttérrel is bírt. A sajtóban és közbeszédben nem sokkal ezt követően 
találkozhattunk más megfogalmazással, mely sommásan csak sóhivatalnak 

nevezte a Népszövetséget. Erre a jogi és humánus reménysugárra sem az 
anyaországok, sem a kisebbségek nem várhattak. Ezért előtérbe került egy 
másik elv: a helyi megoldások rendszere, melyben az érdekelt felek egymás 
közti szerződésekkel rendezik a kérdést. Ez a helyi rendezés azonban erő-
viszonyokra épül fel, vonta le a következtetést Albrecht.

És az érdekekre –, egészíthetjük ki mi, az azóta történtek ismeretében. 
Az Unió társulási feltételei közt megkövetelte azt, hogy az egyes államok 
etnikai konfliktusok nélkül lépjenek be. A bővítés egyéb érdekek mozgat-
ta étvágya azonban erősebb volt mindennél, és beérték papiroson maradt 
szerződésekkel, sőt közismert tény a Benes-dekrétumok feletti szemhunyás 
is. Így aztán a válsággócokat befogadni nem óhajtó Unióban a lehetséges 
válsággócok száma nőtt. 

 

Ezekben a napokban, hónapokban, években Istennek hála egyre többen és 
egyre többet beszélnek az autonómiáról. 

A történelem során nem először darabokra szaggatott magyarság ma 
nem a kisebbik és a nagyobbik hazában él, hanem hét határral nyolcfelé 
választva, s ezen felül világnemzetté válva, öt kontinensen. Az origó Trianon, 
s ennek kiinduló pontjai – melyeknek fókuszában az létrejött – számosak. 

Amiről most gondolataimat összeszedném, s amiről most oly sokfelé 
beszélünk, az az autonómia köré csoportosítható, és ha ezen belül is a szé-
kely autonómiát – valamennyi szükséges közül a legkirívóbban időszerűt – 
emlegetjük, akkor egyben a többi megértését, előkészítését, vagyis megérését 
szolgáljuk. Ezzel azokat szeretném türelemre inteni, akik máris saját régi-
ójuk sorsának elhanyagolására hivatkoznak. Ok nélkül, hiszen egy remélt 
folyamat szerves részét képezné ezek gondjának megoldása is. 

A mai anyaországi közvéleményt képviselő átlag állampolgárnak magya-
rázkodván (jelen feladatunk ez lenne) sokfelől kell közelítenünk a kérdés felé. 
Ha erre gondolok, örömmel állapíthatom meg, hogy a hazai tudat területén 
a nemzeti kormányok által a nemzetpolitikában tett lépések máris eredmé-
nyesek voltak, hiszen 30 év előtt végzett felmérések szerint, az akkori fiata-
lok többsége azt sem tudta, hogy hol élnek magyarok a határokon túl, s ha 
igen, miként kerültek oda. Ma ez már valamennyire másképpen áll, bár e 
téren még generációnyi feladat áll előttünk, hiszen a megdöbbentő tájéko-
zatlanság és közöny eseteivel naponta találkozunk. De paradox módon sokak 
fejében (és talán lelkiismeretében) is rendet tett 2004. december �-e.

Vannak azonban a nem tudásnál rosszabb emlékeink is. Ezek közül is 
nehéz feledni E. Fehér Pált, aki Erdélyről szólva azt valamikor „Magyarország 
Algériájának” nevezte! 
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Bizony nagy szükség van rendet rakni a fejekben, mert nem elég az, 
ha mi tudunk valamit. „Addig amíg csak mi tudunk valamit, az nem tudás”, 
mondotta e kérdésről gondolkodván Vekov Károly már 1988-ban. A témá-
ba vágó rendezvényeken jelenlevők vagy érdekeltek, vagy nemzeti tudatuk 
szavára hallgató érdeklődők. Legtöbbjük érzelmi alapon közelit legelőször, 
s ezt tapasztaljuk szerte a világban, a sokfelé és sokféleképpen megszólaló 
magyaroktól is. Mindez szükséges! De nem elégséges, mert megreked a 
figyelemfelhívás – egyébként nem elhanyagolható – szintjén. 

Ami ennél jóval több, el kellene juttatni a megértésig minden értelmes 
magyar állampolgárt, s ha közönyös lenne a kérdés iránt, a kor szellemének 
ismeretében fel kell hívni figyelmét arra, hogy mindez miért érdeke! És a 
világ közvéleményéről akkor még nem is szóltunk.

Van azonban valami az érdeken túl is. Magam sem tudom, hogy a csakis 
önmegvalósításra nevelt atomizált állampolgár mit szólna László Dezsőnek 
„a kisebbségi sors ajándékairól” leírt gondolatához, mely szerint: van „…egy 
emberfajta, amelyiknek millió és millió egyedét valami megfoghatatlan hatalom 
arra kényszeríti, hogy akkor is magyarnak vallja magát, ha abból kára szárma-
zik.” Erre a mondatra Bertha Zoltán figyelmeztet, s mellé helyezi Csoóri 
Sándor axiómáját is: „Magyar az, aki az érdekei ellen is magyar akar marad-
ni! A kérdés tehát nem faji, ahogyan sokan értelmezni szokták és szeretik, hanem 
filozófiai és erkölcsi.” 

Ezért a kérdést a múlt által erőteljesen meghatározott jelen és a jövő 
történelmi távlatába helyezve kell vizsgálnunk, indulatok és ködös álmo-
dozások nélkül.

A múltból ez esetben a legfontosabb az erdélyi történelmi tapasztalat. 
A Szent Korona országaiban megszokott közösségi jogoknak a történelmi 
együttélést megágyazó folyamatos jelenléte. Hiszen már közel 900 ével 
ezelőtt természetes volt, hogy például a szászság elődeinek feladatokkal, 
tehát kötelességekkel meghívott tömegei jogokat kaptak. S ezeket mind-
addig gyakorolhatták is, míg 800 éves virágzó fejlődés után – talán sértő-
döttségből (?) – el nem követték őrült öngyilkosságukat, s mára Európa 
első befejezett etnikai tragédiájának áldozatai lettek. De ilyen jogai vol-
tak a határőr feladatokkal megbízott székelyeknek és megannyi befogadott 
népcsoportnak is. Szekfű szerint volt az autonómiának egy fajtája, melyet 
minden betelepülő népcsoport megkapott. Nem beszélve egyéb nem etni-
kai jellegű csoportokat megillető hagyományos és mindenkor tiszteletben 
tartott jogokról. Érdemes kiemelni, hogy a történelmi okokból az erdé-
lyi három nemzethez nem tartozó románság is háborítatlanul élt jogaival, 
bár anakronisztikus módon tudatukban egy 1000 éves nemzeti elnyomás 
bűnösei vagyunk. Köteles, Mályusz Elemér nyomán ezt írja: „III. Endre a 
románokat is megpróbálta egy tömbben letelepíteni, azzal a céllal is, hogy szá-

mukra a saját hitük szerinti lelki gondozás biztosítható legyen. A király 1293-
ban parancsolja meg, hogy egy helyre költöztessék a románokat. Hat évtizeddel 
azután, hogy Erdély földjén megjelentek (1234-ben), III. Endre elrendelte, hogy 
valamennyiüket Székes nevű királyi uradalomba telepítsék. Ettől kezdve a román 
közösségek éppúgy élvezték a sajátos középkori autonóm jogokat, mint az ország 
többi behívott vagy ide menekült néptöredékei. Okleveleinkben fennmaradt annak 
tanúsága, hogy a Fogaras- és Hátszeg-vidéki románok, amiként Erdély más közös-
ségei is saját kenézeik, vlagyikáik vezetése alatt maguk döntöttek a közösséget 
érintő minden kérdésben. Ítélkeztek is, s a király személyes megbízottja csak nagy-
ritkán, s akkor is csak panaszra, fölkérésre avatkozott e közösségek belső ügyeibe.” 
Arról is olvastam, hogy kötelezettségek dolgában (adók, hadviselés) a romá-
nok sokkal előnyösebb helyzetben voltak a három rendi nemzet tagjainál. 

De a későbbiekben is láthatjuk, hogy a jogok meggondolatlan megsér-
tése kemény válaszokat kapott. Gondoljunk például éppen a románok által 
annyit emlegetett Vitéz Mihály sellemberki seregére: a Báthoryakra harag-
vó székelyekre, és szegény Báthory András bíboros levágott fejére.

A tolerancia, a befogadás, az együttélés képessége, az államalkotói tulaj-
donságok e fontos alapeleme sok más régió népeitől különböztette meg a 
honfoglaló magyarokat, s utódaikat. Köteles egyik fő nemzeti erényünknek 
nevezi ezt. Így ír: „A magyar kormányok mindaddig eltűrték a különböző nép-
csoportok szerves kapcsolatát az anyanemzettel, vagy az őket támogató rokonné-
pekkel, míg nyilvánvalóan nem veszélyeztették ezek az együttműködések a magyar 
állam integritását.”  

A nemzettudat születésének évszázadai jóval később következtek, s vál-
tak felemás módon éppen a befogadó tojáshéjat haragosan szétzúzó nem-
zetek születésének korszakává. Ami ez előtt történt másként ítéltetik meg, 
mint mindaz, ami ezt követően. Az anakronisztikus történetírásnak eme 
több mint bűnére, hibájára, Szűcs Jenő figyelmeztetett.

Ezt a történelmileg eladdig ismeretlen helyzetet kezelni képes elit nem 
volt. Nálunk sem, s máshol sem. Ez a máshol azonban (vegyük pl. éppen 
a sorsunk alakulásában oly fontos szerepet kapó franciákat) már jórészt 
megoldotta a problémát, mert akkor homogenizált, amikor ez még nem 
ütközött megszülető érzékeny nemzeti tudatokkal, s mikor nem okozott a 
homogenizálónak sem bűntudatot. Ők azok a hatalmak, akik aztán a későn 
születettek közös felnevelő hazáját elnyomással vádolták, s a megoldhatat-
lant úgy oldották meg, hogy egy soknemzetiségű, könnyen föderalizálható 
birodalomból csináltak több kis, de ugyancsak soknemzetiségű államocs-
kát, melyek az immáron történelmileg meghaladott homogenizálást vad 
ösztönösséggel kezdték újra és folytatják máig, mintha életük függne tőle. 
Pedig ez az út ellenkezőleg, éppen a homogenizáló és a homogenizáltak 
közös sírjához vezet. De ezt a tudományos tényt felismerni nem tudják, s 



182 a  f e L s z á m O L t  é s  R e m é L t  e R d é L y i  a U t O n ó m i á K R ó L ,  v a L a m i n t  a z  a U t O n ó m i a  f ó B i á R ó L 183

a pillanatnyi politikai érdek harci szekerein ülve nem is akarják. Mindent 
eltaposva vágtatnak eme végtelen körök arénájában, miközben a tömeg 
őrjöngve élvezi a mutatványt.

Története folyamán Erdély több nagy változáson ment keresztül, s a 
kolozsvári Hitel folyóirat Apor Péterhez visszanyúló definícióját használ-
va, ezeket a metamorfózisokat mindenkor túlélte. De a magyarság demog-
ráfiailag folyamatosan vesztese lett ennek, éppen azért, mert államalkotó 
gerince, tehát védelmezője volt a régiónak. 

Erdély tölgyesekkel, lápokkal teli mándrucos vad tájait belaktuk, idege-
neket fogadtunk be nagy természetességgel, megszerveztük a gyepük védő-
vonalát, s a három nemzet városokat épített, teraszosította a dombvidéket, 
hogy rajta gazdálkodjon a magyar, a magát mindenkor magyarnak is valló 
székely és a szász. A boldog izoláltságban vándorló és kötelességekkel nem 
terhelt negyedik, amely nem elnyomói szándékból volt negyedik, békésen 
szaporodott. Szült is, de főleg jobb életének példájával vonzotta ide később 
a hegyeken túl embertelenül elnyomott nyelvtestvéreit.

Közben beköszöntött a terület megszelídítését követő első nagy meta-
morfózis, a birodalomnyi ország háromfelé szakadása. Nagy áldozatok árán 
ezt is bírta Erdély és átalmentője lett a magyarság kultúrájának, államiságá-
nak. A nemzeti fejedelemség vérzivatar közepette vált tündérkertté. De az 
új metamorfózis, a Leopold-diploma után, a gubernátorok kora is önállósá-
got jelentett. Bécs messze volt. És eljött az unió. 1867 után Erdély a közös 
haza kebelére helyezte intézményrendszereit, hogy aztán Trianon képtelen-
sége teljes védtelenségében köszöntsön fogyatkozó – s már csupán kulturális 
hegemóniával rendelkező – magyar társadalmára. Ez az újabb átváltozás, bár 
felette közben világok váltogatták egymást, eddig a bizánci homogenizáció 
nyomása alatt eltelt közel évszázadnyi időt jelentett, a maga minden közös-
ségi és egyéni tapasztalatával. Itt tartunk ma, itt ülünk, beszélgetünk, írunk, 
figyelmeztetünk, sérelmeket sorolunk. És most már vonulunk is békésen, 
gyertyákkal, bibliákkal, és felemeljük hangunkat. Másként nem tehetünk.

Ez már a jelen, a végveszély felismerésének jelene, miközben a megol-
dáshoz szükséges egység bizony még csak remény. 

Mégis reménykedve nézünk a jövőbe, melynek feladata egy hatalmas 
monolit autonómia-ellenesség áttörése. A győztesek a Trianon neurózisuk-
ba is beépült, rendszer és pártsemlegesen homogenizációs szándéktól izzó, 
hisztériás autonómia-félelemben szenvednek. Ennek megértéséhez ismét a 
múlt ismeretére van szükség. Annak tudatában kell megoldást keresni, hogy a 
Kárpátokon-túli – s mára sajnos már azon belüli – románság döntő többsége 
számára az egynyelvű ország megteremtése történelmi parancsként jelenik meg.

Lucian Boia kortárs román történész erről így ír: „A nemzeti ideoló-
gia megszületésével egy időben, a románok célja az lett, hogy egy román államot 

hozzanak létre, és amennyire csak lehet, lerázzák magukról az idegeneket.(…) 
Minek utána oly sokáig voltak idegen uralom vagy befolyás alatt, olyan késztetést 
éreztek, hogy építsenek egy Romániát, amelyik csak az övék. Ebből a feszültségből 
ered a román nacionalizmus a maga kifejezetten etnicista és vallási (csak az iga-
zán román, aki etnikailag román és lehetőleg ortodox) jellegével, amely egy olyan 
elhajlás, melyet nem elég bírálni a jelenlegi »politikai korrektség« szempontjából, 
de amelyet a történésznek meg kell próbálnia megérteni.

Így jutottunk el az »egységes nemzetállam« tételéhez, amelyik nem veszített meg-
győző erejéből. (…) Az egyértelmű hosszú távú nemzeti terv meghatároztatott »a 
területünkön levő összes nemzetiségek olvadjanak össze egyetlen egybe, amely vala-
mennyi eredője legyen« (az egyetlen egy pedig természetesen a románt jelentette)”. 

Ha ez még nem elégséges magyarázat, lássuk honnan is ered a romá-
nok babonás félelme az autonómiától? Mi a magyarázata annak, hogy párt, 
sőt rendszer semlegesen egyetértenek a homogenizáció céljának mindenek 
felettiségében? 

A kötetnyi ismeretet igénylő kérdést leegyszerűsítve, két fő forrását 
említhetem ennek az immáron történelmi kényszerképzetnek. 

Az egyik, a régebbi, ami valaha még nem az autonómiáról, hanem sok-
kal többről szólt, ama törésvonal, melyet Gloria Mann definíciója szerint 
ortodox törésvonalnak nevezünk. A keleti és nyugati kereszténység közti 
határ ez, mely a Baltikumtól az Adriáig húzódik, s amelyik Erdély eseté-
ben kesztyűujjszerűen kezdett betüremkedni kelet felől, és amelyet nem 
ismernek, s amelyről el sem hiszik, hogy mekkora mentalitásbeli különbsé-
get jelent. Nos, akkorát, amelyik meghaladja azt, ami Európát Amerikától 
elválasztja. Óceánnyit. Ezt nemcsak a magyar, de az európai politikai elit 
sem tudta még tökéletesen kezelni. Ez a szellem alkotóelemeként hordozza 
a xenofóbiát, az idegengyűlöletet. Története Erdély egyik tragédiája. Mára 
pedig Kelet-Európa térképén egyre újabb megjelenési formáival találkoz-
hatunk. De erről majd később.

A másik a románok frankomán vágyálmainak eredménye, a francia típu-
sú alkotmány, pontosabban a belga alkotmány, s annak nemzetállami és 
etatista jellegét folytató utódai mind a mai napig. Ez nem csupán annyit 
jelent, hogy első mondata már kijelenti: „Románia egységes nemzetállam”, de 
többször is magába foglalja az „egységes és oszthatatlan” kitételt, amit eleve az 
autonómiát kizáró tételnek szánnak. Erről is szólok még bővebben. 

 

Hogyan is állunk tehát a xenofóbia gerjesztette román homogenizáló vágyakkal?
Erdély legnagyobb – számunkra végzetes – metamorphosisát Trianon 

jelentette. Ennek rombolásából próbálunk azóta is talpra állni.
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A Trianon után felnövekedett vagy megnövekedett fiatal és annál is 
fiatalabb utód országok szerencséjüket meg nem becsülve, a győzelem pszi-
chózisának karmaiból szabadulni nem tudván, tán nem is akarván, új múl-
tat írnak, és képtelen jövőt terveznek. Ebben pedig, mint már láthattuk, 
leghőbb vágyuk a kisebbségektől való megszabadulás. Amíg lehetett tűz-
zel-vassal, égetve-tiporva, most európai leplek mögött senyvesztve azokat, 
mikor milyen lehetőséget kínál erre az éppen aktuális helyzet.

Tragikus, de nem veszik észre, hogy maguk alatt vágják a fát, mert bár 
rövidebb távon – a pillanatnyi kép szerint – látszólag sikerre vannak ítélve, 
hosszabb távon éppen ez a siker fogja a vesztüket jelenteni. A hasonló sor-
sú, velük közös kisnemzeti szégyenkalodában sínylődő magyarokkal együtt 
fognak eltűnni a demográfiai örvény mélyén. Pedig, ha képesek volnának 
egy történelmi felismerésre, akkor közösen ez elkerülhető lenne. Így azon-
ban a sír szélén, melyben egymást fojtogató nemzetek süllyednek el, könny-
telen idegenek készülnek majd a gödör beszántására.

A józan veszélyérzet felébredése híján utódnemzeteink, önbecsapó vágyál-
maik, illetve pillanatnyi politikai érdekeik oltárán történő feláldozásunkra – 
lásd a mindenholi és mindenkori magyar kártya használatát is – oly hatalmas 
energiákat pazarolnak, melyekkel, Magyarországot (a magyarságot) is szö-
vetségesnek elfogadva, egész régiónk megmentésére volna remény.

Napjainkban román viszonylatban folyik a leginkább feltűnő küzdel-
münk az autonómiáért. Romániában lóg ki a legjobban a lóláb valódi szán-
dékaik dolgában. Bár a Benes-dekrétum és eszmei szomszédsága sem kevés-
bé önleleplező.

Románia akkor, amikor a közép-európai demokratikus fejlődés útját 
járó Erdélyt magához kaparintotta, Ernest Hemingwayt, a haditudósí-
tót idézve, nem a Balkánból csinált Európát, hanem Európa egy darabját 
balkanizálta. Vagyis nem bizonyult alkalmasnak ennek a Közép-Európa 
részét képező, a Románia saját állami fejlődésétől eltérő utat bejárt térség-
nek a befogadására. 

Hanák Péter Közép-Európát „sajátos helynek” nevezi. A keletről nyu-
gatra és nyugatról keletre áramló népek, kultúrák, társadalmi formák, val-
lások ütköznek és keverednek itt. A nyugati áramlatok közül eddig ért el a 
reneszánsz, a nyugati kereszténység, s vele a protestantizmus, majd a libera-
lizmus meg a mozgalommá szervezett szociáldemokrácia, s amint mondja, 
ez utóbbi itt találkozott az „állammá szervezett bolsevizmussal” is. Mindez 
etnikai, vallási és életmódbeli, sőt kiegészíteném: gondolkodásmódbeli és 
bizonyos magatartások morális megítélését is érintő különbségekben nyil-
vánul meg. A több mint egy tucat nép egymás mellett élése egyfajta plura-
litást jelentett. Ugyanakkor ez szerinte nem csupán kultúrteremtő közeg 
volt, hanem belőle nemzeti türelmetlenség, hódítás, nemzeti elnyomás, 

„autokratív politikai rendszerek” születtek. Vagyis a sokszínűség a toleran-
cia és intolerancia irányába is hatott. „Közép-Európa önmagát törte szét” írja. 
Alapos nagyhatalmi, vagy azt is meghaladó érdekeknek segédkezve, általuk 
manipulálva – tenném hozzá.

Az előbbiekben leírt intolerancia rátelepült az önigazgatás szellemé-
ben évszázadokat megélt Erdélyre. Az ígéretek azonnal feledésbe men-
tek. A misztikus román nacionalizmust hordozó ortodox xenofóbia külön 
színnel gazdagította a román autonómiaellenességet, mely ama hasonló 
nevű törésvonal nyugatra kúszásával legerősebb támasza lett a minden 
rendszeren átívelő homogenizációs törekvéseknek, valóságos vallási tétellé 
szakralizálván azokat.

A Trianonban elhangzott és papírra rögzített kisebbségi jogok közt pél-
dául az egyes lokalitások etnikai összetételének megváltoztatását tiltották. 
A románok nem sokat teketóriáztak. Tudhatták már akkor, hogy senki sem 
fogja ezt rajtuk számon kérni? Brăteanu egy a nagyszámú magyar kisebb-
ség és az évezredes magyar kulturális hegemónia kérdését feszegető fel-
vetésre válaszolva már közvetlenül Trianon után kijelenti, hogy a magyar 
városok etnikai összetételének megváltoztatásával kell legelőször végezni. 
Sorrendet is mond, ha emlékezetem nem csal, így: Nagyvárad, Kolozsvár, 
Marosvásárhely. E tervhez viszonyítva kis időrendi módosítással, áldott emlé-
kű kondukátoruk hajtotta ezt végre sikeresen. Addig csak araszoltak, veze-
tésével már száguldottak a megoldás felé. Pontos adatot nem ismerünk, de 
számítások szerint ebben az időszakban mintegy 3 millió románt telepítettek 
be Erdélybe. Az is kiderült, hogy még 1977-ben Központi Bizottsági hatá-
rozat nyomán küldték szét a megyékhez az utasítást, mely szerint 20 éven 
belül a homogenizálást be kell fejezniük. Íme, egy minden gátlást nélkülöz-
ve bejárt út a trianoni ámítástól a rideg valóságig, mely aztán ezzel az etni-
kai arányeltolással a legmegfelelőbb megoldásokat eleve lehetetlenné tette. 

Mit is jelent ez az ortodox törésvonal? Gloria Man amerikai krem-
linológus szerint a keleti és nyugati kereszténység közötti különbség lénye-
gének megismerése adhat erre magyarázatot. „Míg a nyugati típusú keresz-
ténység olyan ideológia és jogrend, amelyik biztosítja az egyén autonómiáját” 
illetve „…olyan intézményrendszert hozott létre, amely biztosítja a kollektivi-
tás autonómiáját és önkontrollját” – addig a keleti ortodoxia nem biztosítja 
az egyén autonómiáját, sem a gyülekezet autonómiáját és önellenőrzését. 
„Ez a törésvonal” írja Gloria Man. A rejtély lényegét pedig a „bűnhöz való 
eltérő viszonyban” látja.

Elkerülhetetlenül merül fel bennem a gondolat, hogy ama túloldali ide-
ológia, vagy a bűnhöz való viszonyulás mára nyugaton is követőkre talált. 
Ez azonban nem jelenti, hogy képesek legyenek érteni is azt, ami a másik 
oldalon történik, ahogy a másik oldal hozzájuk viszonyul. Átvették, vagy 
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maguk is kitalálták, avagy megengedték maguknak? A magyarázat talán abban 
van, hogy ez a gondolkodásmód birodalmi eredetű. Bizánc úgy vélte, hogy 
a külső erőszak plusz a manipulált tudat a nyugodt és hatékony társadalom 
titka. Ezt minden későbbi totalitarista diktatúra számára ki is kísérletezte. 
De a hivatali korrupció megengedése, mint a hivatalnokok kézben tartha-
tóságának eszköze is Nagy Konstantin nevéhez fűzhető. A korrupció azóta 
már nyugat felé járja diadalútját. 

Talán ez a kis bepillantás is elég a törésvonal jobb megértéséhez.

 

Most pedig beszéljünk ama francia típusú alkotmányról.

Mielőtt az alkotmány kérdésére térnék, hasznosnak találnám Romsics 
Ignác véleményét ismertetni a nemzetek típusairól és kialakulásuk szakaszairól.

Ő a nemzetnek két típusáról beszél. Az egyik az, amelynek meghatáro-
zója „a közös területhez és államhoz tartozás”, a másikra „a nyelv, a kultúra és a 
származási mítosz közössége” a jellemző. Meinecke szerint az előbbi a „poli-
tikai vagy államnemzet”, az utóbbi pedig a „kultúrnemzet”. Figyelmeztet, 
hogy Európa nyugati felében a nemzet és nemzetiség (nation és nationality 
az angolban, nation és nationalité a franciában) mást jelent, mint Közép- 
és Kelet- Európában. Nálunk a nemzet nem azonos az állammal és az 
etnikai vagy kulturális embercsoport markánsan elkülönül az állampolgár-
ságtól. Számunkra a nemzet egy adott nyelvi-kulturális közösség egészét 
jelenti, függetlenül attól, hogy egy vagy több államban élnek. Szerinte: 
„…újabban egyre több kutató emeli ki a modern nemzetek premodern gyöke-
reinek, vagyis a származásnak, a közös eredetnek kultúrának, emlékeknek és 
mítoszoknak a fontosságát.”

A nemzetté válást két szakaszra bontja. Először van a kulturális integ-
ráció, s ezt követi a tudatos politikai integráció, a tulajdonképpeni nem-
zetté válás.

Egyed Ákos fontos megállapítást tesz, szerinte azoknál a népeknél, ame-
lyek nélkülözték a saját államiságot, vagy idővel idegen uralom alá kerültek, 
és a kultúrnemzeti fejlődés útját járták, az összefüggés múlt és jelen között 
sokkal erősebb volt, mint azoknál, amelyeknek saját államisága volt, s az a 
nemzeti fejlődés eszköze lehetett, ezek általában államnemzetet hoztak létre.

Zárjam e fejtegetések sorát Yeats szép gondolatával, melyet Bertha 
Zoltán hozott látóterembe: „Az univerzum felé csak kesztyűs kézzel nyúlha-
tunk ki, s ez a kesztyű a nemzetünk” és rögtön Páskándival folytatja: „…az 
egyetemesség és a tájiság egymásban jelentkeznek; az egyetemes gyökerei is anya-
földben, hazaföldben nőnek, s nem a semmiben.” 

De térjünk vissza Romániához, s francia típusú alkotmányának tör- 
ténetéhez.

Nagy-Románia és a szocialista Románia alkotmánya után az 1989-90-es 
eseményeket követően a posztkommunista érának széles lehetőségei lettek 
volna az új alkotmány megalkotására. 

Ha valaki hitt a román nép „jogos” aspirációinak nemzetközi elfogadta-
tását állítólag megalapozó gyulafehérvári határozatoknak, elvárhatta, hogy 
most az új alkotmány oda fog visszanyúlni, s az akkor már 80 éves áldatlan 
helyzetet egyszer és mindenkorra megoldja. Ezen határozatok III. fejeze-
tének első pontja ugyanis így szól: „Teljes szabadság az összes együttlakó népek 
számára. Minden nép saját nyelvén, kebeléből való egyének által fogja művelni, 
kormányozni magát és törvénykezését ellátni; minden nép ama egyének számának 
arányában, akik alkotják, meg fogja kapni a jogot a Törvényhozó Testületekben és 
az ország kormányzásában való képviseletre.”

Mint a bevezetőben említettem, erre aztán gondolni sem akartak. Az 
előző alkotmányok sugalmazta úton indultak, és alapul nem az angolszász 
vagy német modelleket, hanem inkább a franciát vették.

Amúgy pedig az annakidején Gyulafehérváron összegyűlt, s jelentős rész-
ben ortodox egyházi gyökerű, 1228 fős küldöttgyűlés valamint a sokadalom – 
melyet a Magyar Államvasutak ingyen szállítottak oda – nem helyettesít-
hetett volna egy népszavazást, de annak ismerték el teljesen törvénytele-
nül. Most joggal gondolhat az olvasó Krímre, de csak magára az eljárásra, 
mert ott vissza – és nem elcsatoltak. Ştefan Pascu – nagy kolozsvári történé-
szük – szerint Erdély lakosságának 90 százaléka óhajtott Román fennható-
ság alá kerülni. Ez a kései – éppen a sánta logika miatt születő – önigazoló 
szándékú feltevés egyáltalán nem igaz, mert a teljes elszakadás ügyében az 
erdélyi románság sem volt egységes. S ez így volt a Felvidéken is. Ismeretes 
Benes megjegyzése egy esetleges felvidéki népszavazásról: „Ha ezt megen-
gedjük, nem hozhatjuk létre Csehszlovákiát.” Egyes – a korszakot tanulmá-
nyozó – írások (pl. Kocsis István) kiemelik, hogy az előre elhatározott ter-
vet végrehajtó hatalmak, kvázi bíztatták Romániát a hazugságokra, hogy 
saját kitűzött céljaikat ezzel is legitimizálva, könnyebben elérjék azokat. 

Nagy Lajos hívja fel a figyelmet arra, hogy a gyulafehérvári határoza-
tokat tulajdonképpen a román kormány utasítására hozták. Azokat soha 
törvénybe nem iktatták, az azonnali királyi rendelet csak a területek annek-
tálásáról szólt, de a későbbiekben – bár nem tartották be – a külföld felé 
mindenkor felhasználták a valóság leplezésére.

Románia ekkor még az 1866-os alkotmány alapján működött, ponto-
sabban nem működött, mert azt sem tartották be soha. Nem is lehetett vol-
na, mert az az 1866-ban még török fennhatóság alatt levő Románia néhány 
sajátossága miatti módosítástól eltekintve, a francia típusú belga alkotmány 
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szószerinti mása volt. A belgiumi és a romániai valóság azonban köszönő 
viszonyban sem volt egymással. S mégis ez az alkotmány sok tekintetben 
megfelelni bizonyult ama bizánci szellemnek. (Pl. az etatizmus és a min-
denható hatalom párhuzam stb.) 

A létrejött Nagy-Romániának új alkotmányra volt szüksége. Ezt lát-
szólag elfogadták és elkezdték a munkát, de az új alkotmány – mondhat-
nánk úgy is – puccsszerűen került elfogadásra. A liberálisok tulajdonkép-
pen újra ugyanazt a belga alkotmányt fogadtatták el az erdélyi románok, a 
besszarábiaiak, a magyarok és németek tiltakozása ellenére. A parlamentben 
botrányos jelenetek zajlottak le. Erdély románsága csalódását fejezte ki a 
testvérárulás miatt, a besszarábiaiak kifejtették, hogy az eltelt öt esztendő 
elnyomása meghaladta a cári elnyomás méreteit is. A liberálisok azonban 
1923-ban erőből keresztülvitték az ismétlést oly felületességgel, hogy még 
a törökök miatt anno végrehajtott módosítások is benne maradtak. Nagy-
Románia tehát folytatta a francia típusú alkotmány alkalmazását, ha úgy 
kívánta az érdeke, s ha kellett, akkor persze a nem alkalmazását.

Erről írja Lucian Boia, hogy: „A román történetírásban (…) az egysé-
ges román nemzetállam magától értetődő dolog. Még az alkotmány is kimondja! 
A Román Tudományos akadémia égisze alatt, tehát elméletileg tudományosan is 
megalapozva, a korabeli román történetírás Nagyromániát ténylegesen és méltán 
jellemzi egységes nemzetállamként, melyet olyan területek alkotnak ahol örökké 
románok éltek.” Később ezt is írja: „Tudomásul kell vennünk, hogy 1918 után 
Erdély történelme véget ért.”

 
Álljunk meg néhány gondolat erejéig. Ugyanis a francia alkotmányban fel-
lelhető modell anakronizmusa hatalmas csapdát jelentett történelmünkben. 
A monarchia szétesésének egyik megalapozója szintén ez volt. Kívülről, 
belülről egyaránt.

Nézzük meg először, hogy mi is történt Franciaországban? 
Erről dr. Tóth Sándortól tudhatunk meg érdekes adatokat. Nemzet-

államról szólni 1793-ban egy négyötödében franciául nem, vagy alig 
beszélő országban hiba volt, de nem okozott bajt, csupán a négyötöd szen-
vedéseit, míg be nem fejeződött a már előbb, 1�39-ben – a latint az állam-
igazgatásban a franciára váltó rendelkezés nyomán – elkezdődött nyelvi 
homogenizáció. A kezdetekkor a franciául beszélők száma néhány szá-
zaléknyi volt, a nemzeti öntudat még nem képezett akadályt, az csupán 
jóval később erősödött meg, s amikor ez megtörtént, éppen az idegenek 
(külső és belső) ellenségképének felmutatása segített eltakarni azt, ami 
valójában történt.

A nemzetállam centralizált hatalmat jelent, s abban a közösségi jog sem-
milyen, tehát a nyelvi-kisebbségi formája sem lehet elfogadott. Az egyének 
viszont közösségekben élnek vagy tevékenykednek az élet sok területén. 
Amennyiben ezeket nem ismerik el, az egyén magára maradva a központi 
hatalom kénye-kedvére kezelhető. Ezt oldhatnák fel ma az azóta is üldözött 
vagy elhallgatott kisebbségi közösségi jogok. (Ugyanis más esetekben, mint 
pl. bizonyos devianciáknál, nagyon is elismerik, láthatólag inkább azért, 
hogy ezeket felhasználják a politika céljaira.) Vagyis a nemzetállam nem-
csak azért képtelenség, mert nekünk az elszakítottjaink miatt nem tetszik, 
hanem mert mint olyan, anakronisztikus, hibás. A közösségi jog körüli vita 
esetében emlékeztetnék eme ortodox beütés európai jelenlétére. 

A 200 éves késéssel az új román alkotmányban ismét felbukkanó nemzet-
állam tételéhez most kétségbeesetten ragaszkodnak, ugyanakkor az egységes 
és oszthatatlan fogalom ennél is ravaszabb módon szolgálja a centralizáci-
ót, s esetünkben lesz céljaink legnagyobb akadálya. Elmondhatjuk, hogy 
a nemzetállam mögött mindenkor felfedezhető az etatizmus – az állami 
túlhatalom – szándéka. Az állam nem szolgál, hanem önmagáért való szer-
kezetté válik.

Itt most Tóth Sándor gondolataiból szó szerint is idéznék:
„A francia típusú polgári alkotmány ama hírhedt első paragrafusáról van itt 

szó. (…) a hatalommal kapcsolatos lényeg fogalmazódik itt meg eufemisztikus for-
mában az »egységes és oszthatatlan« formulában. A lényeg pedig az, hogy ez a for-
mula hivatott szentesíteni a felülről lefelé szerveződő, a társadalom egészét maga 
alá rendelő, antidemokratikus erőközpontként működő elnyomó állam hatalmát. 
Ebből a szempontból a »nemzeti« jelzőnek a formulán belül pusztán manipulatív 
szerepe van. (Ezzel szemben a demokratikus társadalom alulról felfelé épül: helyi 
önkormányzatok és autonómiák elvén alapuló szerveződés.)

Jogos kérdés, hogy mit érünk vele, ha ismerjük a titkát? Nos ha ismerjük 
a titkát, akkor kötelességünk kitartóan, folyamatosan leleplezni azt. És érvelni, 
érvelni, érvelni. Noha tudjuk, hogy az érvek logikájánál mennyivel erősebb az 
érdek logikája, különösképpen akkor, amikor nagyhatalom érvényesíti érdekét. 
Akkor és csak azért is: a nemzetállamot, mint a csalás botrányát kell felmutassuk. 
Hogy kényelmetlen, hogy pellengérrel felérő lehessen a dicsőítése.”

Tóth Sándor figyelmeztet arra is, hogy a francia modell az Osztrák-
Magyar Monarchiát úgyszintén akadályozta a talán megmenekülést jelen-
teni képes föderalizációban, de utóbb – a dualizmusban – éppen mi estünk 
ebbe a hibába. Valójában úgy, hogy annak igazi elkövetésére már nem sok 
időnk maradt, jegyezném meg. Az ekkor sután elkövetett hibák mégis ele-
gendőnek bizonyultak, hogy ármányosan felnagyítva maguk is szolgálják 
szétszaggatásunkat.
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És itt nem tudom leküzdeni információt továbbítani igyekvő vágyamat 
egy szintén Tóth Sándortól tanult érdekességről.

A XIX század végére Franciaország világraszóló eredményt ért el. 
Felszámolta az analfabétizmust. Ez akkor valóban rendkívüli tett volt. Na, 
de hogyan? Úgy, hogy csupán a kellő számban felállított francia állami 
iskolákban volt lehetséges ezen ismeretek elsajátítása. A még megmaradt 
nemzetiségek kérelmeit az anyanyelv oktatására elutasították. Az isko-
lákban kötelező módon, kizárólag franciául beszélhettek. Ha valaki nem 
tartotta be, nyakába fapapucs, szájába fagolyó került, s ezt addig viselte, 
hordta, amíg be nem árult egy másik anyanyelven beszélőt és így nem 
cseréltek eszközt.

Ezt az információt ki kell egészítenem egy párhuzammal. Előbb 
említett sutaságaink között szerepel a lex Apponyi, a magyar nyelv idegen 
nyelvként történő oktatásának kiterjesztése az állami iskolákban (amit 
csak részben sikerült megvalósítani). És kik használták ellenünk ezt ször-
nyű vádként a legelkötelezettebben? Nos, éppen a franciák. Persze nem 
csupán ők. Természetesen nem ez volt az egyetlen melléfogásunk. Az 
erdélyi szászok maradékai például az őket kiárusító románok mellett 
ma is az 1867-es unióval járó magyar (kulturális jellegű) intézkedése-
ket kárhoztatják jogaik elvesztését emlegetve, s az előző háromnegyed 
évezredet feledve.

Addigi legendás spontán asszimilációs képességünkre rövid időre erő-
sítettünk rá módszeresen. Az eredmény az ország népességén belüli �0 % 
átlépése volt, de a politikai veszteség ennél sokkal nagyobbnak bizonyult.

Hogy maradjunk a Hitel szellemi vonzásában, itt egy Vita Sándor 
országgyűlési beszédéből származó idézettel egészíteném ki a fentieket: 
„Mi a magyar átalakulás és az egész magyar élet szervezése terén tanulhatunk az 
idegenektől. (…) Természetes azonban, hogy mi az ő módszereiket le nem másol-
hatjuk, mert hiszen a módszer mindig egy szellemi lényegnek és tartalomnak a 
kifejezője, és akik lényegükben és sajátosságaikban mások, mint mi vagyunk, azok-
nak természetszerűleg másoknak kell lenniük módszereikben is. Nekünk magunk-
nak kell a nekünk megfelelő életformákat kikínlódni.”

Ismét visszatérve Romániához, kronológia szerint a 1938-as alkotmány 
következne. Mint ismeretes, ekkor Romániában királyi diktatúrát vezettek 
be. Ez új alkotmányt kívánt, amelyet a régi felrúgásával és a megfélemlítés 
hangulatában rendezett népszavazással fogadtattak el. A mi szempontunk-
ból ez csupán alkotmányba iktatta azt, ami addig is folyt: és alkotmányba 
emelte a román nemzetnek az ország többi lakóival szembeni elsőbbsé-
gi jogait. Ennek hangoztatása egyben a királyi diktatúra elleni hangulatot 
akarta ellensúlyozni a folyamatosan létező xenofób nacionalista hajlamok 

táplálásával. A centralizáció még szorosabbá vált. A decentralizáció elleni 
újabb megszorítások elsősorban a kisebbségeket sújtották. És a pártok fel-
számolásával a kisebbségek elvesztették egyetlen megszólalási lehetőségü-
ket is. Ráadásul különlegesen sújtotta őket a bírói függetlenség felszámo-
lása. Tulajdonképpen megtagadták a nemzeti kisebbségek létezését. Nagy 
Lajos szerint: „Nagyrománia mindenkori államvezetése következetesen kitért az 
elől, hogy a kisebbségek kérdését egységesen, törvényileg rendezze. Ennek hivata-
los megokolása az volt, hogy a tételes törvény egyébként is biztosítja a kisebbségek 
számára mindazokat a jogokat, amelyek őket megilletik, és így tulajdonképpen 
nincs is kisebbségi állampolgár.”

E ponton érdekes lehet megjegyeznünk még valamit. A bizánci-ortodox 
hagyomány szerint az egyház és állam összefonódnak. Ennek egyik kora-
beli érdekes példája Cristea Miron, az autocephal román ortodox egyház 
pátriárkája, aki egyben miniszterelnök is volt. Említésre méltó az új alkot-
mány beiktatása alkalmából a királyhoz intézett üdvözlőbeszéde 1938-ból, 
melyet így zárt: „Te pedig, román nemzet, a legkisebbtől a legnagyobbig, veze-
tőiddel együtt, fel az építő munkára, hogy a faji és etnikai Románia fiait az atyai 
örökség folytán őket megillető természetes jogaikba visszahelyezzük”.

A királyi diktatúra alkotmánya a király jogának deklarálta a hadüzenetet, 
békekötést és mindenféle szerződés megkötését is. 

Így érkezett el 1944. augusztus 23. S aztán a jaltai következmény, a 
40 éves szocialista korszak. Ennek szovjet típusú alkotmánya is – a romá-
niai sajátos nemzeti szocializmus eszközeivel – sikeresen szolgálta a vál-
tozatlan és folyamatos homogenizációt. S erre a kor – Romániával és a 
többi szomszéddal ellentétben éppen internacionalista – Magyarországa 
még rá is segített. Itt hivatkoznék az erdélyi magyarság kezének elenge-
dését jelentő 19�8-as romániai Kádár-látogatásra és következményeire. 
Ennek fényében nem csodálkozhatunk az előzőekben említett E. Fehér 
Pál véleményen. Kádárék 19�8 februárjában akár úgy is érezhették, hogy 
Magyarország Algériájától szabadulnak meg. Nem véletlenül mondotta 
Kádár marosvásárhelyi pohárköszöntőjében, hogy: „itt laknak magyar 
származásúak is”, Kállai pedig, hogy „a magyar népnek van elég terület a 
szocializmus építéséhez.” stb.

De lejárt a szocialista építés korszaka és Jalta után Málta döntötte el továb-
bi sorsunkat. Némi saját szenvedéseink jelentette saját hozzájárulással.  

Történeti áttekintésünk során itt érkezünk megint ahhoz a már említett 
pillanathoz, amikor is 1989 után Románia ismét elmulasztja a lehetőséget 
egy korszerű alkotmány kidolgozására, s 1991-es alkotmányával újfent az 
előző alkotmányokhoz és ama francia típusú modellhez nyúl vissza.
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Ezzel az alkotmánnyal kapcsolatosan fontosnak tartanék idézni 
Kukorelli István egy tanulmányának konklúziójából: „…milyen örökséggel 
áldotta meg a szervetlen történelmi fejlődés az 1991. évi alkotmányozást? 
Nem csupán beleérzés és szubjektív olvasmányélmény, hanem a tételes alkot- 
mányjogból kiolvasható, hogy:

– az 1991. évi román alkotmány centralisztikus állammodellben gondolkodik,
– az államrezonon belül a hatalommegosztásnak egy kezdetlegesebb formáját  
   valósítja meg,
– bár szóhasználatban (pl. a nemzeti médiáknál, az egyetemeknél stb.) hasz- 
  nálja az autonómia kifejezést, mégis általában érzéketlen mind az állam,    
   mind a szélesebb társadalmi autonómiák iránt,
– különösen érzéketlen a nemzetiségi autonómia iránt,
– vallja a nemzetállam történelmileg túlhaladott eszméjét.

A huszadik századi modern európai alkotmányozás ezzel szemben egyre több auto-
nómiát hoz létre az államszervezeten belül, árnyalja, egyensúlyozza a hatalmi 
ágakat, határozottan különválasztja a közhatalmat a civil társadalomtól.

A nemzetállam történelmi tehertételét meghaladni rendkívül nehéz, saját 
történelmét senki sem előzheti meg. A térségben nem csak egyes számban létezik 
nacionalizmus, hanem nacionalizmusok vannak, szerveződnek, pártokba rende-
ződnek, hatalomra törnek.

A megmerevedett »örökérvényűvé« tett 1991, évi román alkotmány nem tette 
könnyűvé ennek a történelmileg egymásra utalt népeket megrontó – és a nagyha-
talmak által korábban tudatosan gerjesztette – téveszmének a száműzését.”

Más szakértői vélemény szerint átlátható, de egyensúlyzavarral küzdő 
alkotmányt készítettek, melyből azonban kiérezhető a győztesek Trianont 
követő sajátos neurózisa. A túlhaladott nemzetállam hangoztatása ezért lett 
alappillére az alkotmánynak, s az egység és oszthatatlanság szintén ezért vált 
visszatérő motívummá több fejezetben is. 

Amikor az autonómia kivívásának lehetőségein gondolkodunk, világo-
san kell látni ezeket a gátakat, melyeket külön erősít az a tény, hogy az 
alkotmány felülvizsgálatáról szóló hatodik cím kizárja a korrekciók lehe-
tőségét, és ezzel rendkívül merevvé teszi a román alkotmányt. Nem isme-
ri a pozitív diszkrimináció fogalmát, az individuális jogokat alaposabban 
tárgyalja, mint a közösségieket, a társadalmi szerveződéseket illetően nem 
megy olyan részletekbe, ahogyan ezt a gazdasági jogoknál teszi. Egyenesen 
leszögezi, hogy az olyan szervezet vagy párt, amelyik az állam integritásának 
kérdéseit feszegeti nem tekinthető alkotmányosnak. Még az önkormányza-
ti rendszer is az egységes államhatalom helyi képviselője. De az anyanyelv 
használatának joga pl. a bíróságok esetében sem szerepel. Az autonómia 
szó felbukkan itt-ott, de nem a szélesebb társadalmi autonómiák vonatko-
zásában, s szóba sem jön a nemzetiségi autonómia. A román nacionalizmus 

gyilkos hatásait ez az alkotmány inkább segíti, semmi estre sem próbál-
ja kiküszöbölni, ami csakis a kései nemzetté válás gyermekbetegségeként 
értelmezhető. Egyébként – mint erre egyik olvasmányomból emlékezem – 
pár évvel ezelőtt a jogállam szó még a hivatalos román akadémiai szótára-
ikból is hiányzott. 

Most ismét Albrecht Dezső véleményéhez nyúlnék vissza. Ő Makkai 
Sándort, a Magunk revíziójának megíróját, illetve a „Nem lehet” kimondó-
ját emlegeti, mint azt, aki ama jogi-humánus megoldásokban csalódott, 
aki ezzel a földtől ködös magasságokba emelkedett. A Limes című folyóirat 
1988-as indító számának előszavában felemlítik a következő Makkai idézetet: 
„A mi kisebbségi sorsba jutott véreink idegen nacionalizmusok testében, legnemesebb 
életcéljuk szerint tétlenségre kárhoztatva, mellőzve, teljesen ártatlanul és méltat-
lanul lenézve, emberi méltóságukban szenvednek olyan kibeszélhetetlen sérelmet, 
amely a világtörténelem e legsötétebb korszakának valamikor rettenetes ítéleté-
vé fog válni.” A „Nem lehet” kimondásának rövid indoklása ez. Ugyanakkor 
reménykednek a „Barbaricum” visszaszorulásában, s az élhető világ határa-
inak kiterjedésében. Hisznek egy „…a nemzetállami struktúrákat és beideg-
ződéseket meghaladó” európai átrendeződésben, melynek legfőbb jellemzője 
az: „…országhatárok fölött átnyúló nemzeti és európai összetartozás szabadsága”.

Mennyi idő is kellett az újabb keserű kijózanodáshoz?
Cs. Szabó László egy mindennél fontosabb „európai jelenlétről” beszél, 

melyből, ha kivonulunk, „európai rostozatú nemzeti műveltségünk” belepusz-
tul. Nos, napjainkban már Európa európai rostozatú műveltségének veszé-
lyeztetettsége a tét.

Elgondolkodtató lehet idézni Makkai Sándornak a Látóhatárban meg-
jelent cikkéből, melyben a „Nem lehet” imígyen nyer megfogalmazást: „…
emberségét nemzeti öntudatában újra feltalált Európában a kisebbségi sors nem-
csak gyakorlatilag, de lényegileg is lehetetlenné vált, mivel (…) a nemzeti öntu-
dat kivirágzása idején az ember csak saját nemzeti közösségében érezheti és teheti 
magát emberré”. Albrecht szerint ezzel kimondatlanul, de a megoldást az 
áttelepítésben látná? És mindjárt ki is jelenti: „…meggyőződésünk szerint 
Makkai álláspontja alapjában elhibázott. Elhibázott azért mert fejtegetéseit a 
nemzeti eszme kezdetleges, Rajnán túli formájának (A. D. itt a francia állam-
nemzeti alkotmány cuius regio eius natio szellemére gondol. A szerző megj.) 
változatlan és kíméletlen érvényesülésére építi, s nem számol azzal, hogy ez az 
eszme is, mint bármelyik, átalakulásnak, változásnak, a helyi erőviszonyok átfor-
máló hatásának van alávetve.” Albrecht tehát remél. Ennek tárgya lehetne 
akár az autonómia is. Vajon Makkai erről mit gondolt?  

Nem lát viszont ellentmondást Albrecht Makkai „magunk revíziója” 
és a keresett új kisebbségi életforma megtalálásáért folyó próbálkozások 
egyensúlya vonatkozásában. Az általa is alapított lap – a Hitel – már címe 
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által erre utalva, Széchenyi önkritikus szellemére alapoz. De határt szab-
na ennek. Itt is megírja: „Nem vitatjuk ennek az álláspontnak, lelki attitűd-
nek a szépségét, nemességét (…) mégis úgy érezzük, hogy a bűnbánatnak, az 
önmagunk kínzásának ideje lejárt, tisztító szerepét már elvégezte s most már 
azon kell igyekeznünk, hogy a bűnbánatban megtisztult lélekkel életünk formá-
zását megkezdhessük”. Megvalósíthatatlan reményeket kergetni felesleges, 
magyarázza. Ezért a lelkeket kell felkészíteni arra, hogy minden a saját 
erőtől, saját munkától függ. Ebben az irodalom szerepét is látja. Nem a 
halál, hanem az élet dalnokainak szán feladatot. „Meg kell mutatni, hogy 
ebben a valóságban hogyan lehet élni, előrejutni és hogyan lehet megteremteni 
azt az életformát, amely amellett, hogy mélységesen emberi, a nemzeti sajátsá-
gok kiélésére is lehetőséget nyújt.” 

Nem mellőzhetem azt megjegyezni, hogy Albrecht a Hitel szellemi 
körébe már az elején bekapcsolja atyai barátját, Kós Károlyt, vagyis felté-
telezhetően mesterét, a csodavárás helyett megmaradást jelentő cselekvésre 
buzdító „Kiáltó szó egyik szerzőjét.”

A Hitel-generációra jellemző, hogy még ebben a kegyetlen helyzetben 
is emelkedetten képes gondolkodni. Szenczei László 1940-ben a Brassói 
lapokban így ír: „A magyarságnak történelmi hivatása, hogy a középkori egyete-
messég bukása után egy új, szilárdabb egyetemesség felépítésén fáradozzék, együtt 
a világ legnemesebb nemzeteivel.(…) Ha most is csak kizárólagossági céllal keres-
sük népi értelmű magyarságunkat, s nem a nagy egészbe, az egyetemességbe való 
méltó beilleszkedés eszközéül, akkor megérdemeljük csakugyan, hogy a történelem 
elejtsen vagy kikerüljön bennünket. Akkor igazán nincs mit kezdenie velünk.” Ha 
ezeket a gondolatokat összevetjük azokkal, melyeket a törésvonal túloldalá-
ról eddig megemlítettem, talán már felesleges magyaráznom azt a bizonyos 
óceánnyi távolságot a két oldal között.

Ma is érvényesek hát Vita Sándor 1943-ban elhangzott szavai: „A mi 
őszinte kívánságunk az, hogy Délkelet-Európa népei mint szabad nemzetek lépje-
nek egymással termékeny együttműködésre és minden politikai megnyilatkozásunk 
és nemzetiségi politikánk is bizonyítja, hogy messzemenő megértéssel akarunk hoz-
zájárulni olyan légkör kialakításához, amelyben a közös problémák ennek a tájnak 
törvényei és a népek mélyebb érdekei alapján oldódjanak meg.

Sajnálattal látjuk, hogy a környező népek egyes vezetői ezt a sors adta paran-
csot nem hajlandók felismerni és ennek engedelmeskedni, hanem népük felületesebb 
érdekitől vezérelve vagy pedig egyéni ambícióktól vagy elvakult gyűlölettől fűtve, 
lehetetlenné teszik a Duna-medence környékén élő népeknek megértését és együtt-
működését.” Aztán Benes Sztálinnál tett látgatása kapcsán kiderült mesterke-
déseire reagálva ezt is mondja: „Nem ismerték fel, hogy a magyarság akarata 
és közreműködése nélkül a Duna térségében tartós rend nem teremthető meg (…) 
mert ennek a térségnek központját a magyarság foglalja el és tölti be.” 

Autonómiáról beszélve, mára egész Erdélynek, pontosabban a Benes 
javaslatára így összevontan Erdélynek nevezett földrajzi egységek összessé-
gének területi önállósága, mely nem olyan régen még sokak szerint elkép-
zelhető volt, túlhaladott lett. Ezt az etnikai összetétel már említett erő-
szakos átalakításával érték el. Ennek ellenére, bár a nemzetiségek – így 
a magyarok – száma és számaránya vészesen csökkent, nem sikerült még 
elérni náluk a tudat olyan mérvű módosítását, hogy ne merüljön fel vala-
milyen autonómia igénye. Sőt, a durva beavatkozás ezernyi módozata csak 
fokozta az ellenállást.

Pedig, Köteles Pált idézve: „Erdély szerves fejlődését, történelmi szerepének 
újraérvényesülését csak az biztosíthatná, ha együtt élő népessége ténylegesen gya-
korolhatná a népszuverenitáson alapuló önrendelkezési jogot, ha az ottani népkö-
zösségek autonómiákban alakítanák ki saját önkormányzatukat!”

Ide kívánkozna néhány frissen tudomásomra jutott érdekesség.
Erdély autonómiájáról a kolozsvári Hitel szellemi körének a kom-

munista pártot jelentő Béke Párttal 1944 nyarán a magyar fegyverszüne-
ti szándék elősegítése ügyében folytatott tárgyalásai során – a kör politikai 
szerepbe kényszerült vezető értelmiségi tagjai – is gondolkodhattak még. 
A Vita Sándor emlékezéseit tartalmazó, most megjelent: A Hiteltől a Tisztelt 
Házig című – számos fehér foltot tisztázó – kötetből tudhatjuk meg, hogy 
Vita Sándor, Mikó Imre és Demeter Béla (később gr. Teleki Béla is) foly-
tattak tárgyalást velük (baloldalról: dr. Csögör Lajos, Demeter János, 
Kovács-Katona Jenő – később Balogh Edgár), s ekkor felmerült a gondo-
lat, hogy az erdélyi magyarság autonómiáját valamilyen formában meg kell 
valósítani. Mindenképpen az oroszok által is elfogadható formára gondol-
tak. A később önkéntes száműzetéséből Kolozsvárra érkező Balogh Edgár 
egy Dunai Föderációban reménykedett. Hogy ezeknek a kidolgozásra nem 
került terveknek mekkora valóságtartalma lehetet, soha nem tudjuk meg, de 
tény, hogy az ezután sorra kerülő egymást követő két moszkvai fegyverszü-
neti tárgyalás nem zárt ki egy ilyen megoldást. Mindkét tárgyalásnak erdélyi 
(Hitel munkatárs) kezdeményezői és részben kivitelezői voltak Atzél Ede (ő 
a Tatár hágónál lépte át a frontot), majd Teleki Béla előkészítésével (szlovák 
területen át) a Faragó küldöttség esetében Teleki Géza személyében. Atzél 
Moszkvából visszatérvén, a helyzet ismeretében – Vita Sándorral beszélget-
ve – egy szovjet protektorátus alatt szervezendő önálló Erdélyre gondolt. 

Érdekességként említek meg egy Kónya Hamar Sándortól származó 
értesülést is, mely szerint a Hitel-körhöz tartozó Teleki Ernő, Teleki Pál 
unokaöccse is készített egy autonómia tervezetet. Ezt eddig nem sikerült 
megtalálni. Nem tartom kizártnak, hogy itt a második bécsi döntést köve-
tően, még a honvédség bevonulása előtt a Hitel által Teleki Pálnak Teleki 
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Ernő közvetítésével átadott javaslatokban szereplő Észak-Erdélyre vonat-
kozó autonómia elképzelések továbbgondolásáról lehet szó, pontosított és 
részletesebb kidolgozásban?

Hasonlóképpen ide kívánkozik – bár későbbi történés – egy általam 
most megismert levél, melyet az Erdélyi Világszövetség Németországi 
Csoportja (akkori elnök: dr Konthur Bertalan) Antall József miniszterel-
nökhöz intézett (Stuttgart, 1991. szept. 30.), s melyben a Magyar Kormány 
védhatalmi státuszának megszerzésére tesz javaslatot alapos indoklással alá-
támasztva. Ez – a Tőkés László által felvetett téma körül az utóbbi időben 
fellángolt indulatokra gondolva – most különösen érdekes. 

Visszazökkenve eredeti gondolatmenetünkbe, egy kevéssé ismert tény 
felemlítésével folytatnám, mely szerint a központi román elképzelésekben 
a nemzetiségek homogenizációja mellett az egyáltalán nem egységes román 
népcsoportok egyfajta homogenizációja is szerepel. Előbbiről már beszél-
tünk, ez utóbbit pedig egy egységes nemzettudat, a nagyromán nemzet-
tudat és annak történelmi pilléreit kidolgozó (kitaláló) és az elsőbbségre 
illetve felsőbbrendűségre alapozott tudat immáron évszázados múltra visz-
szatekintő minden úton-módon folyó beidegzése jelentette. Több generá-
ciót neveltek fel ebben a szellemben, s ezt a tudati falat kell most áttörnie 
annak az erőnek, amelyik valóban autonómiát akar.

A legjelentősebb tudati módosulás éppen a kommunizmus éveiben 
következett be. A diktatúra lehetőségei korlátlanok voltak.

Lucian Boia említi meg a románosításról írott könyvében, hogy a hábo-
rú után adott fájdalomcsillapítás a Bolyai Egyetem (194�-19�9) és a Magyar 
Autonóm Tartomány (19�2-1966) mennyire ideiglenes engedmény volt. 
„Ahogyan adták úgy el is vették” írja, majd így folytatja: „A radikális irány-
váltás az antinacionalizmusról a nem kevésbé radikális nacionalizmusra a dolgok 
logikus menete volt. Legelőször a Kommunista Párt románosodott el fokozatosan 
a legfelső káderekig bezárólag.” 

 
Van-e az említett tudati falat áttörni képes erő, s ha van, mennyire bír 
kidolgozott koncepcióval? És ha igen, egységes-e az a koncepció, vagy 
ilyen-olyan elképzelések vitatkoznak egymással a nemzetpolitikára – ter-
mészeténél és lehetőségeinél fogva is – nehezen használható pártpolitikák 
világában? Nos, mint tudjuk, a kemény fellépéstől a kis lépések politikájáig 
terjednek az elképzelések, megosztva eleve gyenge közös erőinket.

Ha eredményt akarunk felmutatni, egy mégis van már. A néhány éve 
még ördögtől való és kimondhatatlan autonómia szó mára közszájon forgó 

vita tárgyát képező kifejezés lett. Ez tudjuk, hogy nem elhanyagolható. De 
mit ér egy olyan európai színpadon, ahol a kisebbségek közösségi jogait 
ma sem akarják beemelni saját alapdokumentumainkba. S nem véletlenül, 
hanem a nagyok érdekeit féltve.

Nem vagyok szakértő az autonómia jogi és politikai vonatkozásaiban, 
ezért csak felsorolom a kevéssé tájékozott olvasó számára azt, amit általában 
(akár az interneten), illetve Albrecht Dezsőtől erről tanulhatunk.

Először lássuk az autonómiák lehetséges változatait: 
I. A jogokban
    1. A szűk körű autonómia
    2. A széles körű autonómia
II. A létszám szerint
    1. Az egyén autonómiája
    2. A csoport autonómiája
        a. A területi elvű önkormányzat
           – A kisebbségi népcsoport autonóm területe
            – Területi (regionális) önkormányzat
            – A települési önkormányzat
         b. A személyi elvű autonómia

Albrecht Dezső idézett tanulmányában Egyed István dr. A kisebbségi 
kérdés c. munkájára (1930) hivatkozva ezeket írja :

„A politika tudomány a kisebbségi kérdés megoldásának öt fő jogi rendsze-
rét különbözteti meg. A kisebbségi védelem legalacsonyabb rendszerét képviseli 
a kisebbséghez tartozók  j o g e g y e n l ő s é g é n e k  b i z t o s í t á s a. (…) Hátránya, 
hogy a politikai és közhatalomban való részvétel a többség tetszésétől függvén, 
onnan a kisebbségek kizáratnak.

Az a r á n y o s s á g i  r e n d s z e r  elgondolása szerint viszont az államhatalom 
nem a többségé, hanem az egész lakosságé (…) intézményesen biztosítani kell tehát, 
hogy a kisebbségek a kisebbségek tagjai is a közhatalom gyakorlásában létszámuk 
arányában részt kapjanak.”

Az eddigi két rendszerben lényeges hiátusnak véli, hogy: „…csak a 
kisebbségek tagjai javára állapítanak meg jogokat és nem a kisebbségek mint szer-
vezett egységek, javára.”

De lássuk tovább. „A k i s e b b s é g i  ö n k o r m á n y z a t  rendszere a kisebb-
ség védelem harmadik faját képviseli (…) a kisebbségekre nézve az állami ügyeket 
is részben intézi. (…) két formája alakult ki: a s z e m é l y i  é s  a  t e r ü l e t i  a u t o -
n ó m i a. A személyi autonómia az ugyanazon kisebbséghez tartozókat az állam 
egész területén, lakóhelyüktől függetlenül olyan egységes közjogi szervezetben fog-
lalja össze, amely a kisebbségeket különlegesen érdeklő közigazgatási ügyeket inté-
zi. (Itt példának az egyházi, vagy megvalósulása esetén a székely és szász kul-
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turális autonómiát említi) A t e r ü l e t i  a u t o n ó m i a  viszont azt jelenti, hogy 
az állam területének azon a részei, amelyeken kizárólag vagy túlnyomó részben 
valamely nemzeti kisebbség tagjai laknak, az államon belül külön egységgé vannak 
alakítva és ezen a területen a közigazgatás bizonyos vonatkozásban a központtól 
önállónak van elismerve. Ilyen területi jellegű nemzeti önkormányzata volt a régi 
Transsylvániában a székelyeknek és a szászoknak. A szász autonómia, a szász 
egyetemben kulturális ügyekre korlátozva, az unió után is tovább élt.(…) A régi 
Ausztria nemzetiségei is, mint csehek, morvák, lengyelek, szlovének, dalmátok, 
olaszok, túlnyomó részt külön-külön tartományi önkormányzat részesei voltak.” 

A  s z ö v e t s é g i  á l l a m s z e r k e z e t  a kisebbségi kérdés megoldásának negye-
dik képzelhető alakja. Ez a rendszer a nemzetiségi egyenjogúságnak legtökélete-
sebb formája…

Szemben az eddig ismertetett rendszerekkel, melyek egy államon belül akar-
ják a kisebbségi kérdést megoldani, az ötödik csoportba azok a rendszerek tar-
toznak, melyek a kisebbségeket abba az államba kívánják átutalni, amelyhez 
jellegük szerint tartoznak. Ez az  á t u t a l á s  történhet  s z e m é l y i l e g:  k i v á n -
d o r l á s i  k é n y s z e r  előírásával, vagy á t t e l e p í t é s s e l ,  pl. a görög-bolgár, 
török-román szerződések, és történhetik területileg: h a t á r k i i g a z í t á s s a l . ” 

Az általam ismert egyik székely autonómia tervezetből is idéznék, 
melynek első szakaszában Csapó József a következőket írja: „Székelyföld, 
történelmi azonosságának kifejezéseként, ö n k o r m á n y z a t i  k ö z ö s s é g g é 
alakul. (…) A régió autonómiára törekvése az állampolgárnak a társada-
lom életében való demokratikus részvételét, a gazdasági-társadalmi fejlődést, 
a területi érdekek érvényesülésének elősegítését és védelmét célozza.” majd a 
második szakaszban: „…Jelen autonómia-statútum Székelyföld k o l l e k t í v 
a z o n o s s á g á n a k  meghatározója.” (Kiemelések tőlem. A szerző megj.)

 

Miért fáj az autonómia hiánya nekem, túl a nemzeti, a történelmi s az 
aktuálpolitikai felismeréseken is?

A létező autonómiából fakadó jogok hiánya már kisebbségben fogan-
tatott gyermekkoromra rányomta bélyegét. Örökös defenzívában, örökös 
versenyhátrányban, bizonyítási kényszerben és a megtépázott igazságérzet 
fájó sebeivel, főképpen pedig rejtőzködve teltek gyermekéveim. Pedig tel-
hettek volna a tolerancia és sokszínűség áldásainak kizárólagos előnyeire 
épülő személyiségfejlődéssel is. 

Az én és a közösségi tudat intrakulturális és interkulturális vonatkozásainak 
kibontakozása a személyiségben, egy hagyományos erdélyi multikulturális 
közegben csodálatos perspektívákkal bírhatott volna. Sokkal több kapaszko-
dó volt (van) itt, mint az anyaországban, ahol nem volt mihez viszonyítani. 

Hiszen az identitás valamihez képest alakul ki, annak minden veszedelmé-
vel együtt! De nem volt autonómia, és ami egy ideig volt, az pusztán a kira-
katnak szánva. Ha a korán megfojtott Bolyai Tudományegyetem Alexandru 
Moghioroş szerint a burzsoáziának adott engedmény volt, a Magyar 
Autonóm Tartomány rövid életével a szocialista internacionalizmus hazug 
tételeit kellett igazolja. Ideig-óráig. Generációk szenvedtek identitásválság-
ban, nem azért, mintha le akartak volna mondani öröklött módon is elfoga-
dott identitásukról, de azért, mert szükségszerűen egy mimikri képességet 
kellett kifejleszteniük. S ezt az én generációmban csak tetézte az osztályhar-
cos idők azt még tovább bonyolító duplaálarc kényszere, s végül annak csúcs-
pontja, a diktatúra, az ebből fakadó legmagasabb fokra hágó félelmekkel. 

Ugyanakkor igaznak bizonyult, amit Kacsó Sándor mondott: „A kisebb-
ségi sors megacélozza a faj petyhüdt erőit, mert küzdésre kényszeríti.”

A Kárpátok Géniuszának elképzeléseit megalapozó Brăteanu-terv meg-
valósítása több magyar generáció életét tette tönkre úgy, hogy a kommu-
nista uralom kínjait a nemzetiségi elnyomás szenvedéseivel is tetézve kellett 
elviselniük. Nem csoda hát, hogy az etnikai tisztogatás minden módszere 
oly hatékony volt. A beolvasztástól az emigráláson át a belepusztulásig s a 
meg sem születésig. Ha más nemzetek vagy nemzetrészek Trianon óta történt 
szaporulatát nézzük, ma Erdélyben – egy 1918-ban Gyulafehérváron ígért 
romániai nemzetiségi politika esetében – ki tudja hány millió magyarnak 
kellene élnie, a folyamatos fogyás helyett?

Köteles Pál nagyszerű leírását adja a helyzet társadalmi vonatkozásainak 
Így kérdez, s egyben válaszol: „…nem a személyiség torzulását jelenti-e, ha az 
énnek csak egyik fele nyilatkozhatik meg? Ilyen kényszerű magatartás következ-
ményeként vajon jóvátehetetlenül torzul-e a személyiség, vagy netán megma-
rad a regenerálódási képessége?(…) Nem hamis kép rajzolódik-e a mimikri által 
a kisebb-nagyobb közösségekről, az emberi életérzésről, magáról az egész világ-
ról?” Aztán így folytatja: „…a rejtezkedés kényszere egyetemes érvényű közösségi 
magatartássá vált.” Szerinte a teljes értékű ember személyisége akkor nem 
csonkul, ha a véleményszabadság, a tagadás lehetősége adott. Amennyiben 
ez nem lehetséges, az ember szerepjátszásra szorul, s a látszatok lassan való-
ságképpé kodifikálódnak.

Nehéz elgondolnunk, hogy milyen ellentmondásos erők azok, melyek a 
kisebbségi lét felett, s benne egymásnak feszülnek. Hiszen a felsorolt nega-
tív hatások és a pozitív ingerek tengerén, mint viharban hánykolódnak a 
különböző féle és megannyi teherbírású személyiségek, s az általuk alko-
tott társadalmi csoportok. Kötelest idézve: „…a lélek félárnyékban senyved”. 
A személyiségtudat károsodása a nemzettudat zavarához vezethet.

Ez az a helyzet – melyet az ígért autonómia a kisebbségi és többségi 
tudatban egyaránt könnyen feloldhatott volna – amelyik saját sorsomat 
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több százezer sorstársaméval együtt terelte a gyógyíthatatlan szülőföld-
vesztés irányába. És ne tegyenek véletlenül sem egy kalapba minden 
emigrálást, mert az oly szívesen emlegetett gazdasági kényszer sokunk 
életében nem számított. Más okai voltak a menekülésnek. De a gazda-
sági-egzisztenciális kényszerek java részben úgyszintén a diszkrimináció 
miatt duzzadtak emigrációs elhatározássá, a nekünk szánt kisebbségi lét 
által is meghatározott sérült (sértett) én és közösségi tudat belső vihara-
inak eredményeképpen.

Trianonban azonban az utódállamoknak eszük ágában sem volt az auto-
nómiára, vagy akár méltányosságra gondolni. Nem véletlenül utasították el 
a népszavazások gondolatát.

Térjünk azonban vissza Erdélyhez és a székely autonómiához.
Mint láthatjuk, egy olyan helyen akarunk autonómiát, ahol annak tulaj-

donképpeni évszázados gyökerei ellenére – lásd a székely és szász autonóm 
jogokat – éppen az ellenkezőjét próbálják majdnem egy évszázad óta meg-
valósítani, a homogenizációs és etnikai tisztogatási módszerek magas isko-
láját kidolgozván. Állam és államegyház karöltve.

Ezért éppen a megvalósítás hatalmas akadályai jelentik a megvalósítás 
szükségességének legnagyobb imperatívuszát.

Autonómia nélkül Erdély magyarsága végveszélybe kerül, az erdélyi és 
a többi elszakított magyar közösség eltűnése pedig az összmagyar megma-
radás utolsó bástyáinak lerombolását jelenti.

Magyarország kénytelen volt elfogadni a történelmi szükségszerűsé-
gek mellett reá nehezedő hatalmas történelmi igazságtalanságot is. Nem 
veszélyezteti Európa békességét, de nem fogadhatja el, hogy ennek ára saját 
pusztulása legyen.

Az elszakított magyarok autonómiái nélkül azonban közös létünk forog 
kockán. 

Amint a megmaradás kérdésének egésze, úgy a fentiek értelmében 
ennek egyik elválaszthatatlan részét képező (őslakos) kisebbségi magyar 
közösségek fennmaradásának gondja is az idő szorításában vergődik.

Ha egész Erdély autonómiájára gondolunk, hamar rájöhetünk mai való-
színűtlenségére. Ennek egyik oka az Erdélyben évszázadok alatt kialakult 
önálló lét emlékezetének halványulása mindkét közösségben, de elsősorban 
a Kárpátokon-túli románságtól merőben különböző erdélyi románságnak a 
Ceauşescu rezsim alatt végrehajtott többmilliós felhígítása. Az utóbbi 2� év 
alatt is észrevehető ez a folyamat, úgy a hígítás lassított, de meg nem szű-
nő módszerének tettenérésében, mint az erdélyi román gyökerekből fakadó 
tolerancia igény fokozatos elhalványulásában, az erre utaló jelek igen gyér 
megnyilvánulásaiban. 

Romániában, s a minket környező közvéleményekben otthonra talált az 
a téves hit, mely szerint a térség minden gondjának múlt és jelenbeli okozói 
a magyarok. A nagy közös ellenségkép. Egykor volt szerves kapcsolataink 
semmivé váltak. A magyarság folyamatos defenzívába kényszerült (Köteles 
Pál). Erre az eltelt évtizedek nagyobbik részében még rájátszottak a szocia-
lista, vagy később a balliberális kormányzatok, azt a téves szempontot han-
goztatva, hogy ha mi megszólalunk, azzal csak a románok alá adunk lovat 
és ártunk a magyar kisebbségeknek. Illik elismerni, hogy ezt az uniszónót 
először egy Szokai-Tabajdi cikk törte meg, időlegesen. Ebben helyesen 
leszögezték, hogy az államnak átháríthatatlan feladatai vannak a nemzeti-
ségi magyarsággal kapcsolatban.

Az erőteljes ortodox-intoleráns-nyomuló nacionalizmus légkörében az 
autonómiával kapcsolatos mindenféle gondolatcsíra ápolása végveszélybe 
kerül. Azok életben tartása nagymértékben függ tőlünk, egészen pontosan 
elsősorban az erdélyi magyar elitek tevékenységétől, amelyhez természete-
sen saját óhajuk szerint és mértékében az összmagyar támogatásra is szük-
ség van. Anyaországira és más elszakított területek magyarságának tapasz-
talataira egyaránt, és ennek megfelelő stratégia is kellene. S természetesen 
annak végrehajtása.

Köteles Pál 1988-as véleménye szerint egy közép-európai nemzetiségi 
kódex kialakítása lenne tudósaink feladata. A szép elképzelés máig papí-
ron maradt. Ő – mai Európa tapasztalatunk hiányában – még Masarykra 
hivatkozik, aki szerint „Európa fejlődése nem az államok, hanem a nemzetek 
szerinti szerveződést indokolja, ami persze nem kérdőjelezi meg a demokratikus 
államok gazdasági illetékességé…” Aztán ezt mondja: „…a gazdasági integrá-
ciót csak úgy működtethetik hatékonyan a társadalmak, ha az önrendelkezési elv 
alapján érvényesülnek a két- vagy többnyelvűséggel párosuló területi és személyi 
autonómiák…”

 Még nem tudhatta, hogy az Unió ezen jogok fölé helyezi majd ama 
négy alapjogot: a tőke, az árú, a szolgáltatások és a személyek (a munkaerő) 
szabad áramlását, s ezzel a nemzetközi tőke érdekeinek teljesen kiszolgál-
tatja az autonómia igényét is.

S mégis haladni kell előre lépésről lépésre, következetesen.
A románságba sulykolt új történelmi tudat által megalapozott xenofóbia 

elleni küzdelemben eredményként értékelhetnénk, ha elfogadnák Kende 
Péter javaslatát, mely mindenféle másságra érvényes: „A mássággal azért 
kell békét kötnünk, mert az emberlét törvényei szerint arra vagyunk ítélve, hogy 
tömegesen éljünk együtt olyanokkal, akiket – nem szeretünk.” 

Lucian Boia, már idézett munkájában arról is beszél, hogy a háború előt-
ti legszélsőségesebb román nacionalista gondolkodók, mint Mircea Eliade 
vagy Emil Cioran is rendelkeztek nyugati kultúrával. Mennyi időre lesz szük-
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sége az új fiatal elitnek, hogy „megtanuljon európainak lenni?(…) a románok 
nem kellene, hogy a »románul« gondolkodással szórakozzanak, mikor ennek nin-
csen helye, itt van az ideje, hogy erőfeszítéseket tegyenek és átgondoljanak mindent 
»európaiul«”. 

Vajon elég lenne a megoldáshoz ez a gondolkodásbeli fordulat?
Minden esetre az út csakis a mindenkori román politika ellenállásá-

nak áttörésén keresztül vezethet. Mióta azonban mindketten beléptünk az 
Unióba, még egy akadály keletkezett. Miközben azt vártuk volna, hogy 
ez bajainkra megoldást hoz, éppen az Unió vált újabb gátló tényezővé. 
Románia újfent szerencsés volt. A társulási szerződésben ugyanis a kisebb-
ségek kérdése a közösségi jogok elismerése belügy, és csupán ajánlásként 
szerepel. A székely vagy más erdélyi autonómiák megvalósulása felé vezető 
úton tehát az európai segítség egyelőre nem remélhető, de ennek remé-
nyét sem kell feladni. A feszültséggócok megszűntetése magától értetődő 
európai feladat. Vagy igaza lenne azoknak, akik a globalizációt érdekeltnek 
tartják az ilyen feszültségek fenntartásában? Az, ahogyan a délszláv tragé-
dia tanulságai ellenére kezelik az ukrán kérdést, ismét elbátortalaníthatja 
reményeinket. 

A rendszerváltásra váró romániai magyar értelmiség még reményke-
dett. Amint azt Ábel Béla írja úgy hitték: „…nemzeti kizárólagosságuk haj-
szolása során az európai románság lehetőségét szalasztják el”. Nem sejtették, 
hogy Európa ebben ismét csendes társ lesz. Az Ady által megírt Duna-menti 
„boldogtalan kis országok a félnemzetecskék szégyenkalodája” egyelőre szervülni 
látszik napjaink Európájában. „

 
Az anyaországnak nem csupán összmagyar kötelessége, de életfontosságú 
érdeke is az autonómiák kivívásának támogatása. Ezt azonban nagy körül-
tekintéssel és odafigyeléssel kell tennie. A legtöbbet azzal éri el, ha önma-
gát erősíti és teszi vonzóvá. Ezen felül Asztalos Miklós harmincas évekbeli 
intelmére kell figyelnie: „Erdélynek nincs mit keresnie a magyar belpolitikai 
harcokban, az erdélyi magyarságnak erdélyi politikai kérdések szerint kell tömö-
rülnie”. Mára a kérdés igazsága mellett árnyaltabbá vált, mivel számára nem 
mindegy, hogy az anyaországot ebben az európai vonatkozásban is sarkala-
tos kérdésben milyen kormány képviseli. Ezt igazíthatja ki, mint lehetőség, 
a kettős állampolgárság és az ezzel járó választójog.

Ne feledjük, hogy a magyarság ma még a Kárpát-medence legnagyobb 
számú nemzetisége. Tehát nemcsak máig tagadhatatlan államalkotó és 
nemzetek bölcsőjét jelentő múltja, de jelen létszáma és ebből a múltból 
fakadó tapasztalata predesztinálja egy bizonyos vezető szerepre, ami nem 

fölényének hangoztatását, hanem felelőssége terhének felismerését jelenti, 
egy közös érdeket szolgálva.

Ez a törékeny létszámfölény a szétdaraboltságban alig érzékelhető, és 
maga is a demográfiai lejtő veszélyeztetettje. Csöppet sem vigasz, hogy 
szomszédjaink szintén fogyásnak indultak. A mindent eldöntő közös euró-
pai megmaradás távolabbi célját ez nem szolgálja.

Nem csupán a hazai születési mutatók miatt haladunk egy demográfi-
ai szakadék felé, hanem az elszakítottakra nehezedő homogenizációs nyo-
más okozta migrációs kényszer következtében is, mely jelenleg már egyre 
inkább nyugat felé irányuló, és egyebek mellett az etnikai tisztogatás vál-
tozatos módszereit dicséri. 

Az 1989-es változások óta a hivatalos romániai statisztikák a magyar-
ság számának közel félmilliós csökkenését mutatják. Több mint 1 600 000 
ről, 1 200 000-re. De a hitelesebbnek vélt egyházi statisztika (a kezdeti 
2 040 000-ről) ennél is nagyobb arányú csökkenést jelez. Ne feledjük, hogy 
az elfogyásunk terén nincsen külön anyaországi és határon túli magyarság. 

A megoldás irányába a legtöbb reményt egy olyan harcmodor kidol-
gozása jelentheti, amelyik nem a tolerancia valamikori felébredésére szá-
mítva, nem csupán külső kényszerítő körülményeket remélve halad előre, 
hanem eléri azt, hogy az egykor elátkozott szó – az autonómia – a román 
politikai- és köztudatban elnyerje valódi értelmét, és a kérdés megoldása 
olyan gyakorlati helyzetek valamint tudati állapotok felé terelődjön, ame-
lyekben világosan kirajzolódik az erre mutató román érdek. Tárgyalni, 
szerződni, ígérni, aláírni, esküdni az ortodox törésvonal túloldalával csak 
az érdekek mentén képzelhető el. És az sem mellékes, hogy túlnyerésből 
származó ösztönös félelmeik indokolatlanságát sikerüljön végre tudato-
sítani úgy politikusaik, mint – s ez még nehezebb, mert időigényes – 
tömegeik fejében. A pszichiátriában ezt betegségbelátásnak nevezik. Bodó 
Barna szerint: „A lehet és a lesz közötti lépés annak is függvénye, hogy a több-
ség számára, a román elitek számára érthetően elmondjuk: a kulturális határ 
a társadalmi nyugalom és biztonság előfeltétele. Elsőre nem hiszik, de fogják.” 
Horváth Andor így fogalmaz: „A többség fölött ugyanis a kisebbség nem győz-
het, csak vele együtt.” 

 Lehetséges-e ez a vele együtt, kérdezhetjük Lucian Boia néhány bekez-
dését olvasván: „A magyarok a teljes egyenjogúság kitartó követelésével iritálják a 
románokat, különösen a magyar nyelv használatának óhajával, ott ahol Erdélyben 
létszámuk kellőképpen magas, s mindez abban csúcsosodik ki, hogy a székely terüle-
tek autonómiáját is követelik (…) A székely autonómia kérdése azonban a románok 
ösztönös visszautasításába ütközik, mert ők semmiféle etnikai alapú autonómiáról 
nem akarnak hallani, különösen nem Erdélyben!” 
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 Egyszerű, de annál nagyobb súllyal bíró megállapítás ez.
 Ugyanakkor a csupáncsak sérelmi politika kudarcát már a kolozsvári 

Hitel nemzedéke felismerte. Erre nem lehet támaszkodni. 
Ha mindezt nem fogadjuk el, s nem ennek szellemében cselekszünk, 

akkor újra és újra politikai eszközzé válhat a magyar kérdés, s így maga az 
autonómia igénye is. 

De ennek az útnak a kidolgozása már nem egy elmélkedő értelmiségi 
feladata, hanem a professzionális politikusoké. 

 
Gondolatmenetem befejezéséhez közeledvén elsősorban Albrecht Dezső 
máig érvényes üzenetet hordozó zárómondatait idézném többször említett 
tanulmányából, mert a legnagyobb tét, a megmaradás felé vezető cselekvés 
útját világítja meg:

„Szükséges végre már látnunk, hogy mi az, amit lehet, és amit nem lehet. 
Lehet megmaradni magyarnak, de nem lehet megmaradni régi szellemmel, ha az 
idő megváltozott. Lehet kisszerű viszonyok között is nagyot alkotni, de nem lehet 
közösségi szellem és áldozatos lélek nélkül.

Lehet kis népnek lenni, de nem lehet mégis nagy nemzetnek, ha lélekkel nem 
pótoljuk ki azt ami a számból hiányzik. Lehet nyomorúságosan élni, de nem lehet 
anélkül, hogy nem tudnánk, miért tesszük. Lehet eredményesen is küzdeni, de nem 
lehet anélkül, hogy a magunk harcmodorát az ellenfélnél tökéletesebbé ne tegyük. 
Lehet intézmények élén állni, de nem lehet intézményeket eredményesen vezetni, 
míg a vezetőség nem válik olyan élő szervvé, mely a nemzeti társadalomban lük-
tet és dolgozik. Lehet állandóan visszahúzódni, de nem lehet egy lépést sem előre 
tenni, míg a nemzet nem bízik magában.

De végeredményében nem is az a tulajdonképpeni probléma, hogy mit lehet és 
mit nem lehet, hanem az, hogy hogyan lehet.” 

Köteles ezzel összhangban erről így ír: „…létünket nem a konfliktusok 
sodorják végveszélybe, hanem a »technikáknak« a hiánya, amelyekkel kezelhetők 
az állandósult válsághelyzetek”.

Végül, ha az említett szerzőktől felvonultatott gondolatokat összegez-
zük – találhatunk némi igazságot a következő Vita Sándor, majd az ebből 
következő Albrecht Dezső idézetben is: 

Vita ezeket mondotta: „…legyen szabad talán a mi erdélyi életünkre hivat-
koznom. (…) Nyilvánvaló, hogy a kisebbségi életben sem előnyt, sem hatalmat 
nem jelent a vezetés, ellenkezőleg ez áldozat és veszedelem, aki tehát vállalja, az 
nyilván belső lelki kényszerből, nem pedig külső körülmények hatása alatt vállalja. 
(…) nyilvánvaló, hogy egy önző, a maga materiális érdekein túl nem látó ember 
a kisebbségi időkben jobban boldogul, mint egy olyan, aki a maga népének küzdel-

meiben részt vesz és kockáztat.” 1943-ban pedig ezt teszi hozzá: „Azt hiszem, 
hogy a visszatért területek jelentősége éppen abban van, hogy változatosabbá, szí-
nesebbé teszik a magyar gondolkodást és újból felszabadítják a magyarságot for-
máló nagy történelmi erőket.”

Albrecht mintha ezt folytatná: „Érdekes jelenség, hogy a nemzetpolitika 
széles értelmezésének lehetőségét a kisebbségi sors adta meg,” 

iROdaLOmJegyzéK HeLyett
Köszönetmondás

Gondolataimat, a felkérés kegyelmi állapotában, emlékezetem vegyes tárházából rögzítettem. 

Így nem tudom a bibliográfiát minden esetben pontosan megjelölni, de (megélt 77 évem tapaszta-

latain kívül) olvasmányos emlékeimet felidézve, a véleményemet így vagy úgy formálók közül, akit 

szó szerint, vagy emlékezetből idéztem, azt a megfelelő helyen nevének megemlítésével tettem. 

Rajtuk kívül is még számosan jutnak eszembe. Sokuknak tartozom hálával, mert önmagam megis-

merésére tanítottak, mások viszont szememet nyitogatták a másik irány felé, de voltak, akik éppen 

vitára ingereltek, sőt felháborodásomat kiváltva serkentettek gondolkodásra. 

A teljesség igénye nélkül: Ady Endre, Albrecht Dezső, Antall József, Apor Péter, Asztalos 

Miklós, Atzél Ede, Ábel Béla, Bakos István, Balogh Edgár, Banner Zoltán, Beke György, Berend 

T. Iván, Bertha Zoltán, Bibó István, Bocskai István, Bodó Barna, Lucian Boia, Bokor Péter, 

Boldizsár Iván, Ionel Brăteanu, Emil Cioran, Csapó József, Csáki Zoltán, Csoóri Sándor, 

Cs. Szabó László, Consantin Daicoviciu, Dáné Erzsébet, Dávid Gyula, Demeter János, Neagu 

Djuvara, Domokos Pál Péter, Duray Miklós, E. Fehér Pál, Egyed Ákos, Mircea Eliade, Ralph 

Waldo Emerson, Smaranda Enache, Fekete Gyula, Gál Ernő, Sabin Gherman, Győrffy György, 

Hanák Péter, Hankiss Elemér, Ernst Hemingway, Horváth Andor, Hóman Bálint, Illyés Gyula, 

Izsák Balázs, Nicolae Iorga, Jancsó Benedek, Juhász György, Kacsó Sándor, Kádár János, Kántor 

Lajos, Kende Péter, Dr. Kiss András, Kiss Jenő, Kocsis István, Konthur Bertalan, Kopp Mária, 

Kós Károly, Kónya Hamar Sándor, Köteles Pál, Kovács Péter, Kovács Katona István, Kövesdi Pál, 

Kukorelli István, Ioan Lăncrănjan, László Dezső, Lászlóffy Aladár, Ligeti Ernő, Lőrincz Csaba, 

Makkai László, Makkai Sándor, Man Gloria, Markó Béla, Márton Áron, Mályusz Elemér, Friedrich 

Meinecke, Mikó Imre, Miskolczy Ambrus, Sorin Mitu, Mocsáry Lajos, Alexandru Moghioroş, 

Molnár Gusztáv, Nagy Konstantin, Nagy Lajos, Nemeskürty István, Németh László, Claude 

Nigoul, Nitsch Árpád, Andrei Oţetea, Orbán Balázs, Ştefan Pascu, Páskándi Géza, Pomogáts 

Béla, Raffai Ernő, Romsics Ignác, Aurelia Sârbu, Ioan Slavici, Sütő András, Szabó Dezső, Szabó 

T. Attila, Szabó Zoltán, Száraz György, Szász Zoltán, Szekfű Gyula, Szenczei László, Szokai Imre, 

Szűcs Jenő, Tabajdi Csaba, Tamási Áron, Tanka Endre, Teleki Béla, Teleki Ernő, Teleki Géza, 

Teleki Pál, Nicolae Titulescu, Toró T. Tibor, Tóth Sándor, Tőkés László, Tőkéczky László, 

Vekov Károly, Venczel József, Vita Sándor, Wass Albert, Butler Yeats William, és a kolozsvári 

Hitel folyóirat valamint a Helikon széles szerzői köre, hazai és határon túli nagyok (és kicsinyek) 

beszédei, emlékiratai, főleg tettei.
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Természetesen az idézett dokumentumok több helyütt és több kiadásban is megjelent pasz-

szusait és az ismert idézeteket dőlt betűkkel jelölöm, amint – mivel a fentieket javarészt másoktól 

tanultam – dőlt betűvel írhatnám szinte egész dolgozatomat. 

az eLfeLedett KOLOzsváRi
HiteL – nemzetpOLitiKai szemLe
a kolozsvári Hitelről szóló tanulmányaim összefoglalója.

Az utóbbi évtizedben, a Beszédes hallgatás, avagy három Hitel és ami utána 
következett című könyvem megjelenését követően több előadást tartottam, 
és néhány tanulmányom is megjelent a Hitellel kapcsolatosan, helyenként 
a könyvemben még napvilágot nem látott újdonságokkal. Ezekben termé-
szetesen számos részlet ismétlődik, s ezért felesleges lenne valamennyi írás 
beemelése e kötetbe. Inkább úgy döntöttem, hogy itt, egy újabb tanulmány-
ban, valamennyi summáját közlöm. Ha az olvasó ennél is többet akarna 
tudni, akkor a fent idézett könyvemben (Kriterion, Kolozsvár 2007.) talál 
további részleteket.

A valamennyire is jártas olvasó szemében ez a kísérlet egy a sajtó és iro-
dalomtörténet munkájába részemről történő avatatlan beavatkozásának tűn-
het. Mentségemre hozhatom fel mindenekelőtt azt, hogy az 193� és 1944 
között megjelent folyóiratot, szüleim támogatásával, a kolozsvári Vulcan 
(Cserei) utca 11. most 13. szám alatti szülőházamban szerkesztették, s így 
nekem még vannak közvetlen emlékeim. De cselekvésre kényszerítő körül-
mény az egyre nyilvánvalóbbá váló és a természet szabályai szerint elke-
rülhetetlen tény is, hogy miután a jeles lapnak és szellemi körének utolsó 
tagja, említett könyvem kéziratának első bírája, Lőrinczi László is elhunyt 
a messzi Szardínia szigetén, hadra fogható kortársaim is egyre fogynak, s 
már csak néhányan élnek első kézből éppen hogy emlékezők. 

Hogyan is volt?
Talán azzal kezdődött, hogy megállj, megállj kutya Szerbia, vagy még 

sokkal előbb? Valahol azonban el kell kezdeni. 
A nagy háború éveit írtuk. A hadi érettségi után Erdély fővárosából, 

az ország második szellemi központjából, Kolozsvárról is lelkes fiatalok 
indultak a frontokra. Sokat közülük elnyelt Isonzó, Doberdó, de sokan 
hazatértek. Haza? Hiszen a hazából indultak a hazát védeni, és a hiábavaló 
áldozat nyomán kisebbségiként ébredtek, ki hazatérvén, ki a másvilágon. 
Egy egész generáció.  

A hazatérők ismét az ország második legfontosabb kulturális központ-
jában találták magukat, de ez már egy másik ország volt. Egy másik világ. 
Amaz a nyugati világnak a gótika határai mentén megjelölt keleti pereme 
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volt, emez viszont már az ortodox törésvonalnak nyugat felé nyújtózkodó 
igyekezete, mely lassan, de biztosan hagymakupolák növesztését kezdte el 
az egykor még magyar tájon.

Erdélyt – fővárosával együtt – mind a nyugati, mind a keleti gazda 
magáénak érezte, szívéhez nagyon közelállónak, más-más módon s más-
más okból kifolyólag. Az egyiket átmentette addigi történelme legemléke-
zetesebb veszedelmén: a török világon, a másiknak, az új tulajdonosnak, itt 
születtek akkoron még öntudatlanul – de tudatos magyar támogatással – 
Európa felé fúródó gyökerei: a latin ábécé, az anyanyelvű Biblia, sőt hamis 
eredetelmélete is. De nyomban azon erőlködött, hogy feledtesse azt, akinek 
a védőszárnyai alatt mindez történt. A köszönet a tagadás lett. Amit kaptak 
azt gondosan elhallgatták. Helyette az ellenkezőjét hirdették, elnyomást 
emlegettek és rajtuk élősködést, meg ősiséget a legrégibb időkig, és a tulaj-
donképpeni védelmező befogadót kiáltották ki ázsiai jövevénynek. Nemzeti 
érzelmeket és küzdelmeket vetítettek vissza oly korokba, amikor a közösségi 
öntudat eme formája még ismeretlen volt.

A bizánci xenofóbia mindent elárasztott.
Transzilvánia magyarsága megint a maga erejére szorult, de már nem 

volt a maga ura. A kiegyezéskor oly örömmel üdvözölt unió előtt még tudott 
felelősen dönteni, saját lábon járni, saját fejjel gondolkodni, vezetni, és mint 
ilyen, véráldozatot hozni Tündérország minden nációjáért. A gyulák és vaj-
dák idején, a fejedelmek korában, de még a gubernátorok alatt is. Most azon-
ban mindezt úgy kellett megtennie, hogy közben mások uralkodtak felette, 
s ezer tiltás és akadály fékezte minden igyekezetét. Akkor még nem sejt-
hették, hogy egy homogenizációt szolgáló etnikai tisztogatás kezdődött el. 
Az egységes román nemzeti állam őrült álmának gyakorlati megvalósítása. 

A frontokról hazatért és az őket otthon váró fiatal generáció a helyét 
kereste. Először az ideiglenesség reményével, aztán a valóságra lassan ráéb-
redvén, más és más módokon. 

Ekkor hangzott el Kós Károlyék „kiáltó szava” a cselekvésre. „Kiáltom 
a jelszót: építenünk kell, szervezkedjünk át a munkára” és „Kiáltom a célt: a 
magyarság nemzeti autonómiáját.” Több sikertelen kísérlet után 1922-ben 
jött létre az Országos Magyar Párt is. A politika fegyverét kényszerűségből 
kezükbe vevő írók kidolgozták a transzszilvanizmus gondolatát. Kós Károly 
ennek alapjaként Erdély földrajzi egységét és a benne élő népek megvál-
toztathatatlan sorsközösségét hangsúlyozta. Érzelmileg is megközelíthető 
fogalom volt, s mint ilyen, a szülőföld melletti elkötelezettséget is jelentett.

Az erdélyi Helikon is útjára indul. A legjelesebbjei közül való Kuncz 
Aladár szerint: „Az erdélyiség tulajdonképpen a nemzetek, vallások, világszem-
léletek, népi szokások, társadalmi osztályok és külső hatalmi érdekek bölcs és eszes 
kiegyensúlyozását jelenti (…) Az az erdélyi írói közösség, amelynek magam is tevé-

keny tagja vagyok, az irodalmi szabadság elvét testesíti meg. Politikai és világnézeti 
kérdésekben a legnagyobb türelemmel vagyunk egymás iránt, közös célunk az erdélyi 
kultúra ápolása: ebben egyek vagyunk valamennyien.” Kuncz ugyanazt az állás-
pontot képviselte, mint „az írástudók árulása” ellen hadakozó Babits Mihály. 
„A Helikon és a Nyugat tehát találkozik”, mondotta egyszer Pomogáts Béla.

Tamási Áron is kifejtette álláspontját: „Olyan gondolatkört kell adnunk, 
mely ne csak magyar legyen, hanem emberi is. Amely ne csak praktikus legyen, 
hanem erkölcsös is. Amely ne csak bátor és útmutató legyen, hanem igaz és meg-
bízható is.” Ezek a szavak hihetetlen magasságban lebegtek egy homoge-
nizálásra berendezkedő xenofób hatalom földhözragadt és halálos ölelést 
jelentő tettei felett.

Amint a kezdeti ideiglenesség érzés, úgy a transzszilvanizmus is szép utó-
piává vált, hiszen Erdély másik két nemzete nem érezte magáénak, s így csak 
egyes szellemi építőköveinek felhasználása maradt meg lehetőségként.

Közben elmúlt egy bő évtized, s az ifjakból felnőtt, tapasztalt értelmisé-
giek lettek. Mögöttük ott sorakozott helyet és teret követelve a legfiatalab-
bak tábora, azoké, akiket már az új helyzet nevelt fel, akiknek alig volt saját 
emlékük a visszasírt múltból, akik már beszélték azt az új nyelvet. 

Az 1930-as évek így illúziómentesen köszöntöttek a transzszilván magyar 
értelmiségre. Talpra kellett állni, a vezető helyzetet nélkülözve szükségessé 
vált megtanulniuk gondolkodni és mozogni, vagyis fejre és végtagokra volt 
szükség, saját fejre, saját végtagokra, a réges-régiknél is jobbra, olyanokra, 
melyek az új, a nehezebb helyzetben képesek életben tartani a testet.

1931-ben Makkai Sándor, a református püspök-író tartott előadássoro-
zatot, melynek anyaga könyv alakban is megjelent: Magunk revíziója cím-
mel. Ebben a szerző önvizsgálatra hívott és a beilleszkedést hirdette a nem-
zeti azonosságtudat megújulásával. Kísérlete a kor Romániájában – akár a 
transzszilván gondolat – kudarcra ítéltetett, és 193�-ben eljutott a „Nem 
lehet” kimondásáig, mellyel Romániából való távozását önfeladásszerűen 
magyarázta meg. A válasz Reményik Sándortól érkezett: „Lehet, mert kell”. 

Tamási Áron a Mind magyarok vagyunk című cikkében erről így írt: „…
rettegésünk és kínzó aggodalmunk nem alaptalan. Makkai Nem lehet című cikke 
is, mely hasznos hullámokat vert, nem azért volt elhibázott, mintha az emberi 
eszmény szempontjából nem lett volna igaza. Elhibázott volt azért, mert egyéni 
hangulat és közülünk kiemelkedett idegállapot szülte. Egyéni hang volt, amint-
hogy távozása is egyéni cselekedet volt. Egyiket sem töltötte meg a maga törvény-
szerű és földízű elemi erejével a közösségi életösztön.”

Az erdélyi szellemi élet központja Kolozsvár volt. Az itteni román egye-
temen és főiskolákon tanult a legtöbb magyar ifjú. Itt működött a reformá-
tus és unitárius teológia is. Az értelmiségi ifjúság szerveződése úgyszintén 
innen indult. Először felekezeti alapon fogtak össze és hoztak létre társa-
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ságokat, lapokat. Aztán megszületett az Erdélyi Helikon s a témánk szem-
pontjából különösen fontos Erdélyi Fiatalok című, 1930 és 1940 között 11 
évfolyamot megért lap. Utóbbiak tanítómesterüknek Adyt, Szabó Dezsőt 
és Móriczot vallották. Bartók és Kodály nyomdokait követték, mikor a fal-
vakba indultak. A falumunkát inkább a falu megismerésére, mint megvál-
toztatására szánták. Az Erdélyi Fiatalok világnézeti fórum volt, és nem szép-
irodalmi vállalkozás. Hasábjain legfeljebb recenziók jelentek meg. Utóbb, 
mint a diákság nemzedéki folyóiratát emlegették. Közben világnézeti füg-
getlenséget és politikamentességet hirdettek. A lap a húszévesek álláspont-
ját óhajtotta képviselni, bár néhány más évjárat velük együtt vett részt mun-
kájában. Természetesen idővel ők maguk is kiöregedtek korosztályukból.

A magát 1929-esnek nevező generációt követő fiatalabb korosztály, az 
újabb húszévesek, 1934-ben egy lap alapításának gondolatával kezdtek fog-
lalkozni. Vezetőjük, Makkai Sándor fia, Makkai László, a későbbi jeles tör-
ténész lett. A társaság többsége már kipróbálta szárnyait az Erdélyi Fiatalok 
hasábjain vagy máshol. Az egész fiatal nemzedéket akarták összefogni, s 
ehhez Makkai László, valamint Venczel József dolgozták ki a terveket. 
Alapelvként szögezték le, hogy minden vallási elkötelezettségtől függet-
lennek kell lenniük, tekintettel a harmincas évek elején kialakult ilyen jel-
legű feszültségekre. Tartalmilag tudomány és művelődéspolitikai, világné-
zeti cikkeket és irodalmi, képzőművészeti, zenei anyagokat szándékoztak 
közölni. Komoly tudományos dolgozatokkal óhajtottak csak foglalkozni. 
Elképzeléseikre erős hatást gyakorolt Németh László, de ott volt mögöttük 
a hasonló gondolkodású anyaországi fiatalok egy csoportja: Szabó Zoltán, 
Boldizsár Iván, Erdei Ferenc és Kovács Imre személyében. Az Erdélyi 
Fiatalokkal ellentétben nemcsak a falukutatásra összpontosítottak, hanem 
az urbánus szféra problémái iránt is érdeklődtek.

Az első, vagy ahogyan utóbb Makkai László maga nevezte: a kis Hitel 
indító száma 193�. január 1-jén jelent meg Kolozsváron. A lapot egy inter-
júban Kéki Béla is kicsi Hitel néven emlegette.

Hivatalosan Makkai László jegyezte, mellette a másik szellemi tulajdo-
nos Venczel József volt. A felelős szerkesztő és kiadó Koós Kovács István 
fiatal költő, szerkesztőségi titkár Makkai Ernő lett. Főmunkatársaik: Bözödi 
György, Cselényi Béla, Flórián Tibor, Heszke Béla, Juhász István, Kárász 
József, Kiss Jenő, Koós Kovács István, Makkai László, ifj. Nagy Géza, Szabédi 
László, Szenczei László, Tóth Zoltán, Venczel József és Vígh Károly voltak.

Hitel alatt valóban ezt a szót értették, de főleg a szellem emberének 
szellemi vállalkozásba vetett bizalmát értve alatta.

Szemléletüket konzervatív reformirányzatnak nevezték. Venczel József 
írta le, hogy a kor liberalizmusa már mást jelent. A gondolkodás történeté-
ben a haladást képviselte, de a gyakorlatban nem váltotta be a hozzáfűzött 

reményeket. Egyben ő is hangsúlyozta a Széchenyi indította belső reform 
sürgősségét.

Makkai László úgynevezett körökben való gondolkodást említ. Röviden: 
európai eszme, közép-európai lehetőség, magyar kötelesség és erdélyi való-
ság. Újra és újra felmerül az idealizmus és materializmus viszonya. Babitssal 
értenek egyet: „Hiszek az észben, hogy ameddig ér, hűséges szolgája annak a 
valaminek, amit el nem ér.” Így jöhet létre a felsőbb szintézis, mondja Makkai, 
s nem kell félnie senkinek attól, hogy a Hitel ki akarná operálni valakiből 
az „isteni reményeit vagy emberi tárgyilagosságát”.

A lap megjelentetése fájdalmasan érinti az Erdélyi Fiatalok szerkesztőit, 
méltánytalannak vélik, és felesleges, valamint később kissé túldimenzionált 
nemzedéki presztízsvita alakul ki közöttük. A vitát – mint arról fiatal éveim-
ben meggyőződhettem – a történelem malmai őrölték barátságokká. 

Anyagi hátterük az ifjúság által összeadott pénz volt. Támogatást sem 
párttól sem egyháztól nem kaptak. Egyes vélemények szerint az egyházak 
inkább gyanakvással figyelték őket. Utolsó számuk 193� júniusában jelent 
meg. Hat szám után szűnt meg a folyóirat. Okát ma anyagi természetű 
gondokkal magyarázzák, de a valódi ok Makkai László Magyarországra 
távozása volt. Mint előbb olvashattuk, a püspök-író feladta a küzdelmet és 
az anyaországba távozott. Vele ment fia is. Tőle a lap kiadási jogát Venczel 
József örökölte. Könyvtárbéli munkatársával, Kéki Bélával szövetkeztek a 
második Hitel kiadására. 

193� nyarán, Esztergomban, egy szabadegyetemi alkalommal, találkoz-
tak Szekfű Gyula egyetemi tanárral, a Magyar Szemle szerkesztőjével, és tőle 
sokirányú eligazítást kaptak a leendő lap indításához. A tervezett lapot már 
nem diáklapnak, hanem komoly tudományos igényű értelmiségi fórumnak 
szánták. Kéki Béla erre így emlékezett: „Szekfű Gyula egy folyóirat megindí-
tását sürgette (…) Példaképül a Magyar Szemlét ajánlotta (…).”

Munkájukra serkentőleg hatott Németh László és Boldizsár Iván romá-
niai látogatása. Ők Szabó Zoltán és Keresztury Dezső társaságában jártak a 
Regátban és Erdélyben (itt már csak Németh és Boldizsár). A látogatás után 
Németh László megírta a Tanú folyóirat számára a Magyarok Romániában 
című útirajzát. Az ezt követően kialakult vita kapcsán, Boldizsár Iván Erdély 
második Trianonja című írásában, a legfiatalabbakról szóló fejezetben követ-
kezőket írta a Napkeletnek: „Az eddigi ellentétekhez még egy járult: a nemzedék-
ellentét. (…) már majdnem férfivá serdült az a korosztály, amely a háború kitöré-
sekor még apró gyermek volt (…) önkéntelenül is úgy látják a helyzetet, ahogyan 
van. A maguk bőrén tapasztalják, hogy a magyarság élni akar, mindenek előtt meg 
kell élnie, a szónak sokszor egészen materiális értelmében. Ezért le kell tenni az 
illúziókról, mondják ezek a legfiatalabbak, minél több tárgyi ismeretre kell szert 
tenni, és meg kell szervezni a magyarságot gazdaságilag. Megmozdulásuk, a Hitel 
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című folyóirat hallatlanul rokonszenves a maga tisztaságában, tárgyilagosságában, 
frázismentességében. Útjuk a Széchenyi-mutatta magyarság, szellemi irányítójuk 
Szekfű Gyula és Németh László. De ezeken túl a maguk élményét írják meg (…) 
Az erdélyi magyarságot a legfiatalabbak fogják a mai helyzetből kivezetni (…) 
szervesen és elválaszthatatlanul össze tudják egyeztetni magukban a mély magyar-
ságot az erős szociális felelősségérzettel és az európai látókörrel (…) Kár, hogy ezt 
a szép és vigasztaló képet elsötétíti némileg az a dicstelen, személyeskedő küzdelem, 
amelybe a közvetlenül előttük járó korosztállyal, a harmincévesekkel keveredtek.

Ha a legfiatalabbak is elsüllyednek az erdélyi politikai hínárban: egymás mará-
sában, akkor nemsokára már megkérdezni sem lesz szabad: mi lesz Erdéllyel?”

Boldizsár Iván itt arra a (kis)generációs harcra utalt, mely a két lap szel-
lemi körei között alakult ki. Mint már említettem, ennek okai elsősorban 
presztízsszempontokra voltak visszavezethetők, és az általam ismert kuta-
tók munkái szerint főleg az Erdélyi Fiatalok szerkesztőinek makacsságából 
eredeztek. A jelenség fontossága nem ebben volt, hanem inkább abban, hogy 
a Hitel utóéletét jelentősen befolyásolta. Ugyanis, politikai és részben sze-
mélyes okokból, a szocializmus építésének éveiben az Erdélyi Fiatalokat fogad-
ták el, és a Hitelt ítélték elhallgatásra. Tették ezt annak ellenére, hogy az 
Erdélyi Fiatalok a maga idejében gyakran tört borsot a baloldal orra alá, mi 
több, az erdélyi fiatal értelmiség nagy seregszemléjén – a baloldal által érté-
kén felül is emlegetett – Váráshelyi Találkozón részt sem vettek, azt a kom-
munizmus trójai falovának nevezték, utóbb pedig legértékesebb munkatár-
saik a sokkal tekintélyesebb Hitel szellemi köréhez csatlakoztak. Az Erdélyi 
Fiatalok megmaradt egy korosztály, a diákság lapjának, míg a Hitel az időszak 
legnagyobb szellemi teljesítményeként maradt fenn, pontosabban marad-
hatott volna fenn, ha ezt a megszűntét követő közel ötven esztendő poli-
tikai és ettől nagymértékben függő szakmai hangulata is úgy akarta volna. 

De térjünk vissza a Második vagy Nagy Hitel létrejöttéhez.
Először Venczel József és Kéki Béla alakították ki végleges elképzelése-

iket. Alapprofilnak a szociológiát, szociográfiát, statisztikát, jogot és gazda-
ságpolitikát jelölték meg. Második vonalban, mellékprofilként a tudomány-
politika, az iskolaügy-iskolapolitika, a történettudomány, a magyar-román 
viszony elemzése, az utódállamokban élő magyar kisebbség helyzetének 
ismertetése, valamint művészeti témák – zene, képzőművészet, népművészt 
stb. szerepeltek. Néhány kezdeti lépés után az irodalommal nem óhajtot-
tak foglalkozni, ezt a célt – mondhatni munkamegosztásban – az Erdélyi 
Helikon és a Pásztortűz szolgálták.

A lapnak nem volt otthona. Apámat, Szász Istvánt, az akkor még (már) 
hivatalnoki minőségben dolgozó gazdamérnököt kérték meg, hogy ezt 
számukra biztosítsa. Ő – a rendkívül sokoldalú tehetséggel megáldott – 
anyámmal egyetértésben ezt vállalta, és feladatuknak nagy odaadással 

valamint jelentős áldozatkészséggel tettek eleget. A Vulcan utca 11. szám 
alatti – anyám által tervezett – neogótikus villa lett a Hitel otthona. Itt 
szinte naponta találkoztak munkabeszélgetéseken, csoportosan hetente 
többször is, és nagyobb, időszakos – jelentős létszámú –, vacsorával össze-
kötött munkaüléseken évente 8–10 alkalommal. Ezek voltak a nevezetes 
Hitel vacsorák. A ház a szó szoros értelmében erre a munkára rendez-
kedett be.

Családunk következő évtizedeit, mondhatnám a mai napig a Hitel szol-
gálata, majd szelleme mozgatta. Így aztán akkor, amikor a lap és munkássá-
ga mesterséges elfeledtetésének kísérlete szinte véglegesnek látszott, belső 
kényszert éreztem arra, hogy ne csupán megmaradt írott, fényképezett és 
tárgyi emlékeit őrizzem meg, de próbáljak megszólalni is érdekében. Ezt 
kellett tennem annak kockázatával, hogy a szakma esetleg furcsa szemmel 
néz a magamfajtákra. 

Fontos tudnunk, miszerint a Hitel nem csupán egy folyóirat volt, hanem 
egy hatalmas szellemi kör, melynek általam összeírt mintegy 220 tagja az 
erdélyi magyar szellem akkori legkiválóbbjai közé tartozott. Ebben a lét-
számban benne foglaltatnak az 1941-44 közötti anyaországi munkatársak is.

A folyóirat szellemiségét bemutatandó, idéznék néhány sort a nagy Hitel 
felvezető szövegéből: 

„A Hitel ezévi számait bizalommal helyezzük olvasóink asztalára. Úgy érez-
zük, feladatot teljesítünk akkor, amikor tanuságot teszünk az erdélyi fiatal magyar-
ság hitéről s népünk önmagába vetett hitelét óhajtjuk. Széchenyi gondolata: A hitel 
tágabb értelemben: hinni és hihetni egymásnak. 

Nem a »nemzedéki önzés« vezet. Csak önismeretre törekszünk, hogy a magunk 
erejéből való felemelkedést megkönnyítsük. (…) körültekintünk a magyarság leg-
főbb társadalom-, művelődés- és gazdaságpolitikai kérdései közt, hogy képet alkot-
hassunk a szórványba elszigetelt középeurópai magyarság önerejéről és lehetősé-
geiről; keressük továbbá az irányulást elvek és lehetőségek között, hogy történelmi 
hagyományainknak s népünk belső értékeinek és erőinek teljességét a jelenben 
magunk számára élővé tegyük; éppen ezért értelmiségünkben tudatossá kívánjuk 
tenni a történet és a nép ismeretét. (…)

Egymásról alig tudó, bár egyként gondolkodó »egyedüllevő magyarok«, akik-
hez a Hitel szól. Közvéleményt alakítani, az együttmenetelés lelki feltételeit meg-
teremteni, ez a cél. (…) a cselekvő fiatal magyarok életútjának tudományos meg-
alapozást nyújtani. (…) Úgy érezzük sokak ajkáról szabadítjuk fel a szót, amikor 
tudományos eredményekre támaszkodó és a közírás eszközeivel élő nemzetpolitikai 
szemlénk a fiatal magyarság önmagába vetett hitét küldetéssé akarja öntudatosí-
tani s hitelt szerezni mély gyökerű igaz hitének.”

A Hitel élete és utóélete egyaránt, a mindnyájunk által megszenvedett, 
ellentmondásos kor hatása alatt telt.
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Amint arról egy – a Hitel köréhez tartozó Wass Albert centenáriumán 
tartott előadásomat követő – vitában és beszélgetésben is alkalmam volt 
meggyőződni, azok, akik a lap emlékezetét feledésre akarták ítélni, jó mun-
kát végeztek. A jelenlevő igen jeles szakemberek, érveimet hallva élénk esz-
mecserébe kezdtek, és ekkor fogalmazták meg azt, hogy a két világháború 
közötti erdélyi irodalomtörténet megítélésében – mint ők mondták – túl-
zottan Helikon-centrikusak voltak. Kellő szerénységgel felhívtam figyelmü-
ket arra, hogy a két szellemi csoportot együtt kellene vizsgálni. Ugyanis a 
Helikon számos tagja a Hitel szellemi kör napi munkájának legaktívabbjai 
közé tartozott, élükön éppen Kemény Jánossal. Vagyis, itt munkamegosz-
tásról beszélhetünk. A nemzetstratégiát kialakítani hivatott nemzetpolitikát 
szolgáló tudományok művelői mellett az írók is ott voltak, sőt túlsúlyba kerül-
tek. Egy időben (A Vásárhelyi Találkozó előkészítésének hónapjai, amely-
ről szintén az e kötetben megjelenő, a Vásárhelyi Találkozóról szóló tanul-
mányomban olvashatnak részleteket), a szellemi vezér maga Tamási Áron 
volt. Az irodalmi művek a Helikon és a Pásztortűz, a tudományok terüle-
téhez tartozók pedig a Hitel lapjain jelentek meg. Ez a munkamegosztás a 
lap megjelenése utáni aránylag rövid időn belül alakult ki. A szellem embe-
rei együttműködtek. Mint láthattuk, a Hitel holdudvara jóval meghaladta 
a lap belső és külső munkatársainak körét. A közös cél szempontjából fon-
tosnak vélt gondolatokat, a vezérfonalat jelentő elveket közösen tárgyalták 
meg. A nagyobb összejöveteleken például rendszeresen megjelent a négy 
erdélyi magyar egyház vezetője. Ott, abban a házban, a napi munka folyamán 
ez így történt. Tehát szó sem lehet a Helikon és a Hitel, vagy a különböző 
vallásúak szembeállításáról, s ez hála Istennek nem is volt napirenden soha. 

A Hitel szellemi körének házunkban zajló napi munkájában, és a sűrű 
együttlétek során töretlenül és folyamatos közös gondolkodásában a három 
korszak 220 résztvevője közt a Helikon �� tagjának pontosan egyharmada is 
aktívan részt vállalt. Vagy mint a szellemi kör tagja, vagy mint írásaival jelentke-
ző munkatárs. Kiemelném közülük elsősorban Kemény Jánost, Kós Károlyt és 
Tamási Áront, de Kiss Jenő is érdekes módon fedte át a két csoport munkáját. 

Kemény János, mint együttgondolkodó, a kör legaktívabbjai közé tarto-
zott, szinte soha nem hiányzott. Kós Károly a társaság nagytekintélyű szeni-
orjaként lehetett hangadó minden megbeszélés során, Tamási Áron pedig – 
elsősorban a Vásárhelyi Találkozó szervezése közben – amint annak idején 
a túlélők elmondták, mintegy magához ragadta a vezetést és irányította a 
munkát, de a háború végével kapcsolatos cselekmények során is jelentős 
szerepet vállalt. Kiss Jenő, aki a Helikon helyettes szerkesztője volt, a Hitel 
két szerkesztőjének (Vita Sándor, Albrecht Dezső) képviselőházba történt 
behívása után a Hitelnek is segédszerkesztője lett, de annak már a kezde-
teknél alapító tagjaként tartjuk számon.

Meg kell jegyeznem, hogy a Helikon évi egyszer megrendezett találko-
zója mellett annak több tagja a folyamatos kapcsolatot éppen a Hitel rend-
szeres, napi, heti, havi – kisebb és nagyobb – együttlétein tartotta egymással.

Szubjektív, de sokatmondó bizonyítéka annak, hogy Kemény és Tamási 
mennyire nagy szeretetnek örvendtek a Hitel társaságában, miszerint őket, 
kettejüket nevezték csak Jánoskának és Áronkának. Ezt szüleim elbeszélése 
mellett több más korabeli társuk is elmondta nekem.

A Hitelben munkálkodó Helikonisták névsora a következő volt:
Az első 28-ból: Hunyadi Sándor, Kemény János, Kós Károly, Makkai 

Sándor, Reményik Sándor, Tamási Áron, a Helikonhoz ezután társult 27 
közül pedig: Dsida Jenő, Jékely Zoltán, Kiss Jenő, Kovács László, Makkai 
László, Szabédi László, Szemlér Ferenc, Szenczei László, Tavaszi Sándor, 
Vásárhelyi Z. Emil, Vita Zsigmond, Wass Albert.

Ez a két névsor a Helikonistáknak éppen egyharmadát jelenti, azonban 
más módon a Hitel csoporttal még többen is kapcsolatba kerültek. Elég, 
ha Kacsó Sándor vagy Ligeti Ernő nevét említem, vagy a Hitel konkrét 
politikai akcióiban történt együttműködés szereplőit, mint pl. Kolozsvár 
nyílt várossá nyilvánításában Bánffy Miklós, a Horthy kormányzótól a fegy-
verszünet azonnali bejelentését követelő erdélyi negyvenek aláírói között 
pedig Bokor Péter dokumentumértékű könyve (Végjáték a Duna mentén) 
és Vita Sándor emlékezései alapján még többen.

A kapcsolat legkönnyebben kimutatható gyökerei természetesen az ős 
Helikonisták közé tartozó Makkai Sándorhoz és közben felnövekedett fiá-
hoz, Makkai Lászlóhoz vezetnek vissza. Előbbi a Magunk revíziója meg-
írásával a Hitel egyik fő szellemi gyökerét alkotta meg, fia pedig az első 
kis Hitel szülőatyjának mondható, s mindketten munkatársként ott voltak 
és maradtak a későbbi Hitel mellett is. Makkai László éppenséggel, mint 
a negyedik legtöbbet publikáló szerző, de nyomós érvekkel járul hozzá az 
összetartozáshoz Tamási Áron egész tevékenységével.

A továbbiakban – e tanulmány keretei közül talán kissé kilépve – ezt 
az összetartozást szeretném igazolni néhány korabeli együtt gondolkodó-
tól, köztük a fent említett személyiségektől származó hosszabb-rövidebb 
idézettel úgy, hogy egyúttal szellemüket is közelebb hozzam az olvasóhoz, 
egyben törekedvén mondandójuk aktualizálására is. Érzésem szerint a két 
szellemi kör átfedésének legmeggyőzőbb bizonyítéka az ezt képviselő jele-
sek gondolatiságának szúrópróba szerű bemutatása lehet.

Ha pedig aktualitásról beszéltem, kezdjük a kiemeléseket éppen az aktu-
alitás rendkívüliségét hangsúlyozandó, egy hosszabbal. A Makkai László ala-
pította lap első számának Makkai Sándor által írott vezércikkéből idéznék.

Makkai írásának címe Mi lesz velünk?, és 193�. január elsején jelent 
meg a Kis Hitel első számában. Ebben a kétségbeesetten éleslátó elemzés-
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ben ezeket olvashatjuk: „Akik különböző testrészeiben az országokban széttagolt 
magyar nemzetnek, ugyanazzal az éjjel-nappali gonddal tépelődünk a magyarság 
sorsa, jövője felett, két érzés feszítő ellentétében szenvedünk és reménykedünk.

Az egyik érzésünk gyötrelmes sötét. A nagy világesemények és az emberi lel-
kek megfigyelése magunk körül egyformán azzal kínoznak, hogy a történelem 
őrlőmalmába vetett nemzetünk, az ész minden érve szerint halálra van ítélve, 
nincs kiútja a rettenetes felmorzsoló élek közül. Idő kérdése az egész, rövidebb vagy 
hosszabb időé, de az eredmény ugyanaz. Nincs segítség! 

Lehetnek, akik közülünk a külső erőviszonyok mérlegelése alapján jutnak erre 
a sivár következtetésre és ezeknek még aránylag könnyebb azzal vigasztalniuk 
magukat, hogy a történelemnek mindig voltak és vannak váratlan fordulatai, 
amelyek megcáfolják az emberi értelem merev logikai sémáit.

De vannak olyanok is, akik mélyebbre néznek fájó szemükkel s a bajnak kese-
rű gyökerét pillantják meg: az életcél végzetes elhomályosulását, az élet értelmébe 
vetett hit megrendülését. A halálosan szorongatott magyar lélek szomorú álmél-
kodással kérdi: mit akar az ember? Tudniillik a világ szerint győztes, uralkodó, 
szabadjára engedett nemzetek embere?(…)

Béke, igazság és szeretet miért váltak velünk szembe üres frázisokká, amiket 
már nem is nagyon hangoztatnak többé és ha még hangoztatnak Európa népei, 
akkor azt csak a mi kizárásunkkal ismerik el az emberközösség életének szabályozó 
elvéül, melynek érvénye alól ki kell rekeszteni a halálraítélteket? 

Akik ilyen mélyre néznek azok nemzetük szeretetétől is mélyebben vannak 
áthatva és ezért gyötrődésük is feneketlen, visszhangtalan sötétbe kiáltja jajszavait. 
A minden idők legjobb magyarjainak szenvedései fakadnak ebből a tragikus érzés-
ből. És akit még soha nem igézett meg e végzetre meredő döbbenet az nem értheti 
meg a legkülönb magyar szellemek bús magányát és annak szeretete nemzete iránt 
még nem vált olthatatlan tűzzé, mely csontjaiba rekesztve, emészti.

Pedig a mai napon ilyen fájdalmas szeretet kell ahhoz, hogy életadó reménység 
fakadhasson bennünk a jövő iránt. Csak ha szemtől-szembe láttuk a halált, fogunk 
elvetni magunkból minden könnyű optimizmust, felületes önáltatást, véletlenben 
való bizakodást, kézlegyintő megnyugvást a maguktól jövő külső megoldásokban. 
A lét és nemlét örvénye felett fordul egyedül a szemünk önmagunkba). (…)

 És ezért ebben a visszahajlásban a másik érzésünk ezekben a sötét napokban 
mégis vigasztaló, felemelő.

A keserű tapasztalatok, az ész sivár meggondolásai mögött van és megragadha-
tó egy másik valóság is, a lelki nemzet elpusztíthatatlan képe és örökkévaló értéke.

Az Európában halálraítélt magyar nemzet csakis akkor fellebbezheti meg és 
nyerheti meg pörét a jövendő ítélőszéke előtt, ha ő maga hű marad azokhoz az 
evangéliumi igazságokhoz, melyekhez Európa hűtlen lett és ő maga képviseli azo-
kat mind a saját belső életének vezetésében, mind mindazokkal szemben kifelé, akik 
létjogát kétségbe vonták, támadják és megsemmisítéssel fenyegetik.

Ez pedig azt jelenti, hogy ha a magyar nemzet mindenütt, ahol tagjai élnek 
a tiszta evangélium mértéke alá állítja egyéni, családi, közösségi életét, intézmé-
nyit, kultúráját egyaránt: akkor olyan megdönthetetlen európai mértéket állíthat 
önmagában a világ elé, mely intő jel, lelkiismerethez szóló bizonyságtétel és végre 
megismert és tiszta érték lesz a világ szemében is. Ezt a magasabb célú nemzet-
politikát kell képviselnie a magyarságnak, s éppen mert ez nagyon nehéz és hősies 
feladat, minden erejét megfeszítve nagy elszántsággal kell rálépnie az evangéliumi 
életútra. Ez legyen kritikájának és építésének mértéke és akkor, amilyen mértékben 
komolyan veszi és teszi ezt, olyan mértékben élete, jövője is lesz. A kicsi a gyönge, a 
szétszaggatott csak akkor remélhet, ha a legnagyobbat, a leghősiesebbet, az egyedül 
egyesítőt, a naggyá tevőt van bátorsága vállalni.”

Bizony, kedves olvasó. Makkai látomása ma is sokatmondó látomás. 
Azon kívül, hogy túléltünk háromnegyed évszázadot, annak gyökeres vál-
tozásaival, sem kívül, sem pedig belül nem módosult a helyzet. „A világ-
események és az emberi lelkek megfigyelése” ugyanarra az eredményre vezet. 
A „halálraítélt” érzet sem változott. Vagy, ha igen, csak rossz irányba. 
A „külső erőviszonyokat alakító erőket” ma még jobban átláthatjuk, és hatal-
muk még nyomasztóbb, befolyásuknak gyakorlásában még gátlástalanab-
bak. Az ébredéshez szükséges „döbbenet”, mely esetleg képes felemelni 
morális süllyedésünkből, ma is nélkülözhetetlen, s ehhez elegendő lehetne 
ha „a világ szerint győztes, uralkodó, szabadjára engedett nemzetek embere” a 
liberális ember és az őt vezérlő szellem céljait világosan látnánk.

És vajon Európa – közben valóban létrehozott (?) – közösségének „életét 
szabályozó elveket” nem nélkülünk akarják-e „elismerni”?

Ugyanakkor a „könnyű optimizmus” (mai szóval hurrá optimizmus), az 
önáltatás és csodavárás nem fenyeget ma még nagyobb erővel?

S végül mindezt „magasabb célú nemzetpolitikának” nevezi. Igen, nem-
zetpolitikának. De az elején említett másik érzés és benne a reményt keltő 
kiutat jelentő „evangéliumi igazság” és „evangéliumi értékek” szerinti élet 
nem jelenti-e az azóta még fontosabbá vált racionalitást, mértéktartást, 
más szóval a fogyasztói társadalom csábításait is kiküszöbölő életformát? 
Természetesen a mélyülő morális válságból való kiútkeresés mellett s azzal 
elválaszthatatlan egységben.

Ez a magasabb célú nemzetpolitika olyan, amely igencsak nehezen 
egyeztethető össze bármiféle pártpolitikákkal, legyen szó hatalmon levő, 
vagy arra váró pártokról.

Amikor viszont arról beszél, hogy a kicsinek, a gyöngének, a szétszaggatott-
nak a naggyá tevőt kell bátran felvállalnia, nem esztelenségekre, hanem a szel-
lem, a lélek, a hit, a munka és a teljesítmény terén elvárható „nagyságra” gondol. 

A gondolat ma annyit vitatott értelmezése dolgában éppen egy másik, a 
Helikont és a Hitelt összekapcsoló személyiség, Tamási Áron szavaira figyel-
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meztetnék a Cselekvő erdélyi ifjúság című nagyfontosságú öt részes cikksoroza-
tának a Hitel fiataljairól írott cikkéből, annak záró sorait idézve: „Pedig bár-
milyen vakmerőnek látszik, az erdélyi magyar szellem hivatástudását én elsősorban 
abban látom, hogy a magyar műveltség új formáit Erdély alakítsa ki.

Igen –»merjünk nagyok lenni«.”
Világos, hogy Tamási itt milyen „nagyságra” gondol.
De a Hitel és Helikon körén kívülről is kaphatunk támpontot annak 

megértéshez, hogy Makkai és követői a nagyságnak milyen útjaira céloztak 
akkor. Itt Németh László segítségére gondolok, aki mindkét csoportosulást 
jól ismerte. Szerinte a magyarság megmaradásának remélt útja egy egész 
Európát megmenteni képes cselekvés irányában keresendő.

De, hogy Makkai „evangéliumi” útmutatása nem egy pusztán transzcen-
densnek hihető reménységösvény, s mennyire nem képzelgés, azt éppen a lap 
ugyanebben és következő számában megjelent Szenczei László írás magya-
rázza el, amikor a Metafizikus és szociológus című eszmefuttatásában ezeket írja:

 „Az emberi lényt kettősség emészti, mert lényegének egyik felével gazdasági 
és társadalmi, másik felével pedig misztikus és egyéni (…) a gazdasági és társa-
dalmi kétségtelenül alépítmény, s a misztikus és egyéni pedig felépítmény, de ez 
nem jelentheti azt, hogy komoly értékviták merülhessenek fel közöttük”. Szenczei 
a két oldalt egyenlő fontosságúnak mondja, majd így folytatja: „Az igazi 
létező nem ők, hanem a belső ellentétektől szaggatott egységes emberi egyén és 
egyének. (…) Szembetűnő, hogy a mindenkor adott gazdasági társadalmi és misz-
tikus-egyéni viszonyok egymásnak mennyire kerékkötői.” Szerinte a tiszta gaz-
dasági észérvekre építő társadalmak tagadják a lelki egyéniséget, és kény-
szerzubbonyba kötik. Később ezt mondja: „A természet nem ismer politikai 
viszonyokat” A paleolit ember rendezetlen gazdasági viszonyai között még 
nem lehetett transzcendens, de a neolit már igen, s egy idő után az egész 
megfordul, és a transzcendens köti gúzsba a racionálist. Szerinte korunk-
ban a monista gondolkodás, hol ezt, hol azt a végletet súrolja, aztán így ír: 
„A metafizikus alárendeli a gazdasági-társadalmit a misztikának, a szociológus 
megtagad minden transzcendenst.” Pedig „…minél tárgyilagosabb rendszerbe 
foglaljuk azt, ami az emberiség gazdasági-társadalmi részéhez tartozik, annál 
határtalanabb lesz az ember transzcendens szabadsága.”

A relativitáselmélet hatásait boncolgatva arra a következtetésre jut, hogy: 
„A világ abszolút tárgyilagossága megingott és visszakanyarodott a metafizika 
felé. Ámde ez az új indeterminizmus ill. relativitás tökéletesen feloldja magában 
az előző determinista és objektív szellem gyakorlati részét, s amit felold magában 
azt végképen szentesíti is. (…) Az elméletben megerősödik egy bizonyos metafizi-
kus idealizmus, míg a gyakorlatban megerősödik a szorosan vett materializmus.”

Végül ezt mondja: „Ha az emberi akarat, technika és tudomány egyszerre 
olyan objektív rendszerbe kényszerítette az emberiség gazdaságtársadalmi anar-

chiáját, hogy egyéni szeszély, érzelmesség, hagyomány és szellemi merevség abból 
egyszersmindenkorra kiküszöböltessék, az isteni és emberi erkölcs olyan döntő csatát 
nyert, amilyent csak keveset ismer a genézis.” 

Makkai Sándor „evangéliumi” létről szóló üzenete valami ilyent is jelent-
het manapság.

Nem mellékes itt idéznem a Hitelt alapító Makkai Lászlónak, a Helikon 
későbbi tagjának szavait a Hitel álláspontjáról, melyet a lap második számában 
jelentetett meg 193�. január 1�-én.

Az Álláspont című írás alcíme: Bevezetés a Hitel világnézeti cikkeihez. 
A szerző így ír: „Bevallom, hogy amikor »világnézeti« cikkem megírására gon-
doltam, szorongás fogott el: Vajon meg lehet-e birkózni a világnézet szó összes 
visszhangjával, melyeket kiejtése ma felver; vajon nem mosolyogtatja-e meg vagy 
nem bosszantja-e fel a világnézeti vesszőfutásokban kifáradt embereket? (…) ízlé-
ses ember a mai konjunktúrában, ha van világnézete, belül hordja, nehogy össze-
tévesszék az »eszmék« vigéceivel.” (Tagadhatatlan aktualitású szavak)

(…) eklekticizmust akarunk, de nemes gyűjtőszenvedélyből indulót s nem a 
vakon hódoló epigonokét.

Kérdéseink négy egymásbahelyezkedő közösség, négy koncentrikus kör prob-
lémái. Európai emberiség eszméi, közép-európai gátlások és lehetőségek, magyar 
hagyományok és kötelességek, erdélyi valóságok (…)

A négy közösség hagyományai közt minden megvan, amiből egyéniségünk és 
a kor hozzáadásával új világot teremthetünk. (…) nem a megvolt vagy meglevő 
valóságok követésére szólítjuk fel a mieinket. Európa története céltalan kalandok-
kal és gaztettekkel van tele. Közép-Európa soha sem vált valósággá, a magyarság 
nem fejtette ki soha képességeit, Erdély és erdélyiség nemesebb értelemben mindig 
csak jámbor óhaj maradt.

(…) Erdély az a föld s környezet, amelyben ki kell alakítanunk az új 
embert.(…) Nem kell már veszekedni: melyik volt előbb a tyúk vagy a tojás, a 
szellem vagy az anyag, hanem gazdasági szervezetet kell teremtenünk, hogy szel-
lemileg élhessünk.

(…) többet igénylünk a tudományosság mindennapi jelentőségénél. Tudósok 
kellenek, de új egyetemes érdeklődésű tudósok, akik a lényeget keresik s nem csupán 
a gondolat logikai hibátlanságában lelik gyönyörűségüket, hanem magatartásbeli 
nemességét tekintik irányadónak. Ide kapcsolódik vallásosságunk. A metafizikai 
kiélésnek minden formáját el lehet ismerni, egyedül egyet nem tudhatunk építőnek: 
ha a butaság menekül a misztikába.” Aztán Babitsot idézi: „Hiszek az észben, 
hogy ameddig ér, hűséges szolgája annak a valaminek, amit el nem ér.” 

Íme, az a néhány gondolat, mely a helikoni és a Hiteles szellemiség 
azonosságának legfőbb bizonyítéka lehet. Hiszen helikonista hitelesek írták 
le a Hitelben.
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A két szellemi csoport nyitottságában is hasonlatos volt egymáshoz, azo-
nos céljaik pedig összefonták őket. Ha valakinek efelől kétsége lenne, semmi 
sem igazolja jobban ezt az állítást, mint a vészterhes időkben történt kiútke-
reső és a tragikus napok eseményeibe történő, sok esetben együttes beavat-
kozásaik, illetve az ilyen felelős értelmiségi magatartást tanúsító személyek 
örvendetes, tagadhatatlanul hasznos és logikus kétlakisága a két társaságban.

Vagyis szó sem lehet a két szellemi kör szembeállításáról. Szellemiségük 
és céljaik, a személyes összefonódásokon túl is azonosak.

Az ellentétek keresésében örömüket lelők, vagy főleg az ebben érde-
keltek, annál inkább próbálták utólag túldimenzionálni az Erdélyi Fiatalok 
és a Hitel nemzedéki és presztízs vitáját. Történelmi távlatban azonban ez 
is egy természetes folyamat volt. Az Erdélyi Fiatalok emlőin nevelkedett 
erdélyi fiatalok, felnőttek. Felnőttek s jórészt átnőttek a Hitelbe. Végül 
a legmakacsabbak is. Hiszen Hitel munkatárs lett az örökös főszerkesztő 
László Dezső és végül bekerült az együttgondolkodók közé Jancsó Elemér 
és Jancsó Béla.

Azok, akik a Hitelt szerették volna elfeledtetni, nem csupán ideológi-
ai ellenpontként támadtak kötelező módon, hanem a Hitel-kör eredmé-
nyeiből próbáltak érdemeiknél nagyobb arányban részesülni. Mondanom 
sem kell, hogy ez a baloldal volt, amelyik a kor számunkra ma is jól ismert 
módszereivel, ahogy most divatos mondani: narratívájával keverte gyanúba 
a lapot és munkatársait.

Most abból az Albrecht Dezső tanulmányból idézek, melynek fenti mód-
szerrel történt félremagyarázásával Balogh Edgár már az első nagy Hitel 
szám megjelenésekor megpecsételte a lap későbbi sorsát és utóéletét.

A bevezető tanulmány címe: Az építő Erdély. Ennek VII. Ember, ember, 
ember kívántatik című fejezetében a szerző így ír:

„Külföldi értelemben vett középosztály nálunk a köznemesség szétbomlása 
óta nem tudott kialakulni. »A középosztály szóra – írja Weis István – csaknem 
kizárólagosan a hivatalnok fogalma jelenik meg előttünk. A középosztálynak a 
kereskedelmi és ipari pályákra terelése elmaradt és a szabadkereseti pályák felé 
tájékozódása is későn ment végbe«. Ennek a magyar értelmezésű »hivatalnok 
középosztálynak« az eltűnésével a bank és kereskedelmi hivatalnokréteg vette át 
városainkban a középosztály társadalmi vezetését és a hangadóbb résznek a nem-
zeti gondolattal szembeni közönyössége folytán megteremtődött a közösségi munka 
cinikus lenézésének az a szelleme, mely városi magyarságunk minden megmozdu-
lását eleve sikertelenségre kárhoztatja. A papok, tanárok, tanítók és a szabadfog-
lalkozású értelmiségieknek az a része, mely nem hódolt be a közönyösség társadal-
mi divatának, párosulva azokkal a birtokosokkal, akik nem dzsentrik, alkotják a 
középosztálynak leghasználhatóbb rétegét.

(…) Öröklött, de legfájdalmasabb veszteségünk szegény dolgozó magyar test-
véreinknek, az ipari és gyári munkásságnak, a nemzeti közösségből való kiválása. 
Velük, ha a jelenben még nem tehetjük, a jövőben annál inkább kell számolnunk. 
Az alaprétegről: a földműves-osztályról, a magyar népről, nehéz lenne pár sorban 
összefoglalni mondanivalónkat.

(…) Ezzel a színes, elzárkózott darabjaiban önmaga szerepét túlélő és mégis 
állandóan változó világképpel kell számolnia annak, aki az erdélyi életben bár-
mit tenni akar. A vezetésre hivatottak lemondanak az irányításról, a vezetésre 
kényszerültek nem tudták kialakítani azt a közszellemet, mely az új osztályképzés 
feltételeit megteremtette volna. Erdélyben nincs vezetőosztály, mely mély szociá-
lis és nemzeti felelősségérzettel, nagy feladatának hivatástudatával vehetné át a 
nemzet vezetését. Egészséges vezetőosztály nélkül pedig nincs egészséges nemzeti 
társadalom. Történelmi idők a szükségletnek megfelelően új rétegeket termelnek ki 
s bár ennek az új osztályalakulásnak szükségszerűsége nyilvánvaló és kialakulása 
feltartóztathatatlan, nemzeti érdekből az öntudatosítás útján gyorsítani akarjuk 
menetét. Most is, mint valamennyi nemzeti katasztrófánk után, távol és csend-
ben az egyedüllevő magyarok kezdik lerakni az új élet alapjait. Ha végigutazod 
Erdélyt, majdnem mindenütt, a legkisebb faluban is, találsz mágnást, birtokost, 
papot, tanítót, ügyvédet, orvost, kereskedőt, iparost vagy gazdát, akiben ég a fel-
emelkedés vágya, akiben vívódik az örök magyar lélek, akinek segítésre és mun-
kára tárulnak karjai. Pompás, drága magyarok, nagyszerű közösségi alanyok ők, 
akiknek vállaira bátran reá lehet helyezni az új idők minden terhét. Ezeket kell 
összefogni és megteremteni belőlük az új nemességet. Ki kell alakítani az új veze-
tőréteget, most már – okulva a történelmen – nemzeti kiválasztás útján, melynek 
egyetlen ismérve: szolgálni a nemzetet. Ezek a magárahagyott csendes magya-
rok a nemzet igazi elitje, nem kívánták maguknak mindeddig a vezetőszerepet. 
Öntudatosítanunk kell bennük, hogy nem az ő érdekük, hanem a nemzet érdeke 
sürgeti, hogy vegyék kezükbe a közszellem irányítását, hogy összefogva mielőbb 
kialakítsák azt a közszellemet, amelyik termékenyítő erejével virágzásba hajtsa 
a nemzet fáját, de ugyanakkor ítéletével sújtson mindenkit, aki a nemzet érdekei 
ellen közönyösségből, cinizmusból vagy konclesésből bármit tenni mer.” 

Nos, ez a gondolat az, amely elég volt ahhoz, hogy a Hitelt egész tevé-
kenysége során rendiséggel vádolják! Az osztályharc jegyében gondolkodók 
minden mérlegelés nélkül utasították el egy népét vezetni képes, az egész 
népből verbuválódó művelt középosztály szerepét. Ezen az állásponton a 
kort átélők jócskán rágódhatnak. Később egyik alapvető ellentmondása volt 
egy egész rendszernek. Hiszen potenciális ellenségként volt kezelhető akár 
az újonnan felnevelt értelmiség is. Az Albrecht Dezső által hangsúlyozottan 
valamennyi társadalmi osztály tehetségeiből felnevelendő új nemesség, már 
csupán a szónak a baloldalon lám már akkor ellenszenves hangzása miatt 
is ítélőszék elé került.
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Balogh Edgár ekkor a Korunk oldalain az Új magyar rendiség szószólói 
Erdélyben és a Szervezett nemzettársadalom kétféle nézetben című nagy terje-
delmű írásaiban indította el a sorsdöntőnek szánt támadást 

Balogh Edgár e két írásából álljon itt néhány – a fentieket teljesen kifor-
gató – rövid idézet. Ilyen szavakkal támadta a folyóiratot mely: „…nagyigé-
nyű nemzetpolitikai és magyarságtudományi szemle lett, (…) Németh Lászlón 
túladva nyíltan magyar Führer-ideológia után kiált.” A Hitel és programja a 
kialakuló demokratikus szellemi arcvonal ellentáboraként azonos a „…dísz-
magyarba bújtatott hitlerizmus próbálkozásaival”. Az új nemesség, mint veze-
tő réteg gondolatát támadva, azt reakciós–rendi felfogásként értelmezte. 
Végül kijelentette: „A Hitel elszakítja magát a kisebbségi magyar eszmélkedés 
hagyományaitól, el a kisebbségi valóságtól és tanulságoktól s a régi magyar uralmi 
gondolkodás kitaposott menetébe siklik vissza.” 

Itt említem meg azt is, hogy Mikó Imre – nagy nemzetiségi jogászunk – 
személyes emlékére is hivatkozik, mikor még 1971-ben így ír egy Gaál 
Gáborral, a Korunk főszerkesztőjével, folytatott beszélgetéséről: „Miért ír 
ön a Hitelbe? – kérdezte egyszer tőlem szigorúan Gaál Gábor. – Mert más folyóirat 
nem közölne ilyen terjedelmes tanulmányt a népszövetségi panaszjárásról – mon-
dottam, elhallgatva azt, hogy névvel kijönni a Hitelben bizonyos irányba többet 
jelentett, mint a Korunknál viselt álnév mögé behúzódni. – De a Hitel fasiszta, 
Balogh kimutatta róla – s Edgárnak egy a Hitel indulásakor az új magyar ren-
diség szószólóiról írt cikkére hivatkozott.”

E félremagyarázás további részleteivel azért nehéz röviden foglalkoz-
ni, mert közös erdélyi szenvedéstörténetünk bonyolult múltjában, ártó és 
áldozat között a mai napig lehetetlen éles vonalat húzni. Helyes és helytelen 
cselekedetek, gondolatok, eszmék, kényszerlépések, hitek és vakhitek, okos 
és oktalan kompromisszumok sora ez a történet, melyben, ha el is igazo-
dunk, de ítélkeznünk csak nagyon óvatosan szabad.

Arra azonban minden olvasó felfigyelhet, hogy az Albrecht szövegrész-
letben foglaltak mennyire aktuálisak és igazak mai helyzetünkre is, és egy-
becsengenek az ország és a nemzet válságos állapotának megoldásaira java-
solt aktuális lépésekkel.

És mennyire aktuális a vádaskodás metodikája! Hiszen egyetlen mon-
dat elég volt ahhoz, hogy a Hitelt egész tevékenysége során rendiséggel 
vádolják? Nem csupán ezzel, valamint nem csupán ezért, de a kiinduló-
pont itt keresendő, és aztán – a cél szentesíti az eszközt – reázúdul a fasisz-
ta jelző is, mellőzve minden logikát, és azt, hogy a megbélyegzők ennek 
hazug voltáról éppen a napi történelem véres valóságában, sőt saját tapasz-
talatból győződhettek meg. Ez az Orwelli kettősség, a „duplagondol”, ami-
re később éppen Gáll Ernő a marxista filozófus az, aki bölcs szavakkal 
figyelmeztetett.

Az érdemeket kisajátítani óhajtók igyekezete érdekes paradoxonnak 
tűnhet, ugyanis a feledtetők a Hitelt valójában éppen pozitívumai és nem az 
általuk hamisan hangoztatott bűnös szelleme miatt akarták átadni a feledés-
nek. Mert például a Hitelesek és a Hitel a Vásárhelyi találkozónak – utólag, a 
szocializmust építő években, túlzottan is nagy baloldali érdemnek tekintett 
– megszervezésében oroszlánrészt vállaltak, a magyar négy év alatt pedig 
számos, a közös megmaradást szolgáló aktív politikai lépést dolgoztak ki és 
léptek meg, nem egyszer éppen a későbbi feledtetők érdekében is. 

A lap alapítói első perctől kötelességüknek érezték a nemzet szolgálatát, 
s ezen belül természetesen az erdélyi magyarság megmaradását, túlélését az 
akkor még létező és elképzelhető megoldásokig, de mindenkor az együtt 
élő nemzetiségek megbékélése jegyében. Gondolkodásmódjuk nemzetstra-
tégiai, céljuk pedig össznemzeti volt, és a társadalmi békét, az osztályok 
közötti szakadékok eltűntetését óhajtotta.

Vizsgáljuk meg sorra ezeket az elméleti tudósok képét messze megha-
zudtoló cselekedeteket.

Már nem sokkal a lap megjelenését követően, a Hitel szellemi köré-
nek életében fontos fejezet kezdődött el. Tamási Áron a Brassói Lapokban 
193�-ben jelentette meg a már idézett Cselekvő Erdélyi Ifjúság című cikkso-
rozatát. Ezt követően a Hitel-körében talált társakra, hogy elkezdjék egy 
erdélyi diéta megszervezését. Egyébként a diéta szót utóbb szintén érte 
baloldali támadás. Mint láttuk, Tamási ezekben az időkben ragadta magá-
hoz a kezdeményezést, sőt a Hitel szellemi körének vezetését is. A találko-
zóra 1937-ben került sor Marosvásárhelyen, emléke és neve ezért maradt 
fenn Vásárhelyi Találkozóként. Így gyakorlati kivitelezésben az egész ügyet 
jórészt a Hitelesek vállalták fel a szervezéstől és ezzel járó sok aprómunká-
tól (Asztalos Sándor) a kongresszus elnökségén (Tamási Áron) és felvezető 
beszédén (Albrecht Dezső) át, egészen addig, hogy a Hitel szánt egyedül 
teljes számot a találkozó anyagának közlésére. Később azonban a Vásárhelyi 
Találkozó az erdélyi magyar baloldal egyik lényeges hivatkozási alapja lett, 
és ezért fontossá vált számukra, hogy eltakarítsák az emlékezetből a Hitelt, 
annak minden e téren szerzett érdemével együtt. Nem kizárt tehát, hogy 
a Hitel elhallgatásának több oka között ez lehetett az egyik legfontosabb. 
A témát eddig csak balról dolgozták fel, s így a történet tárgyilagos meg-
kutatása még emberére vár. Minden esetre, addig is óvatosan kell forgatni 
Csatári Dániel és Turzai Mária erről szóló könyveit.

Ha már Csatáriról szó esett, emeljünk be tőle is egy, a találkozó szaba-
dalmi vitájára vonatkozó idézetet: „A demokratikus ifjúsági áramlatok összefo-
gásának gondolatát 1935. őszén először a forradalmi munkásmozgalomhoz tarto-
zó fiatalok vetették fel.” Néhány oldallal odébb ezt írja: „Így kap ösztönzést a 
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sarlósok egykori vezetője Balogh Edgár arra, hogy a romániai magyar baloldal 
részéről (…) felvesse a baloldal eddigi kirekesztettjei, a következetes humanisták, 
a székely demokraták, egyszóval az összes haladó magyar erő találkozásának lehe-
tőségét egy demokratikus front keretében.” Majd folytatja: „Balogh Edgár kez-
deményezésére a csendet Tamási Áron megszólalása töri meg. »Cselekvő Erdélyi 
Ifjúság« címmel seregszemlét tart.” Vagyis szerinte Tamásit Balogh Edgár 
mozgósította cselekvésre, hogy aztán a fasiszta Hitel által valósítsa meg azt?

Ha pedig ismét szóba jött a mindent tönkretenni képes fasiszta szó, néz-
zük csak meg Balogh Edgár: Mikó Imre korjelzése című írását. A Gál Gábor 
által is idézett Balogh Edgár-i ítélet új megvilágítást kap, ha elolvassuk, hogy 
mit ír Balogh Edgár ebben az írásában a Vásárhelyi Találkozóval kapcsola-
tosan: „A Magyar Kisebbség (Jakabffy Elemér magyar párti képviselő liberális 
szellemű s a fasizmussal szembehelyezkedő folyóirata. – A szerző megj.) körül 
tömörülő fiatal politikusgárda nélkül nehezen válhatott volna valóra Mikó Imre 
»második« nemzedékének emlékezetes önmegvalósítása, az 1937-es Vásárhelyi 
Találkozó. Az Erdélyi Fiatalok harmadikutas fellépésével egyidejűleg jobb- és bal-
oldali végletek sarkultak ugyan ebben a nemzedékben, a népfronti kezdeménye-
zésre Tamási Áron segítségével Marosvásárhelyen egybegyűlt ifjúsági parlament 
azonban megtalálta a demokratikus nemzetiségi összefogás útját a fasizmussal 
szembeszálló román haladó erők oldalán. Ha a jobboldal intrikája, a népeket és 
országokat összeroppantó hitlerista előretörés és a második világháború minden meg-
próbáltató kalandorsága háttérbe szorította s szétkergette is a Vásárhelyi Találkozó 
összetevőit, az egyszer már kialakult kapcsolatok nem vesztek kárba, s a bécsi dik-
tátum folytán Észak-Erdélyre is kiterjeszkedő Horthy rendszer fasiszta csatlóspo-
litikájával szemben fokról fokra újra érvényre jutottak a népfronti hazafias erők.”

Érdemes elgondolkodni e ravaszul megfogalmazott szövegen. Minde-
nekelőtt tudni kell, hogy 1978-ban jelent meg, a Ceauşescu diktatúrá-
nak, a fény évtizedeinek idején. Olvasása közben azonban gondolni kell a 
Vásárhelyi Találkozónak azokban az időkben jelentőségén felüli értékelé-
sére is. Természetesen benne van a fasizmus visszatérő motívuma. Amire 
még felfigyelhetünk, hogy azt a Horthy-rendszerrel összefüggésben említi, 
de Románia fasizálódásáról nem esik szó. Romániában, e sorok megjelené-
sének idején, már nem szívesen beszéltek erről. Annál szívesebben kötöt-
ték össze e veszedelmes szót Horthy nevével. Nem véletlen az sem, hogy a 
bécsi döntés a románok által használt bécsi diktátum néven szerepel benne. 
A szövegben túlértékelt a fasizmussal szembenálló román haladó erőkhöz 
való csatlakozás motívuma is. 

Meglepő, hogy Balogh Edgár itt a maguk szerepéről nem szól, annál 
inkább egy kitűnő, de mégis ez ügyben kevéssé jelentős lap, a Magyar 
Kisebbség kap főszerepet nála. Ennél is furcsább, hogy itt nem említi az 
Erdélyi Fiataloknak a találkozóról való távolmaradását s annak okát, a talál-

kozónak kommunista trójai falóhoz való hasonlítását. Bár a későbbi Hitel 
munkatárs, akkor még az Erdélyi Fiatalokhoz köthető Mikó Imre példá-
ul – a távolmaradást illetően – objektív okra hivatkozhatott, hiszen akkor 
éppen katonaidejét töltötte.

Ami minket leginkább érdekel az az, hogy Tamási Áron szerepét kiemeli 
e fasizmussal szembeni népfrontos összefogásban, ami viszont elválasztha-
tatlan a Hiteltől. 

Íme a hasadék a két történet között. Az egykori kirohanás tárgytalanná 
válik(?), bár szerzője szövegesen nem követi meg az áldozatot. A Tamási 
szerepének elismerése egyben a Hitel szerepét is elismeri a sokat emlege-
tett találkozó előkészítésében, sőt a Hitelhez utóbb csatlakozott Mikó Imre 
méltatásának felvállalása egymagában is rehabilitálná a Hitelt, de mind-
ez csak a vájt fülűek előtt világos. A kívülálló számára a Hitel homályban 
marad. Lesz azonban a történet még cifrább is, ha Balogh egész kései ítéle-
teit is megismerjük. Persze a szocializmus építésének éveit megért generáci-
ók számára nem annyira különös ez a folyton változó, mindig a pillanatnyi 
szükség szerint formálható véleményalkotás.

De ha már emlegettük Balogh Edgár későbbi véleményét, szólaljon meg 
ismét a történtek e sokat emlegetett koronatanúja. Szolgálatban című – jól 
ismert – önéletrajzi írásában, 1978-ban így vall: „Keserűen éreztem, hogy az 
Ady Társaság demokratikus frontja helyett – s bizonyos visszacsapásul is kezdemé-
nyezésükre – a kolozsvári HITEL hasábjain új rendi szemlélet formájában feltűnt 
a német és olasz parancsuralmi előretörés vonzása. Albrecht Dezsőt, a »nemzet 
helyett gondolkozó osztály« elit-elméletének felállítóját már Brünnből ismertem: 
ott ült ő is 1927-ben a titkosok közt, akik egy Kazinczy-megemlékezés alkalmából 
felelősségre vontak radikális törekvéseink miatt… A népi mozgalmakkal szembeál-
lított magyar úri hivatalosság keze most már Erdélyig ért, s a maga javára akarta 
fordítani az általános tespedésből kikászálódni óhajtó, új cselekvésre lendült szen-
vedélyeket. Nem mondom válaszom erős volt (…) Csak arra vigyáztam, hogy a 
nép alkotóképességét tagadó s a társadalmat tekintélyelv szerint felülről szervezni 
kívánó irányzatot ne azonosítsam a Hitel köré csoportosult fiatalokkal, leszögez-
ve: (…) semmiképpen sem reakciósok még azok akik itt – a reakciós zászlóbontás 
árnyékában – népegészségügyről, kisebbségi jogvédelemről, magyar képzőművé-
szetről értekeznek, vagy verseket írnak. A reakciós ideológiai tervekről a mun-
katársak többsége aligha tudott. Ha szót emelünk az ellen a kísérlet ellen, amely 
egy új magyar rendiség osztálygőgjét s parancsuralmi vágyfantáziáját akarja az 
erdélyi magyar szellemi életbe becsempészni, tesszük ezt abban a hiszemben, hogy 
az erdélyi magyar ifjúság hagyományos népi szelleme ellen elkövetett neofeudális 
kultúrmerénylet a Hitel fiatal munkatársai és olvasói között is ellenállásra talál.”

Balogh Edgár e sorokban ismét egykori önmagát idézi, egy az előbb 
vizsgált Mikóról írt tanulmánnyal azonos évben kiadott könyvében! 
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Ezzel most zárjuk le a Vásárhelyi Találkozóról szóló eszmefuttatást, 
melyet e dolgozatban csupán azért emeltem be, hogy a Hitel egyik – a 
maga módján történelmi jelentőségű – fegyvertényére felhívjam a figyel-
met, s felkeltsem egyben az érdeklődést az ezt tagadók szegényes és egyéb 
célokat szolgáló érvelésére.

A kérdés részleteiről az olvasó szintén ebben a kötetben találhat 
tanulmányt.

Lépjünk hát tovább.
Alig három évvel a Vásárhelyi Találkozót követően elérkezik 1940, és az 

erdélyi magyarság várva várt napja. Az általam harmadik Hitelnek nevezett idő-
szakban e szellemi kör jelentős mértékben kibővül. Az anyaországból érkezettek 
is csatlakoznak hozzájuk, és egy letiltásnak nevezhető átmeneti szünetet köve-
tően, havonta megjelenő, támogatott és országos terjesztésű folyóirattá válik. 

A szerkesztők közül egyesek egyéb feladatokat kapnak. Albrecht és 
Vita behívott országgyűlési képviselő lesz, Venczel a Történettudományi 
Intézetnél, illetve az EMGE statisztikai osztályánál dolgozik. A folyóirat 
szerkesztését Kéki Béla és Kiss Jenő végzi. 

Mindenképpen megállapítható, hogy az addigi elveket fel nem adva, 
de kissé megváltozott tartalommal jelenik meg a lap. Elítélhető tartalmi 
törés nem észlelhető, egy-két a kor politikai hangulatát érintőlegesen idé-
ző megjegyzéstől eltekintve, de például több közéleti személyiség kötelező 
szerepeltetése is gyengíti az addig ismert színvonalat. A lényeget tekintve 
azonban a szellemi kör nem hazudtolja meg magát.

Bár a kör létszámában gyarapodik, a kemény mag továbbra is a Szász-
villában találkozik. A kétszáz fős társaságnak azonban nagyobb térre van 
szüksége. Az új otthonteremtésben tevékenyen részt vesz apám, és anyám – 
a Hitel háziasszonya – rendezi be az Erdélyi Kör helyiségeit. Ezután a 
tömegesebb találkozások itt zajlanak. A helyiség az Erdélyi Pártnak szin-
tén találkozóhelyévé válik. Mint már írtam, e párt szerveződését Teleki Pál 
támogatta, és általa azt remélte (amiben nem csalódott), hogy így a német 
orientáció elleni politikájához nyer szövetségeseket. A párt szimpatizánsai 
közt Hitelesek és Helikonosok egyaránt előfordultak, s így együttműködé-
sük további személyekkel és találkozási felülettel gazdagodott.

A rendelkezésre álló terjedelem nem engedi meg az akkor begyűrűző szel-
lem részleteinek taglalását, néhány szóban azonban később erről még írok.

De lássuk, a továbbiakban miként kapcsolódtak be Hiteleseink az erdé-
lyi magyarság sorsát eldöntő történelem eseményeibe.

A Bécsi döntést követően, még a honvédség bevonulása előtt a Hitel 
munkatársai azok, akik összeülnek és elkészítik azt a beadványt, melyet 

Teleki Pálhoz juttatnak el. Ebben Erdélynek különleges státust kérnek 
és lefektetik az észak-erdélyi román kisebbség (milliós tömegről van szó) 
további sorsát megkönnyítő kisebbségpolitika alaptételeit. Például: a román 
nyelv oktatása legyen kötelező minden magyar iskolában is, a román több-
ségű területeken legyen kötelező a hivatalnokok nyelvismerete, hozzanak 
létre román intézményeket stb. Nem véletlenül tud erről a tényről keveset 
a magyar, s főleg a román közvélemény, miként arról sem, hogy ennek a 
román kisebbséggel kapcsolatos egyes tételei a zavaros évek ellenére sok 
tekintetben meg is valósultak. A román propaganda ennek éppen az ellen-
kezőjét hirdeti, s egyes kiadványokban nem riad vissza a legvadabb hamisí-
tásoktól sem, el egészen a durván montírozott fotókig. Az immáron euró-
pai Romániából a Ceauşescu idejében elkövetett gátlástalanul tudatmérgező 
csalások cáfolásáról még nem hallottunk.

Vallasek Júlia erről így ír „A Hitel köre rögtön a bécsi döntés bejelentése 
után megpróbálkozott a lap hasábjain korábban körvonalazott eszmék valóság-
ba ültetésével. Még a honvédség bevonulása előtt egy szűkebb körű Hitel-össze-
jövetelen Teleki Ádám, Tamási Áron, Vita Sándor, Venczel József és Albrecht 
Dezső, Észak-Erdélyre vonatkozó elképzeléseiket egy memorandumba vázol-
ták, melyet 1940. szeptember 9-én át is adtak Teleki Pál miniszterelnöknek. 
A memorandum szerzői a teljes erdélyi magyar értelmiség nevében szólaltak 
meg, s az erdélyi magyar társadalom sajátos szerveződési formáinak, hagyomá-
nyának megőrzését követelik.”

A háborús évek ellenére egészen hihetetlen magyar eredmények szü-
lettek. (Ne feledjük, a háború alatti magyar négy évről van szó, vagyis nem 
többről, mint egy mai parlamenti ciklus.) Ilyenek pl. a viaduktok és alagu-
tak sokaságát igénylő székely körvasút, mely akkor a vasútépítés világcsú-
csának számított, s külföldi szakemberek jöttek tanulmányozni, mert nem 
akarták elhinni megvalósulását. De említhetjük az Észak-Erdély helysé-
geit mai napig díszítő és szolgáló középületek sorát, a magyar hegyiva-
dász, határőr katonaság újraszervezését és infrastruktúrával való ellátását 
stb. Az erdélyi magyarság fellélegzett. Sajnos azonban csalódások is érték 
őket az anyaországból érkezők számukra idegen szelleme és nem egyszer 
fölényeskedő magatartása miatt. Egy évszázados hagyomány szerint patri-
archális, ráadásul a kisebbségi sorsban egymásba kapaszkodott, a társadal-
mi osztályok közötti kisebb távolságokhoz szokott közösség szembesült a 
címkórság meg az osztálykülönbségek sok bajt és feszültséget okozó vagy 
elősegítő – részben olykor magyarázó – hatásaival. Még nagyobb meg-
rázkódtatás volt az ott először végrehajtott deportálások feldolgozása. 
A Hitel szellemi köre is átélte ezeket a megkönnyebbülés első örömét 
beárnyékoló történéseket. Így aztán nem meglepő az, amit a háború utol-
só hónapjaiban tettek.
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Az ország hadba lépésével szembeni ellenvéleményükre számos adat 
utal. A deportálások idején közülük került ki a mentességek ügyének inté-
zését felvállaló Vita Sándor. 

Az egyre vészesebb időkben aztán még jobban láthatóvá vált a Hitel 
szellemi körének valódi értékrendje. 

Keveset beszéltek eddig arról, hogy Teleki Pál az Erdélyi Pártot éppen 
saját németellenes vonalának erősítése miatt óhajtotta létrehozni. A Hitel-
esek ebben is ott voltak, és Teleki halála után tovább ragaszkodtak e szel-
lemhez. Amint arra Vallasek Júlia Török Zsuzsanna nyomán figyelmeztet, 
valójában az Erdélyi Párt politikai programja a Hitel-mozgalom elképze-
léseinek enyhén módosított változata volt.

Igen fontos és sok mindenre rávilágító kísérlet volt a negyvenek memo-
randuma. Ezt a memorandumot, melyet szintén e szellemi kör vezetése 
alatt dolgoztak ki, azért juttatták el a kormányzóhoz, hogy az haladéktala-
nul ugorjon ki a nyilvánvalóan vesztes háborúból, „ellenkező esetben Erdély 
külön utakra lép”. A szöveg kidolgozása mellett az aláíró negyven vezető 
magyar értelmiségi között is számos olyan fedezhető fel, aki a Hitel köre-
ihez tartozott.

Bokor Péter: Végjáték a Duna mentén című könyvében Vita Sándor em- 
lékiratát idézi: „– Felvetődött az a gondolat, hogy egy memorandummal kell 
Horthyhoz fordulni, amelyet aláírnának a Horthy előtt is tekintéllyel bíró társa-
dalmi vezetők. Ennek a memorandumnak a megszerkesztésére Mikó Imre, 
Szabédi László és Nagy István kaptak megbízást. S részt vett ebben Tamási 
Áron is. A szerkesztés az Erdélyi Kör Fő tér 5. szám alatti helyiségében folyt 
(A felszaporodott létszámú Hitel akkori gyülekezőhelye. – A sz. megj.) (…) 
Több mint negyvenen írták alá” Itt most az idézetből csak a Hitelhez kötődő 
személyeket sorolom fel Vita Sándor listájáról: Tavaszy Sándor, Józan Miklós, 
Nagy Géza, Tamási Áron, Szabédi László, Kiss Jenő, Venczel József, Szász 
István, Mikó Imre. A memorandumot a kormányzónál bármikor kihallga-
tást kapó Teleki Géza (Teleki Pál fia) egyetemi tanár vitte Budapestre. Ez 
a pillanat volt az Erdélyi Magyar Tanács megalakulásának pillanata. Teleki 
Béla Budapesten volt, tehát akkor nem írhatta alá, de távollétében e tanács 
elnökének őt választották meg. Erről Vita Sándor és Teleki Béla, Lipcsey 
Ildikó történészhez írott levelei győztek meg, melyekben ezt tényként említik.

Az az öt jobboldali erdélyi magyar értelmiségi, aki leült tárgyalni a bal-
oldali ötökkel, szintén a Hitel köréből került ki. Az eset, minthogy kétsze-
replős, felbukkan Balogh Edgár emlékirataiban is

Balogh Edgár most tovább idézett önéletrajzi könyvében, annak vége 
felé, ezt találjuk: „A Teleki-csoport (gróf Teleki Béla a nagytekintélyű Erdélyi 
Magyar Gazdasági Egyesület – vagyis az EMGE – és az Erdélyi Párt elnö-
ke volt a magyar négy év alatt. – A szerző megj.) azonban elhatározta, hogy nem 

hagyja el Erdélyt, bármi történjék, és ez a szándék hozta össze a baloldallal, nem 
utolsósorban természetesen azzal a gondolattal élve, hogy a magyar elsőbbségi pozí-
ció ezzel a taktikával talán még megmenthető. Öten ültek le tárgyalni, a gróf s az 
összekötő szerepet vállaló Demeter Béla mellett: Mikó Imre, aki már múltjával 
kiérdemelte bizalmunkat, Szász István agrármérnök, az EMGE egyik vezetője, 
Teleki bizalmasa (Apám, az EMGE ügyvezető alelnöke, a Hitel házigazdája 
és mecénása. – A szerző megj.), és Vita Sándor országgyűlési képviselő, a Hitel 
mérsékelt szárnyának egyik jelese, szövetkezeti ember. (A Hitel egyik főszer-
kesztője. – A szerző megj.). Az öttel szemben Demeter János és Kovács Katona 
Jenő mellett Jordáky Lajos és Csögör Lajos ült, virtuálisan én voltam a párba vett 
ötödik. Itt ebben a szűk körben hangzott el Teleki ajánlata és Kovács Katona Jenő 
válasza, s az őszinte szó nem maradt visszhangtalan.”

Az esetet követően a Teleki-féle ötök közbenjárására két részletben 60 
politikai fogoly menekült meg a Gestapo felkoncoló szándéka elől, annak 
orra előtt. Ma is birtokomban van Balogh Edgár Egyenes beszéd című köny-
vének apámtól örökölt, dedikált példánya. A rövid kéziratos szöveg így szól: 
„Szász Istvánnak az ellenállási mozgalom emlékére szeretettel: Balogh Edgár.”

A Hitel és az EMGE munkatársai – köztük apámmal – (Bethlen Béla 
és feltehetően Bánffy Miklós társaságában) voltak azok, akik elérték a had-
testparancsnoknál, hogy Kolozsvár maradjon nyílt város, s így meneküljön 
meg a háború pusztításaitól.

Ugyancsak a Hitel és a szellemi körével jelentős átfedést mutató EMGE 
munkatársak nevéhez fűződött az a hatásos propaganda, mely a lakosság 
körében a maradás mellett érvelt. 

Ami pedig a Teleki-csoport Balogh Edgár által emlegetett „takti-
káját” illeti, arról szólhatnék emlékeimből. Apám, miután anyámat és 
engem a közelgő front elől – gépkocsival – Tarcalra menekített, visszatért 
Kolozsvárra, és az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület gyakorlati tevé-
kenységét vezető ügyvezető alelnöki íróasztalánál várta be az orosz csapa-
tokat. Onnan írott – a város elfoglalása előtti – utolsó levelét már közöl-
tem Trianon sodrásában című önéletrajzi könyvemben. Ezt megelőzően 
részt vett az erőfeszítésekben, melyek nyomán Kolozsvár nyílt város lett, 
és megmenekült az ostromtól, majd utóbb a város élelmiszerellátását szer-
vezte. Ezután az oroszok Teleki Bélával és Vita Sándorral együtt elfogták, 
és magukkal hurcolták őket a front mögött. Apámat több tisztázó kihall-
gatást követően (mikor végre elhitték, hogy nem politikus, hanem gazda-
sági szakember), Mezőcsáton engedték szabadon, Telekit és Vitát legújabb 
adatok szerint Pozsonyba érkezvén adták át a magyar hatóságoknak. A tár-
gyilagosság azt is megköveteli, hogy a Balogh Edgár-i kettősséget tovább 
árnyalva, elmondjam apám azon feltételezését, mely szerint Malinovszkijt 
feltehetően Balogh Edgár informálta Teleki és Vita valamint a maga kilé-
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téről, szerepükről a negyvenek memorandumában stb. Nem kizárt, hogy 
ennek köszönhették szabadulásukat. 

A Hitel harmadik periódusában felvett alcíme (Nemzetpolitikai szem-
le) által is jelzett nemzetpolitikai jellege – a manapság már kontinentális 
méreteket öltött politikai adok-kapok hangulatában – egyre kényesebb és 
sokakban felesleges gyanakvásokat keltő tény lehet. Nos, a Hitel tartalmát 
elemezve ez minden bizonnyal elillanhat. Az erdélyi magyar értelmiségi-
ek és a szellemi körhöz főleg 1940 után csatlakozó tágabb magyarországi 
gondolkodók, akik akkorra már maguk is megélhették a Sütő András által 
később meghatározott: önmagával határosság érzését, érthető módon ren-
delkeztek kifinomultabb veszélyérzettel. Ebben a helyzetben elkerülhetet-
len volt a nemzetpolitika szükségességének felismerése. 

A mai áldatlan viták közepette világos lehet az, hogy a megmaradás óha-
ja és ennek gyakorlati szolgálata nem nevezhető nacionalizmusnak, külö-
nösen nem egy olyan világban, ahol annak sokszínűségét nagy igyekezettel 
óvják, és még egy állatfaj eltűnése is világszerte felkapott téma.

A Hitel szellemi köre tehát a megmaradást akarta szolgálni, másoknak 
nem ártó és önkritikus, de pragmatikus gondolkodással. Ahogyan az írók a 
megmaradás irodalmát művelték, a tudósok a megmaradás tudományát épí-
tették. Vagyis a Hitel a megmaradásért folytatott erőfeszítések tudományos 
alapjait próbálta lerakni. A megmaradás útjait pedig a műveltség, a minőség 
irányába vélték felfedezni. Mint Venczel József írja: „A Hitelt nemzedékünk 
műveltség és élménybeli hiányérzete hozta létre. Célunk a hiánypótlás.”

A Hitel története ezzel zárult, s elkezdődött ügyes és következetes fele-
désbe taszításának korszaka.

1944 után, az ebben érdekeltek ügyes asszisztálásával, a Hitel – a besáro-
zás módszere általi – feledésre ítéltetett. Sorsa nem volt hasonlítható a köz-
ismert TTT egyik csoportjáéhoz sem. Nem tiltották, de nem is tűrték, nem 
támogatták, de nem is torolták meg ritka kényszerű felemlítését. Történetek 
igazolják, hogy a félni jó a Tartsunk Távolságot Tőle T-i lengték körül.

Így aztán Erdélyben az új generáció nem ismerhette meg, a régiek a 
sokunk által ismert kussolással viszonyultak hozzá, s az anyaország sajtó-
története teljesen elfeledte.

A Hitel által megoldásra felmutatott gondok azonban, hatványozott 
mértékben és új színekkel gazdagodva, tovább éltek. A Hitel által javasolt 
megoldások indokoltsága nem volt kétséges, ugyanakkor nem volt lehet-
séges sem.

Éltető teljesítmények formájában, mégis ott lappangott az értékteremtő 
erdélyi magyar értelmiség hétköznapjaiban. Az eszmét és a célt nem emle-
getve, de a cselekvést fel nem adva. Mert bár a Hitelesek közül sokan emig-

ráltak vagy repatriáltak, illetve expatriáltak, vagy egyesek életükkel fizettek 
elveikért, az otthon maradottak – sőt az eltávozottak is – jelentős, nem egy 
esetben hatalmas munkát végeztek az ezt követő akadályokkal és veszedel-
mekkel telt évtizedekben. A Hitel szellemét a tűz nem égeté meg.

A Hitel nagy generációja, a Hitelt nem emlegetve, arról nem is beszél-
ve, de a múltat végképp el nem törölve, részt vett az új és ma is alkotó és 
küzdő erdélyi értelmiségi nemzedék felnevelésében, s ha nem beszélhettek, 
akkor munkájuk, példájuk és életmodelljük volt az, amely kisugárzásával 
nagyszerű utódok sorának felnevelését segítette.

Az utolsó Hiteles, Lőrinczy László, három évvel ezelőtt hagyott itt 
minket. 

De lássunk bizonyítéknak néhány a folyóirat és szellemi kör elsüly-
lyedése után is – hosszabb-rövidebb ideig – még aktív szellemi befolyást 
gyakorló nevet, a közismert teljesítmények felesleges emlegetése és a tel-
jesség igénye nélkül, csak ábécé sorrendben: Bözödi György, Debreczeni 
László, Domokos Pál Péter, Entz Géza, Gy. Szabó Béla, Illyés Elemér, 
Jancsó Elemér, Jékely Zoltán, Kéki Béla, Kiss Jenő, Kós Károly, László 
Gyula, Makkai László, Márton Áron, Mikó Imre, Nagy Géza, Nagy Miklós, 
Szabédi László, Szabó Lajos, Szabó T. Attila, Szemlér Ferenc, Szenczey 
László, Szervátiusz Jenő, Tamási Áron, Venczel József, Vita Sándor, Vita 
Zsigmond, Wass Albert. 

És akkor még nem beszéltünk a közöttük levő nem kevés iskolateremtő 
személyiség kisugárzásáról.

1989 után volt egy bíztató kísérlet, melynek nyomán 1994-ben, Bíró A. 
Zoltán, Horváth István, Koszta N. István és Péntek János újraindították a 
lapot Csíkszeredában: Hitel, erdélyi szemle címmel, de sajnos csak két külön 
és egy összevont szám jelent meg, majd megszűnt. 

 
Nem mehetek el szó nélkül amellett, hogy a Hitel munkatársak közül ma 
is vannak, kiket – haláluk után – megpróbálnak alaptalan és csúnya vádak-
kal illetni. 

A Hitel-kör szellemi tevékenysége mellett, az azt szinte aláhúzó poli-
tikai szerepvállalása, az a terület, amely legjobban igazolja, hogy milyen 
elvek mentén folytatták munkájukat. Mindazok, akiket ez a kör magáénak 
érzett, mindazok, akik ennek a körnek a munkájától – mai szóval – nem 
határolódtak el, nehezen elképzelhető, hogy olyan vádakkal legyenek illet-
hetők, mint amilyenekkel a nacionalista román, sőt a mai magyar politikai 
érdekek megpróbálják őket a történelem és a kultúrtörténet süllyesztő-
jébe juttatni.
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Az egyik ilyen példa Wass Albert, az akkoriban még fiatal – de már 
Baumgarten-díjas – munkatárs.

Wass Albert nem politikus volt, hanem író. Ő egy élet munkásságával 
próbálta szolgálni nemzetét. Az ő halála is ködökbe burkoltatott. Esetében 
a ceauşescui titkosszolgálat szerepét emlegetik. Öngyilkossághoz sok két-
ség nem férhet, de ez semmit sem változtat azon a tényen, hogy előtte 
több alkalommal próbálták meggyilkolni. Sikertelenül. Az író sziszifuszi 
küzdelmet folytatott a valóságot ismertető magyar anyagok könyvtári elhe-
lyezéséért Amerikában. Saját költségen tette, és kétségbeesve látta, hogy a 
magyar anyagok rendre eltűnnek, a félrevezető jellegű román információ 
pedig egyre több. Erről tőle első kézből értesültem. A rendszerváltás néven 
ismert években aztán megalázó küzdelmet folytatott a magyar állampolgár-
ságért. Ennek kapcsán ismerhette fel, hogy reményeiben ismét csalatkozott. 
Életműve ekkor már – korára való tekintettel – gyakorlatilag lezárult. Nem 
kizárható, hogy az ő cselekedete is egy figyelemfelhívó, utolsó tett akart len-
ni, s az nem csupán egy kétségbeesett pillanat műve volt. Én a tőle kapott 
levelekből és üzenetekből inkább ezt olvastam ki.

Wass Albert a fent leírt Hitel-körben is edződött, próbálgatta fegyver-
zetét, és szembesült a többi sokfelől érkezett, de vele együtt gondolkodó –  
jórészt fiatal – erdélyi magyar értelmiségi gondolataival. Utóbb a bécsi dön-
tést követően ugyanebben a körben az anyaországból érkezettekkel szintén 
alkalma volt naponta eszmét cserélni. Ennyit röviden az írót ért hatások 
egyik fő forrásvidékéről, újfent megjegyezve, hogy ez a kör jórészt, sőt sze-
mélyén keresztül, átfedte a Helikon köreit is.

A mai szobortiltók szóhasználatát alkalmazva: Wass Albert nem határoló-
dott el ezektől. Továbbra is tevékeny és lelkes látogatója maradt a Hitel köre-
inek. Vajon ezenközben a Funtineli boszorkány írója – aki mellesleg a román 
parasztot, még a román irodalmi élet józan szereplői által elismerten is, 
oly egyedülálló szeretettel ábrázolja – titokban az etnikai tisztogatás, vagy 
Karácsony Benő bensőséges barátjaként az antiszemitizmus bűnébe esett vol-
na? Miközben ismert tény, hogy a vádban foglaltak helyétől sok száz kilométer-
re volt, s nem véletlenül, hanem éppen a Gestapo látóköréből kimenekítendő!

Kevéssel ezután pedig, bár katonaként ő már máshol jár, azért az álta-
la elfogadott szellemi kör: barátai, munkatársai, együtt gondolkodó társai 
azok, akik – mint azt már láthattuk – Kolozsvárt megmentendő kijárják, 
hogy nyílt város legyen, majd gondoskodnak a lakosságról, az ellátásról, 
az átmenet gondjainak enyhítéséről, még saját szabadságuk árán is. Sőt! 
Vita Sándor intézi a zsidómentő igazolások megszerzését. Valamennyien 
Hitelesek. A szó mindkét értelmében. Ennek története fellelhető mindkét 
oldal emlékirataiban. Csak ama szellemi kör neve nem szerepel mindenhol, 
s a hangsúlyokat tologatják jobbra-balra.

A cél szentesíti az eszközt. Ismert kommunista irányelv. Ha nekem hasz-
nos, akkor társutas, ha már nem, akkor ellenség. Irány a Gulág, Recsk, a 
Duna-csatorna, vagy a szellemi és földrajzi Hortobágyok és Bărăganok, 
fasiszta grófságok. A valóság feledése, a hazugság diadala.

A közben nagyra nőtt író többet nem láthatta hegyeit, emlékét az 
egy hazájának vallott két országban is sértették és sértik, sőt káromol-
ják. Tehetségét vitatják. Becsületét megkérdőjelezik. Ugyanakkor pedig 
többen olvassák, mint az adóforintokból és adólejekből szórt megany-
nyi hazug propagandaanyagot, mely a globalizáció révén mindkét nép 
jövőjét megpecsételni készül, s legfeljebb kis időeltolódással tervezi azt 
végrehajtani.

 Amikor – általa soha nem sejtett módon – jelenséggé vált és sorra állítják 
fel vagy félre szobrait, felesleges írói teljesítményét szakmailag rangsorolni. 
A puszta tény, hogy írók hadánál nagyobb eredményességgel tanított meg 
magyarokat értékhordó olvasmányt olvasni, magáért beszél. Mert az érték-
teremtő képességet azok is felfedezték, akik együttműködés esetén nagy 
jövőt ígértek neki ott a tengeren túl. Olyant, amelyet ő nem vállalt.

A Wass Albertet körülvevők alkotta szellemi műhely valódi gondolko-
dásmódjának dolgában, a Hitel című folyóiratot lapozva, az olvasó hamar 
kiismerheti magát. 

Mai vádaskodások ártatlan áldozata lett egy hihetetlenül tiszta és igaz 
ember, Vita Sándor, a lap egyik főszerkesztője, az Ellenzék – egy időben – 
felelős kiadója is.

Emlékeim mellett előhúznám az erdélyi kultúrtörténetről szóló köte-
teket őriző polcokról a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon első kötetét. Mit 
is írhattak az akkor már több mint 60 éves Ellenzékről, vagy az azt szerkesz-
tő szellemi emberekről akkor, s éppen olyanok, akiknek kötelező módon a 
csúsztatás, a kettős gondolkodás – évtizedek alatt jól beidegzett – módsze-
reiben kellett mesternek lenniük. Az említett műben ennek ellenére csak a 
német nyomás, főleg pedig a német megszállás éveivel kapcsolatosan olvas-
hatunk bíráló mondatokat.

A sok területen ma is kötelezően anakronisztikus gondolkodásmódot 
elváró bírálók, akik a kor lehetőségeit mérlegelő gondolkodást feledve 
követelnek elhatárolódást, ítéletmondást mindentől és mindenről, ami szá-
mukra, vagy akár számunkra is megérdemli azt. Pedig azok az apró komp-
romisszumok tették lehetővé, hogy például az Ellenzék megmaradhasson, 
és a kellő pillanatokban és kellő módszerekkel mégis, csakazértis leírja az 
igazságot, ha kell irodalmi formában, ha kell parabolisztikusan, de mindenki 
számára érthetően.

De válasszunk támpontot a szakma területéről. Fiatal, tárgyilagos, nagy 
felkészültséggel és az új generáció felülemelkedő képességével bíró szerző-
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től, Vallasek Júliától, aki a Sztánai Napok 200�-ös számában ír az Ellenzékről 
igen alapos kutatómunkát sejtető tanulmányt.

Az egyébként konzervatív napilap már 1880-as alapításától kezdve félt-
ve őrizte függetlenségét, s ezt – a mögötte álló tőkeerőnek köszönhetően – 
meg is tehette. Mindvégig világnézetétől függetlenül közölhetett benne a 
szellemi minőség, s a történelmi kényszereket úgy élte meg, hogy csupán 
a minimumot teljesítse. Ezt az élet számtalan területén történelmi korsza-
kokat átívelően tette a magyar értelmiség – főleg utóbb –, s csak éppen 
ebben a korszakban kérik számon? Jól ismerjük a kettős mérce alkalma-
zásának ezt a területét.

Nézzük azonban mit ír még a Kuncz Aladár korabéli Ellenzékről 
Pomogáts Béla: „Az Ellenzék irodalmi rovatát a jobbak gyülekezetének szánta, s 
mert nevelni akart vele, műhelynek: az idősebbek, iskolának: a fiatalabbak számára” 

1940 szeptemberében, amikor a honvédség bevonul Kolozsvárra, Végh 
József aktuális főszerkesztő maga által is elismert mozgósító, militáns szelle-
mű írást közöl. Vallasek erről így ír: „Végh programcikke ellenére az Ellenzék 
megszűnéséig szinte semmilyen propagandisztikus, illusztratív, az aktuális politi-
kai hatalmat kiszolgáló szépirodalmi anyagot nem közöl.” Sőt! 1944 márciusa és 
szeptembere között: „…számos, burkoltan antihitlerista publicisztikát jelentet 
meg az Ellenzék (laptestvére, a filléres, bulvárkiadásként megjelenő, Demeter Béla 
szerkesztette Est Lapok nyílt konfliktusba is kerül a Sztójay kormánnyal)”. Ez év 
márciusában az Ellenzék Adyra hivatkozik és azt az írását idézi, melyben 
ezeket mondja: „Az erdélyi Mikes Kelemen példája annak, hogy nekünk futni 
kell a germánoktól s nyugatabbra menni eszmeházasodások céljából.” Majd ezt 
olvashatjuk: „…metaforikus ábrázolásként jelenik meg 1944. július 22-én Heltai 
Gáspár: Ahogy a halál nem fél sem hatalomtól, sem erőtől, sem tudománytól című 
Haláltánc-éneke, mely a zsidó lakosság elhurcolását és a bombázást nemrég meg-
tapasztalt, állandó létbizonytalanságban élő város polgárait figyelmezteti. Hogy 
»Minden ember ezen megálljon, és a halálhoz igen készüljön«”. 

Természetes, hogy elkerülhetetlenül érezhetővé váltak a kor hangjai is, 
de távolról sem olyan formában és mértékben, hogy azt bárki a történel-
mi helyzetből kiemelve a lap jellemzőjévé tehesse. Érdekes bizonyíték az 
ügyes üzenetküldésre a Szerb Antal eset. Erről írva Vallasek Júlia elmondja, 
hogy a szélsőséges, antiszemita, baloldal ellenes vélemények ritkán jelen-
nek meg a lap cikkeiben, s akkor sem az irodalmi művekben. Sőt, mint 
mondja: „Helyenként (igaz rejtett, a kontextuális értelmet mozgósító formában) 
egyes újságírók megpróbálják megkérdőjelezni a művelődést sújtó rendeletek egyi-
két-másikát. 1943. január 9-i (szombati, tehát irodalmi anyagot is tartalma-
zó, ráérősebb, nagyobb figyelemmel olvasható) lapszám tudósít arról, hogy Szerb 
Antal: Magyar irodalomtörténetét bevonják az iskolai könyvtárakból, majd kom-
mentár helyett ismerteti az Erdélyi Helikon pályázatának történetét, a bíráló 

bizottság összetételét, értékelését. Név szerint megidéz tehát néhány, az erdélyi 
magyar kulturális és közéletben nagy tekintélynek örvendő írót (Babits Mihály, 
Kuncz Aladár, Molter Károly, Makkai Sándor, illetve az Ellenzék olvasóihoz 
nemrég még közeli személyként szóló Bánffy Miklós), az ő szakértelmüket sze-
gezvén a rendelet megalkotóival szemben. 1941 márciusában pedig tiltakozik a 
Hitel, az Erdélyi Helikon és az Erdélyi Iskola (ideiglenes) felfüggesztését jelentő 
1940/7979-es rendelet ellen”. 

Ez hát a napilap, melyet mai kettős mércén nevelkedett kutatók támad-
ni akarnak. S ha a lapot támadják, akkor kereszttűzbe kerül annak ez idő tájt 
felelős kiadója, Vita Sándor is, kinek személye a tolerancia, a szerénység és 
tisztaság jelképe lehetne. E tény aztán újabb gondolatokat indít el bennem. 

Lássuk most ezeket. Vita Sándor személye ugyanis elválaszthatatlan az 
előbb említett (1940-ben ideiglenesen betiltott) Hitel folyóirattól is.

A fent említett harci módszerek ugyanis újfent egy ártatlant érintettek. 
Egy olyan embert próbálnak besározni, aki az őt jól ismerők számára egész 
életében valóságos szentnek számított. Mint hallom, őt – a mentesítő igazo-
lásokat több mint 200 személynek kijáró, az ezzel kapcsolatos kockázatokat 
is vállaló embert – az indirekt antiszemitizmus vádjával próbálnák utolérni a 
másvilágon, ahonnan remélik, már nem tud védekezni.

Vita Sándorról, a Hitel szerkesztői négyesfogatának jeleséről van szó. 
Arról az emberről, akinek inkább emléket kellene állítani embersége, min-
denkire kiterjedő segítőkészsége, csendes, szerény bátorsága, nyugodt böl-
csessége miatt. Sajnos nem valószínű, hogy még élnének azok a tanúk, akik 
maguk példájával tudnák mindezt felháborodva cáfolni. S bár már nem 
élnek, annyi bizonyos, hogy Vita Sándor befeketítése azokat is meggyaláz-
za, akik őt éppen a váddal ellenkező felfogása miatt szerették, tisztelték és 
segítőkészségének haszonélvezői voltak.

A Hitelt és az annak több munkatársát foglalkoztató Erdélyi Magyar 
Gazdasági Egyesületet, melyek Vita Sándor tevékenységének éveken át 
otthont adtak, egyaránt megpróbálták megvádolni rendiséggel, fasizmus-
sal, reakcióssággal, amerikai kapcsolatokkal – mi több, kémkedéssel is. 
Mindenkor egy másik aljas cél érdekében. A vádaskodók minden esetben 
lelepleződtek. Ki előbb, ki utóbb. A Vita Sándor bemocskolására tett kísér-
let csupán kiegészíti ezt a sort.

A lemoshatatlan sárfröcskölés módszertanának szakemberei semmifé-
le eszköztől nem riadtak vissza. Az sem zavarta őket, ha adott pillanatban 
felbukkanó adott cél érdekében ellenkezőjét kellett állítaniuk annak, amit 
előtte mondtak, vagy ha éppen olyanokat kellett tönkretenniük, akik nem 
sokkal előtte – kockázatot is vállalva – segítették őket.

Nem célom néhány oldalon egy köteteket igénylő magyarázkodásba 
kezdeni. Megtették ezt már nálam ismertebb és sokkal avatottabb szerzők. 
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Példának okáért Orwell is. A kommunista számára a cél minden eszközt 
szentesít, s az sem érdekes neki, ha az a cél nem szent, sőt ha az saját érdeke-
ivel ellentétes. Megmagyarázza magának, legjobb meggyőződése ellenére 
ideológiát gyárt hozzá, sőt saját érdekeit mellőzve, ha kell életét is semmibe 
veszi. (Rajk). Orwell ezt „duplagondolnak” nevezi.

Vita Sándor mellett – saját véleményemet megerősítendő és őt meg a 
Hitelt oda-vissza megvédendő – most csupán néhány idézetet fogok felso-
rolni, melyekből világossá válik, hogy aki az ezekben szereplő események-
nek tevőleges részese volt, nem lehetett antiszemita, sőt úgy általában ide-
gengyűlölő sem.

Először egy már idézett, s éppen Vita Sándornak írott levelet említenék, 
melyet Albrecht Dezső szerkesztőtársától kapott a párizsi emigrációból. 
Albrecht így ír: „…valahogyan úgy adódott, hogy mind a négyen – te leginkább – 
az erdélyi szabadelvűség hagyományait képviseltük, s érdeklődésünk valamivel 
szélesebb volt, mint a többieké.”

Hogy a vádaskodások régebbi vonulatát emlegessem, Albrecht Dezsőt 
vádolták már rendiséggel, nevezték neofeudális-kultúrmerénylőnek, sőt 
fasisztának is. Miközben ezt tették, kitűnően együttműködtek vele közös 
ügyekben, elismerő sorokkal illették, hogy utóbb, amikor úgy kellett, ismét 
sárba rántsák.

De térjünk vissza Vita Sándorhoz. 
Talán még nem feledtük Vallasek Júlia idézetét, a Teleki Pálhoz a bécsi 

döntést követően eljuttatott memorandummal összefüggésben. Az idézett 
szöveg megtárgyalása szüleim házában, a Hitel otthonában zajlott, és abba, 
éppen Vita Sándor javaslatára is, olyan kérések kerültek be, mint pl. a román 
nyelv oktatása az erdélyi magyar iskolákban, románul is tudó hivatalnokok 
kinevezése a román lakta vidékekre, vagy a MÁV alkalmazottai számára a 
román nyelv ismeretének előírása stb. melyek nem egy xenofób személyiség 
jegyeit testesítik meg. Szüleim a tárgyalás résztvevői voltak, és nem egyszer 
mondták el nekem annak történetét.

A magyar négy év végén is találunk akár a baloldal által közölt adatokat 
Vita Sándor (és társai) magatartásáról. Szolgálatban című visszaemlékezé-
sében Balogh Edgár, a Hitelt számtalanszor támadó személyiség által írott, 
és már előbb idézett sorokra emlékeztetnék.

Íme, még egy adalék az antiszemita Vita Sándor múltjához. És ezzel 
még nem mondtam el mindent.

Mint már olvashattuk, Bokor Péter: Végjáték a Duna mentén című – a 
témában úttörő – munkájában éppen Vita Sándor emlékezéseiből idézi eze-
ket. Álljanak újra itt e sorok: „– Felvetődött az a gondolat, hogy egy memoran-
dummal kell Horthyhoz fordulni, amelyet aláírnának a Horthy előtt is tekintéllyel 
bíró társadalmi vezetők. Ennek a memorandumnak a megszerkesztésére Mikó 

Imre, Szabédi László és Nagy István kaptak megbízást. S részt vett ebben Tamási 
Áron is. A szerkesztés az Erdélyi Kör Fő-tér 5. szám alatti helyiségében folyt(…) 
Több mint negyvenen írták alá.” Lapozzunk vissza a beadványt Vita Sándorral 
együtt aláírók neveire. Emlékezzünk talán arra, miszerint az NKVD fogsá-
gából történt szabadon bocsátása is nagy valószínűséggel azzal magyaráz-
ható, hogy Malinovszkij marsall minderről tudomást szerzett.

 Eddig hát az idézetek, melyeknek éppen birtokában vagyok, de ha 
magának a Vita Sándor jelenségnek néznénk utána, ennél jóval több bizo-
nyíték kerülne elő.

Magam kisgyermek koromtól fogva a Hitel szellemi körének hatása alatt 
nevelkedtem. A tőlük hallottak, az ifjú koromban velük folytatott beszélge-
tések meghatározták személyiségfejlődésemet. Soha köreikben antiszemita 
vagy idegengyűlölő gondolatokat nem hallottam. Ellenkezőleg, áthatot-
ta őket a „magunk revíziójának” szelleme, a hibák magunkba keresésének 
gondolata. 

Sándor bácsit haláláig látogathattam Budapesten, Fiáth János utcai 
lakásukon. Nehéz körülmények közt, utolsó percig dolgozva teltek évei. 
Sokat beszélgettünk, és állíthatom, hogy személyében az egyik legtisztább 
embert tisztelhettem. Szerencsésnek mondhatta magát mindenki, akit vég-
telen szerénységével és emberszeretetével barátságába fogadott.

A fenti két példa nem egyedülálló, de kiegészíti annak a fullasztó köd-
felhőnek a képét, melyet fel kell lebbenteni a Hitel és holdudvarának tör-
ténete körül.

 

 
Ha a Hitel jelentőségét helyére próbáljuk tenni, feltétlenül és újra el kell 
olvasnunk Tamási Áron szavait: „Ha a HITEL és általában az erdélyi magyar 
szellem nem innét belülről, az erdélyi földből és az erdélyi sorsból próbál magának 
új eszmevilágot teremteni, akkor bizonyára úgy lesz, hogy a magyar műveltség új 
formáit Magyarországon fogják kialakítani a mi számunkra is. Pedig bármilyen 
vakmerőnek látszik, az erdélyi magyar szellem hivatástudását én elsősorban abban 
látom, hogy a magyar műveltség új formáit Erdély alakítsa ki.

Igen – »merjünk nagyok lenni«”.
De itt kell idéznem Tamásinak a Hitellel kapcsolatos talán legfonto-

sabb mondatát is, amely megmagyarázza, hogy miért éppen ezzel a körrel 
szövetkezett a Vásárhelyi Találkozó szervezőmunkájára: „…bizonyára nem 
fogok csalódni abban a véleményemben, hogy ennek a mostani Hitelnek a megje-
lenése a legfigyelemreméltóbb eredmény, amit a cselekvő erdélyi ifjúság az utóbbi 
években elért.”
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A továbbiakban, amit sajtótörténeti szempontból még fontosnak tartok, az 
az irodalom-centrikus és a teljességre törekvő szemléletek összefésülése lenne. 

A Romániai Magyar Irodalmi Lexikon szerkesztésének elindításakor ki 
másnak, mint az egykor volt Hitel társ-főszerkesztő Venczel Józsefnek a 
tanácsát fogadta el Balogh Edgár, mikor nem az irodalom-centrikusságra 
alapozta az éppen napjainkra teljessé vált lexikont.

A Hitel tudatos elhallgatásának tagadhatatlansága mellett természete-
sen az irodalom-centrikus szemlélet is hátráltathatta a remélt feltámadást. 
Ez akár részleges felmentést adhat egyes hallgatagoknak. Bár, ez esetben, 
éppen az egyéb tudományok művelőinek kellett volna felfedeznie ezt az 
igen érdekes és értékes forrást.

Mint láthattuk, a folyóiratot – a maga területén – Tamási Áron a kor 
legnagyobb teljesítményének tartotta. De érdeklődő és értékelő, olykor fél-
tő figyelemmel kísérte sorsát Szekfű Gyulától, Németh Lászlón keresztül 
Szabó Zoltánig, Boldizsár Ivánig és Erdei Ferencig a kinti magyar gondol-
kodók igen széles merítésű társasága. 

A szerkesztők egymás közti levelezésében rátaláltam önmeghatáro-
zásukra vonatkozó adatra is. Láthattuk, hogy Albrecht Dezső, barátjá-
hoz és szerkesztőtársához, Vita Sándorhoz írott levelében szabadelvűnek 
nevezi társaságukat. Ezt ma könnyű félreértelmezni, hiszen a szavak és 
fogalmak elferdítésének korát élve, ahány olvasó annyi gondolat ötlik fel 
e szó nyomán. Az ő gondolkodásuk azonban nem a mai neoliberalizmus, 
hanem az egykor építő és oly hasznos feladatokat elvégző nemzeti libe-
ralizmus ideáit idézi.

Hogy ez a nemzetpolitikai szemle milyen ma is korszerű felismerések-
kel büszkélkedhetett, arra még egy példát hoznék fel. Ebben Venczel József 
a Leopold-féle diploma idejét, vagyis az erdélyi nemzeti fejedelmek korá-
ról a gubernátorok korára való átlépést említi, Apor Péter Metamorphosis 
Transylvaniae című ismert írását idézve. A nagy változás e korszakát az 1918-
as impériumváltást követő korral veti össze, és a nagy változásokat követő 
társadalmi mozgásokat elemzi. Ha az alábbi idézetet elolvassuk, óhatatlanul 
jut eszünkbe a rendszerváltás utáni állapotunk. Apor idejében a fejedelmi 
Erdély társadalma Bécs nyugati vonzásába kerül. 1918 után viszont egy bal-
káni világ terpeszkedik el felette. A mai magyar társadalom (és ez Közép-
Európa minden magyar szigetére is érvényes) a globalizált világot minden 
téren képviselő Unió mindenható holdudvarában éli meg kívánatos és nem 
kívánatos változásait.

A Venczel tanulmány címe: Metamorphosis Transylvaniae és a Hitel 1936/1 
számában jelent meg. Első fejezetében: Történeti példa a változásról, a szerző így ír:

„Bíró Vencel dr. nemrég megjelent történeti monográfiája a leopoldi dip-
lomát követő korszak feltárásában Erdély elnyugatiasodásának jegyeit elemzi 

s rámutat a XVIII. századforduló lényegére, mely nemcsak hatalomváltozás, 
hanem közszellembelei váltás is. A fejedelem a guberniumnak adja át helyét s 
egyidejüleg Bécs és a nyugati szellem hatására új intézmények, új szokások, új 
kultúrfölfogás, valamint új életmód alakul ki. Metamorphosys Transylvaniae – 
Apor Péter szavaival.

A történetíró szemléletében azonban a Metamorphosys Transylvaniae jelen-
tésében és jelentőségében is lényegesen kiszélesül.” 

Mint Venczel József írja: „Apor a művelt cselekvő ember sem tudta felfogni 
csak a külső jegyeket: a »náj módit«. Maga mondja, hogy »Erdélynek régi aláza-
tos együgyűségében holtig megmaradott«. Aztán Venczel így folytatja: „…nyil-
vánvaló, hogy az 1690. évihez hasonló helyzetalakulás feladatkérdés, tehát köz-
szellem alakító.

Ebből a szempontból az altorjai gróf életműködése, korának közszellemválto-
zása s egyáltalán az az új életforma, amelyet a történetíró Erdély e korszakából 
bemutat, nagy tanítás mindannyiunknak, akik (s itt Bíró Vencelt idézi) csak 
most kezdünk teljes tudatára ébredni az 1918. évi uralomváltozás jelentőségének 
és következményeinek”.

 A Magunk revíziója című fejezetben ezeket írja:
„Az új »Metamorphosis Transylvaniae« tehát a történelmi példa alapján – 

kétszáz esztendővel azután, hogy Apor Metamorphosisát befejezte – nem 
fakadhat amahhoz hasonlóan konzervatív elhárításból. Mert az, ami Erdély 
földjén az utóbbi évtizedekben végbement, most sem egyszerű külsőséges, for-
mai átalakulás, hanem a szellemet is átalakító és megérlelő. Tehát időszerű 
látást és megfontolást kíván. Az új »Metamorphosis Transylvaniae« nem apori 
sirám, hanem feladtakönyv, mert »azok az alapvető fogalmak és meggyőződé-
sek, amelyeket (az erdélyi magyarság) régi életéből hozott magával, többé nem 
fejezik ki az életet, a valóságot magát«, (…) mert »az az önvédelem, amelynek 
lényege az, hogy ›nem felejt és nem tanul‹, az elme és a szív összehúzódása, 
megkeményedése, elzárkózása a valóság parancsai elől« és mert »előítéletei 
vannak, melyek meddők és pusztítók, melyek miatt nem tudja felismerni és 
követni az önfeláldozó kötelesség és szolgáló szeretet isteni parancsát, melyben 
élete és jövendője van«.

Ennek megfelelően az új »Metamorphosis Transylvaniae« lényegét Makkai 
Sándor immár öt esztendeje, hogy a Magunk Revíziójában megfogalmazta, azon-
ban közkinccsé és a megfontolás anyagává még nem lett. Részben mert sokan nem 
éppen így látták és látják a tényeket s ezért önmaguk szempontjából legalábbis 
joggal maradnak meg – mint Apor Péter – »régi alázatos együgyűségük«-ben, de 
azután nagy a száma azoknak is, akik – mit tagadjuk – még a külső változásokra 
sem nagyon ijedtek fel.” 

Itt Venczel József, a szerző főszerkesztő, Makkai Magunk revíziójából 
told be egy bekezdést:
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„A Magunk revíziója azonban a nagy szélcsend ellenére is a változás tanul-
ságtétele. Kívánalmait első megjelenése óta egyazon hangsúlyozással hirdetik a 
tények: a változás kényszerű parancsai.

Közelebbről:
1. Nemzeti öntudatunknak mindenképen, bármi sorsban is meg kell változnia,  
     újulnia, tisztulnia.
2. Az erdélyi magyar kisebbség élete a társadalmi megszervezkedésen fordul életre  
     vagy halálra
3.  Az intellektuális pályán maradtak vagy leendők kis serege nemzeti jelentőséget  
    csak, mint a népért élő, a nép közt élő, a népet szolgáló vezető réteg nyerhet.
4. Egész lelki és szellemi életünknek, kultúránknak vissza kell hajolnia a néplélek  
    mélységeibe és onnan kell öntudatra hoznia, kiművelnie és a világ előtt is meg 
    mutatnia mindazt, amiért joga van élnie a magyarnak.
5.  A nemzeti öntudat revíziójának és a társadalmi megszervezkedésnek gyümölcsei  
    a fiatal nemzedék számára érnek.

A változás hirdetőin, úgy látszik, betelik a törvény. Az új magatartás köve-
telését bár a régi elégtelenségének érzete váltja ki, kezdetben mégsem tud közös-
ségi jelenséggé általánosulni, hanem csak a gondolkodó és értéktudattal megáldott 
személyiség kizárólagos, szubjektív »norma élménye« marad. A közösség lassab-
ban mozdul az új felé. A változás konzekvenciáit csak idők múltán teszi központi 
életparanccsá. Ezért a Magunk Revízióját ma is forradalmi iratként kell emle-
getnünk. Így »Az élet kérdezett« tanulmánykötetben új kiadását nem a múlt 
emlékeként, hanem a jövő iránymutatójaként olvassuk. A félévtized újszerűségé-
ből mit sem faragott le. Más szavakkal: az erdélyi magyarság élete ma alig több 
lényegében, mint öt évvel ezelőtt.” 

 Az idézettek aktualitása 79 év alatt sem változott, és nem szorítkozik 
csupán Erdélyre.

 
És most arról, miért és miként szegődtem el a Hitel fogadatlan, de elköte-
lezett prókátorának.

Ha jól visszagondolok, immáron 40 éves erőfeszítés nyomán jutottam 
el odáig, hogy az egykori kolozsvári Hitel folyóirat emléke, holdudvarának 
méltó értékelése elinduljon az őt megillető helye felé, és ma is oly szükséges 
gondolatiságának megismerése lehetővé váljon.

Mindenekelőtt szüleim, a Hitel írott és tárgyi emlékeit a nagyon nehéz 
időkben is megőrizték, és akkor sem adtak túl azokon, amikor mások min-
dent élelmiszerre és tüzelőre cseréltek. Amikor apámat már minden mun-
kalehetőségétől megfosztották, bármilyen nehéz vagy alantasnak tartott 
munkát elvállaltak a szellemi örökség megmentése érdekében. Fiatal orvos-

ként, apám halála után következett el az én időm. Először a számos hátsó 
gondolatot rejtegető patrimoniu naţional (nemzeti örökség) rendelet hatás-
köréből a Hitel emlékeinek egy részét kivontam, s folytatódott úgy, hogy 
egy közel négy éves küzdelem után, a Hitellel közös szülőházam feláldozása 
árán Magyarországra távozva, elkezdjem az emlékek fokozatos átmenté-
sét. Akkoriban senki sem remélhette ama ceauşescui őrült menetelés végét. 
Ilyesmiről csupán álmodni lehetett.

Az újrakezdés és ezernyi más magán és közös ügyet szolgáló napi feladat 
mellett a tárgyi anyag mentése, feldolgozása, restaurálása negyedszázadot 
vett igénybe. Csak ezt követően kezdhettem hozzá – a legbelső emlékek 
egyedüli hordozójaként – a tulajdonképpeni kutatáshoz, az emlékek fel-
dolgozásához, az elhallgatás rejtélyének megfejtéséhez és a feltámasztás 
kísérletének remélt végrehajtásához.

Odahaza az évtizedes, mondhatni generációs elhallgatás, Magyar- 
országon a teljes információhiány falába ütköztem. Természetesen Erdélyben 
a kép sivárságát, nagyszerű szak-személyiségek bölcs és csendes, de értő jelen-
léte törte meg. Élő tanú azonban akkor már csupán kettő volt. Az utolsó két 
Hiteles: Jakó Zsigmond és Lőrinczi László.

A munka anyagi feltételeit csodával határos módon, sok küzdelem árán 
sikerült összekaparni, az időigényes tevékenység javát azonban csak nyug-
állományba vonulásomat követően végezhettem el.

A feltámasztás első kísérletét az Olaszországban élő Illyés Elemér, 
az: Erdély változása – mítosz és valóság című, úttörő fontosságú könyv 
szerzője tette, aki mint egykori külső munkatárs, hozzákezdett egy Hitel 
monográfiához. E munka során közeli kapcsoltba kerültünk, és akkor 
még élő édesanyámmal együtt minden információval elláttuk. Később 
örömmel értesített arról, hogy nyomdakész az anyag és viszi Milánóba 
a kiadóhoz. Néhány nap múlva azonban meghalt. Özvegye szerint a kéz-
iratot és sok más anyagát örömmel adta át egy kedves magyarországi úr-
nak, aki arról gondoskodni óhajtott. Az illető kiléte és az anyag hollé-
te, máig ismeretlen. Ezt az özvegyet meglátogató és kikérdező Lőrinczi 
László írta meg nekem.

De elkallódott kézen-közön a lap egyik főszerkesztőjének, Albrecht 
Dezsőnek Magyarországra küldött hagyatéka is. 

Megjelent viszont 1991-ben Záhony Éva nagyszerű munkájában egy 
tanulmánya, gazdag szöveggyűjteménnyel, de talán még túl korán, mert a 
tapasztaltnál sokkal nagyobb figyelmet érdemelt volna. Írójának ez kedvét 
szegte, s más tevékenységbe kezdett.

2003-ban értékes adalékokkal jelentkezett, főleg ami a magyar négy év 
alatti időszakot illeti, a fiatal kolozsvári sajtótörténész, Vallasek Júlia a: 
Hinni és hihetni egymásban című tanulmányában.
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Az élő emlékezeten kívül rendelkezésemre álltak a családi levéltárban 
felelhető, apám által reám hagyott iratok és az a jelentős irodalomtörténeti 
valamint memoár-anyag, mely az elmúlt évtizedekben megjelent. Magam 
1�0 kötetet olvastam át, hogy feldolgozhassam a Hitel történetét és utó-
életét, ami valójában a tetszhalál állapotában volt.

Ezeknek ismeretében írtam meg a Beszédes hallgatás – három Hitel és ami 
utána következett című sajtótörténeti könyvemet, Boros Zoltán dokumen-
tumfilmes barátom pedig filmet készített ennek alapján.

A könyvet 2007-ben a Kriterion adta ki, a filmet a Duna Televízió 
néhány ízben vetítette.

Ezt követően több mint egy tucat könyv és filmbemutatót tartottam 
erről a Kárpát-medence városaiban, sőt Nyugaton is.

A Hitel múzeuma ezt követően jött létre. Mégpedig – jobb megol-
dás híján – saját lakásomat alakítottam ki e célra. Makovecz Imre már 
tervezéskor a kolozsvári ház hangulatát idéző belső teret hozott létre, 
melyben a restaurált eredeti tárgyakkal sikerült visszaadni a genius locit. 
Neki azonban ennél sokkal többet köszönhetek, mert olykor remény-
telen helyzetemben erőt adó biztatásával is mellettem állt, míg fel nem 
épült a ház. Aztán otthonossá vált az egész, és mára már érdekes együtt-
létek, csoportoknak tartott előadások helye lett. Az évforduló alkalmából 
tettük fel a koronát erre a csodák sorozatával elkészült műre, és Kádár 
Tibor Kolozsvárról félig elszármazott festőművész munkája nyomán, egy 
nagyszabású, �4 alakos triptichon került a falra, a Hitel szellemi köré-
nek nagyjait ábrázolván. A munka kisplasztikai részét a szintén Erdélyből 
áttelepült Péterfy László készítette el. Az avatást Szőcs Géza államtitkár 
vállalta magára, a szakma jeles képviselőinek jelenlétében.

Érzésem szerint a könyv kellő érdeklődést váltott ki mind Magyar- 
országon mind odahaza. Ott Dávid Gyula, a Román Akadémiai Kiadó 
Nyelv- és Irodalomtudományi Közleményeiben fontos írással köszöntöt-
te, Nagy Pál irodalomtörténészünk (egykori magyar nyelv és irodalom 
tanárom) pedig a Székelyföldben értekezett róla, s foglalkoztak vele itt-
ott napilapok és az Erdélyi Napló is. Az információ nem tudom pontosan 
mennyire került be a szakma vérkeringésébe, vagy éppenséggel az oktatók 
látókörébe? Hogy ebben a sok évtizedes beidegződések, melyek tanárról 
tanítványra szállnak, mennyire érvényesültek, bevallom nem tudhatom. 
A téma hazatérésében talán jelentett valamit a könyvnek a Kriterion által 
szervezett kolozsvári, marosvásárhelyi stb. bemutatója 2007-ben, és a 2012 
nyarán – Kántor Lajos meghívására – a Kolozsvári Magyar Napok alkal-
mából a Minerva-teremben tartott előadásom.

Magyarországon a budapesti Hitel, a Magyar Napló, a Kortárs és a 
Polisz, illetve számos réteglap többször foglalkozott a témával, de né- 
hány jeles irodalomtörténész, így maga az Irodalomtörténeti Társaság 
akkori elnöke, Sipos Lajos professzor is felkarolta az ügyet. Ennek ered-
ménye, hogy időről időre a Hitelről szóló könyvbemutatókra, rádió vagy 
TV riportokra, illetve a múzeum-lakásban – kérésre – előadásokra kerül-
het sor. 

A 2012 májusában a Magyar Írószövetségben szerveztem egész napos 
konferenciát, mely számomra egy közel négy évtizedes munka betetőzését 
jelentette, de ezt is megtoldotta a deus ex machina azzal, hogy a Magyar 
Örökség Díjra benyújtott dokumentációmat, teljesen véletlenül éppen 
ezen a napon bírálták el és a kolozsvári, valamint az örökséget felválla-
ló budapesti Hitel műhelyei együtt kapták meg a megtisztelő elismerést. 
A június 23-án a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében tartott áta-
dó ünnepség hatalmas élmény volt, és újabb alkalom a Hitel szellemének 
továbbadására. 

A budapesti Kairosz Kiadó, a Magyar Örökség Díjasokról szóló soroza-
ta negyedik kötetét a Hitelnek szánta, és a feladatot reám bízta. Palackposta 
Erdélyből címen a lapról írtam, de főleg az indulás éveiben megjelent, mának 
szóló írásaiból próbáltam üzenni napjainkba.

Szeretném hinni, hogy a jövőben valódi helyére kerül ezeknek a nagy-
szerű magyaroknak az életműve és annak üzenete, úgy amint azt ők is akar-
ták, a magyar jövő szolgálatába állhat.

Ha belelapoznak a Hitel számaiba, látni fogják, hogy a problémák vál-
tozatlanok, a gondok csak nőttek, az akadályok és akadályozók tábora úgy-
szintén, s ártó hatásuk folyamatos, megosztottságunk pedig minden eddi-
ginél nagyobb veszedelmet jelent.

A Hitel integrálni is képes szellemére tehát nagy szükség mutatkozik.
Örömmel tapasztalom, hogy a kolozsvári Hitel örökségét felvállaló 

budapesti Hitel szerkesztői ezt tudják.
Nyolc évtized után emlékezvén, ismét megállapíthatjuk: atyáink, nagy-

atyáink bizony sokat tudtak és sokat láttak előre abból, amit aztán megél-
tünk. És rájövünk, hogy az azóta bukott ideológiák tudatos vagy megté-
vesztett hívei akkor is a mai sablonjaikban gondolkodtak, s módszereik sem 
voltak mások.

Abban a nehéz küzdelemben, melyet az összmagyarság folytat a meg-
maradásáért, s melyben csak együtt lehetünk eredményesek, szükséges vol-
na elődeink kikristályosított gondolatait felhasználni, és nem megmaradni 
azon az úton, mely a maga folytonos és nem szükségszerű újraindulásaival, 
az elért, megszenvedett eredmények semmibevételével, egy önsorsrontó 
Sziszüphosz látomását idézi fel.
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a Hitel szellemi műhelyének tagjai

A folyóirat három korszakának összevont névsora, így az utolsó négy esztendőből olyan anyaor-

szágiak is, kiknek csupán írásait közölte a folyóirat, de a napi munkának és találkozásoknak nem 

voltak részesei.
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a vásáRHeLyi taLáLKOzó
a Hitel c. folyóirat 2012/12. számában, szerkesztett formában megjelent tanulmány.

Bevezető

Ha végre valóban magától értetődőnek tartjuk a Kárpát-medencei magyar-
ság egységét, melynek értelmében a magyar irodalom és egyáltalán a 
magyar szellemi élet is egységes, elcsodálkozhatunk azon, hogy a gazdag 
magyar folyóirattermés fő sodrának megannyi oldalán – legalábbis tudtom-
mal – nem találkozhattunk erről a nem elhanyagolható (Freudi elszólással: 
álhanyagolhatót ütöttem be először) tanulságokkal járó eseményről szóló, 
illő megemlékezéssel. Örömömre szolgálna, ha tévedtem volna. De akár 
okkal, akár alulinformáltságom mián, ismét az irodalomtörténészek kasztját 
kerülgetve próbálom pótolni az elmaradottat.

Mindenekelőtt a fenti elírás igazságával kezdenék, ezzel is aláhúzva egy 
tisztázó beszélgetés szükségességét. A Vásárhelyi Találkozó (a továbbiakban 
V.T.) ugyanis elő, és utóéletével együtt a szocialista építés éveinek politi-
kai áldozata lett. Éppen úgy, mint az előkészítésében, lebonyolításában és 
utólagos közlésében oroszlánrészt vállaló kolozsvári Hitel folyóirat. Csak 
más-más előjellel. S ez az előjel különbség egymást logikusan támasztja 
alá. Ugyanis míg a V.T. utólagosan, a háború előtti baloldali értelmiség, mi 
több a Román Kommunista Párt (RKP) egyik jelentős sikereként – ennek 
következtében fontosságát túl is értékelve – került be az akkori irodalom-
történetbe, sőt történetírásba, addig az érdemek legfőbb birtokosa, a Hitel 
folyóirat és köre – szintén következményszerűen – a feledés homályába 
taszíttatott. Nem csupán ezért, de nem kis részben ennek következtében 
is. Innen az álhanyagolható elütés igazsága.

Beszélgetéseinkben jeles irodalom és sajtótörténészek, emlékírók és 
történészek vetették oda nekem ma is, hogy a V.T. a kommunisták műve 
volt. Sokszor így, ennyire leegyszerűsítve, s ezzel bizonyos értelemben azt 
le is írva. Az az érzésem támadhatott, hogy a negyven év alatt velünk elhi-
tetetni próbált hazugság végleges polgárjogot nyert. Hiszen ez olvasha-
tó az akkor irányt adó Csatári Dániel, majd Turzai Mária könyveiben s a 
párttörténet ezernyi feldolgozásának oldalain. Attól tarthattam, miszerint 
ezzel aztán a jeles esemény sorsára rá is kerül a mindent eldöntő pecsét és 
a megfelelő skatulya mélyére süllyed.

Ha a 2000-ben kiadott Új magyar irodalmi lexikon rövid szócikkét néz-
zük, arra következtethetünk, hogy a szakmai tudatban ez az esemény nem 
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szerepel túl nagy súllyal. Ráadásul ebben a szócikkben is hiába keresnénk 
a Hitel munkájának méltatását, bár Tamási Áron szerepe már a valóságnak 
megfelelően jelenik meg. Szabad a vásár annak a talán feleslegesnek tűnő, 
de a kor (és utókor) történetének és szellemének jobb megismerését szol-
gáló kérdésnek a tisztázásáról szóló vitában, hogy ki is volt az ötletgazda. 
A lexikon az Erdélybe érkező Balogh Edgár 193�-ös körlevelét említi első 
ötletnek. Ő ugyanis – még a Sarlós mozgalom idejéből – fegyvertárában 
magával hozott egy ilyen tervet, s ezért javasolta már 193�-ben azt, hogy „…
szervezzenek ankétot a nemzeti és társadalmi szabadság biztosítását célzó közös 
platform kidolgozása érdekében”. Az Új magyar irodalomi lexikon rövid szó-
cikke nem foglalkozik azzal, hogy valójában Tamási elhatározását ez meny-
nyire befolyásolta. Kevés a remény ennek tisztázására s nem is lenne fontos, 
ha mögötte, illetve ezzel a kiinduló ponttal nem épült volna fel egy egész 
baloldali mítosz a kérdés körül. Ennek áldozata lett a 220 tagú Hitel-cso-
portnak és jelentős szellemi termékének, a Hitel című folyóiratnak az emlé-
ke is. A feledés fátylának rájuk terítése egy baloldali mítosz kialakításához 
elengedhetetlenül szükséges volt. Így uralkodott el felettük egy iránymu-
tató írásokkal folyamatosan szervezett, de az öncenzúrával is a hallgatásba 
burkolózást szuggeráló irodalomtörténészi hozzáállás, mely sokfelé máig 
hatóan szervült a szakma berkeiben s melynek lebontása most történik. 

A Vásárhelyi Találkozó jelentősége a közvetlenül utána bekövetkező 
történelmi kataklizma miatt is elhomályosult, de Illyés Elemér hívja fel a 
figyelmet arra, hogy a romániai királyi diktatúra bevezetése után (a Magyar 
Párt betiltását követően) alakult Magyar Népközösség a V.T. résztvevőiből 
alakult, Bánffy Miklós és Szász Pál vezetése alatt. 

történeti háttér

1936-ban a fokozatosan fasizálódó Románia – addig sem kesztyűs kezű – 
kisebbségpolitikája, már az elviselhetőség határait feszegeti. Más kérdés, 
hogy 7� év távlatából tudhatjuk, miszerint később – az állítólag megvaló-
sult szocializmus éveiben – ezt is sikerült messze felülmúlni, amiképpen 
azt is, hogy a lazatekintetű Európa öncélú közönyét felhasználva, a tenden-
cia modern módszerekkel ma is folyó és élő valóság. Összefoglaló nevén: 
homogenizációnak nevezik. A magyar szellemi életre nehezedő akkori ter-
hek egyik fő ideológusa: Onisifor Ghibu, de még az egykor volt Ady barát 
(?) Octavian Goga is részt vállal belőle. Hitler hatalomra jut s ennek hatásai 
Romániában is észlelhetők. Tătărescu kormánya, II. Károly ellenzésének 
hiányában hagyja erősödni a jobboldali mozgalmakat, így a Vasgárdát is. 

1936-ban már túl vagyunk Makkai Sándor „Nem lehet”-jének égbekiál-
tásán és a püspök-író távozásán Erdélyből, s azt is tudjuk, hogy a csakazértis 

válaszát Reményik fogalmazza meg a „Lehet, mert kell” formájában. Akkorra 
a transzszilván gondolat szép álma is nyilvánvaló utópiává sorvad, hiszen 
azt csak három nemzet együttes akaratával lehetett volna megvalósítani. 
A román, de még a szász fél is távol állt ettől. Közben ez évben már a Hitel 
folyóirat a második, a tekintélyesebb un. nagy Hitel formájában jelenik meg 
s azt Tamási Áron lelkesen üdvözli.

A háttérben természetesen ott munkálkodik a baloldal is és illegális csa-
tornákon át legális fórumot keresve próbál befolyást gyakorolni az esemé-
nyek zajlására. A szélsőjobb erősödése valóban minél több erő összponto-
sítására ösztönzi őket, s a Román Kommunista Párt a MADOSZ (Magyar 
Dolgozók Szövetsége) létrejöttével szövetségest remél találni magának. Az 
RKP ekkor még nem billen át egészen a „nacionál-kommunista” gondolko-
dásba, de ez már csak kis idő kérdése.

Ez a történelmi háttér képezi alapját azoknak a kezdeményezéseknek, 
melyek egy – az egyre szükségszerűbbé váló összefogás gondolatának meg-
valósításához hasznosnak vélt – találkozó előkészítését óhajtanák. 

Ugyanakkor ez idő tájt már Erdélyben dolgozik a Sarlós mozgalom-
ban vállalt szerepe miatt Csehszlovákiából szülőföldjére toloncolt (mert 
Temesváron született) Balogh Edgár is. Azt is tudnunk kell, hogy ő még 
pozsonyi tevékenysége során támogatója és talán ötletgazdája is volt egy 
Érsekújvárra tervezett értelmiségi összefogást megcélzó találkozónak, egy 
un. Tavaszi parlamentnek. 

A V.T. szükségességét, ötletét és előkészítését kizárólagosan az RKP és 
a Balogh Edgár személyéhez kötni szándékozóknak tehát alapos muníció 
állt rendelkezésükre ezt elhitetni. Így aztán a V.T. történetében, sokszor 
magát a találkozó lefolyását és eredményit is felülmúló fontossággal bíró 
fejezetté nőtte ki magát az előkészítés érdemének kisajátítására tett baloldali  
kísérlet. Később ők a kisajátítással – a saját bűn áthárításának ma is használt 
módszerével – természetesen az úgynevezett jobboldalt – s itt szinte kizá-
rólagosan a Hitel-csoportot – vádolták.

A rendelkezésre álló tanulmányok és memoárok elsősorban a bal térfél-
ről maradtak fenn, hiszen a találkozót követő világégés után születtek, vagyis 
a szocializmust építő évek könyv és folyóirat kiadásának egyirányúsított 
időszakában. E téren Csatári Dánielnek az 1967-ben Budapesten megje-
lent és Turzai Máriának a Bukaresti Politikai Kiadónál 1977-ben kiadott, 
azonos című (A Vásárhelyi Találkozó) könyveiről kell elsősorban beszélni. 
Mint látható, ezek a 30-ik és a 40-ik évfordulón jelentek meg. A kor ezzel 
a témával is foglalkozó memoárjai valamennyien ehhez a vonalhoz igazod-
nak, ki-ki vérmérséklete szerinti igyekezettel. Még a változás felemás éveit 
követően is voltak, akik az egykori szent szörnyek tiszteletében nevelkedve, 
maradtak az igazságok álhanyagolása mellett.
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Az igazmondás akadályainak elhárulása után, talán az érdektelenség is 
tette, hogy a tisztázó célú írások a mai napig jelentős kisebbségben marad-
tak s ezért még most is lehet hallani félrevezetettségből eredően félreveze-
tő hangokat. Pedig a V.T. emlékezete többet érdemelne. Aki ezt megérti, 
a korszak történetéből sok más magyarázatra szoruló eseményt is köny-
nyebben tud megközelíteni. Ezért magam is nagyobb teret szánok ennek. 

vita az ötlet és az előkészítés érdeméről
 
Hogy világos legyen a kép, kezdjük tehát ezzel, az előkészítés érdeme 
körüli vitával. Az időrendet respektálva, először Csatári Dániel könyvét 
vegyük szemügyre. Ő külön is kitér a találkozó „szabadalmi” vitájára. Ezeket 
mondja: „A demokratikus ifjúsági áramlatok összefogásának gondolatát 1935. 
őszén először a forradalmi munkásmozgalomhoz tartozó fiatalok vetették fel.” 
Néhány oldallal ezután ezt írja: „Így kap ösztönzést a sarlósok egyko-
ri vezetője Balogh Edgár arra, hogy a romániai magyar baloldal részéről – 
amely az imént említett politikai hatásokra kezdte levetkőzni szektaszerűsé-
gét – felvesse a baloldal eddigi kirekesztettjei, a következetes humanisták, a 
székely demokraták, egyszóval az összes haladó magyar erő találkozásának 
lehetőségét egy demokratikus front keretében.” Majd odébb így folytatja: 
„Balogh Edgár kezdeményezésére a csendet Tamási Áron megszólalása töri meg. 
»Cselekvő Erdélyi Ifjúság« címmel seregszemlét tart.” Később a Független 
Újság ilyen témájú ankétjára hivatkozva még ezeket mondja: „Mivel a 
Független Újság ankétjában Dsida Jenőn, Kéki Bélán, a Hitel nevében meg-
szólaló Vita Sándoron keresztül a MADOSZ–t képviselő Bányai Lászlóig bezá-
rólag a romániai magyar fiatalság minden jelentősebb rétegének, áramlatának 
és csoportosulásának a képviselői vettek részt, túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a 
megszólalók a magyar társadalom többségének akaratát fejezték ki és elképze-
léseit körvonalazták.” A következőkben pedig már egyenesen is hivatkozik 
a Hitelre: „Joggal írhatta a Hitel (és itt Albrecht Dezső szavait ismétli): »A 
fiatalság egységének megteremtéséhez közelebb állunk, mint valaha (…) Eddig 
az volt minden igyekezetünk: kimutatni azt, ami szétválaszt, most meg kell 
keresnünk azt, ami összekapcsol«. (…) Ugyan ilyen értelemben nyilatkozott a 
MADOSZ-t képviselő Bányai László is, aki elismerően szólott a Hitel idézett 
cikkéről, méltányolta a Hitel erőfeszítéseit, és a különböző táborokhoz tartozók 
között végbemenő közeledés jeleit kiemelve, elérkezettnek látta az időt az ifjú-
sági parlament összehívására” 

Vagyis Csatári nem rekeszti ki a Hitelt, tudja, hogy ez lehetetlen, csupán 
az ötletgazda, az ő kifejezésével a „szabadalom” jogát vitatja el. 

Turzai Mária említett könyvét 1977-ben e sorokkal kezdi: „A szocia-
lista Románia története a román nép és az együttlakó nemzetiségek közös küz-

delmének, nemzeti és társadalmi felszabadulásért vívott együttes harcának sok 
kimagasló mozzanatát jegyezte fel (…) az egyre fokozódó fasiszta veszély – főleg 
a harmincas évek derekától, kijózanító hatással volt az ország igazán hazafias, 
demokratikus beállítottságú rétegeire, rádöbbentette őket, hogy a felszított nacio-
nalizmusok pergőtüzében nemzetiségi különbség nélkül össze kell fognunk a nép és 
a szülőhaza megmentéséért a náci Németország terjeszkedésétől, háborús kalan-
dorpolitikájától. Ennek az összefogásnak a kovásza, szervezője és vezetője a Román 
Kommunista Párt volt, amely a mély illegalitás (…) ellenére is rendíthetetlenül 
az élen haladt, megtalálta azokat a módszereket és eszközöket, amelyekkel irá-
nyítani tudta a tömegek cselekvését. Erre a periódusra esett a népfrontpolitika 
érvényesítése is.”

De ennél is egyértelműbben fogalmaz, amikor nemes egyszerűséggel 
ezeket írja: „A romániai magyar értelmiség közös tanácskozásának, a Vásárhelyi 
Találkozónak az összehívását a Román Kommunista Párt kezdeményezte, miután 
felmérte az egység létrehozásának irányába ható törekvéseket és lehetőségeket.” 
Világos beszéd, mondhatnánk.

Idézi az RKP saját anyagát is: „Ez az RKP szervezte demokratikus akciók 
sorába illeszkedő megnyilvánulás, lehetővé tette újabb erők bekapcsolását a haladó, 
antifasiszta harcosok csapatába, amely nyílt fronton küzdött a soviniszta reakció 
és a revizionista-revansvágyó politika ellen.”

Az idézeteket olvasva két dologra gondolhatunk. Először is ezek a 
sorok eleve előrevetítik azt, hogy a dimitrovi népfrontpolitikába jól beil-
leszthető V.T. történetének magyarázata a könyv további oldalain milyen 
kiindulópontról és milyen céllal fog megtörténni. De ugyanakkor az erről 
esetleg nem tájékozott olvasónak azt is tudnia kell, hogy ebben az évben, 
vagyis Turzai könyve megjelenésének évében (1977), született meg ugyan-
ennek a Román Kommunista Pártnak az a zárt KB. határozata is, mely 
szerint Romániát 20 éven belül homogén nemzetállammá kell tenni. 
És erről a megfelelő szervek, elsősorban a Securitate, a megfelelő eligazí-
tásokat is megkapták. A továbbiakban tehát ennek ismeretében kövessük 
Turzai könyvének igazságait. Mit akart leírni, mit engedtek meg leírni és 
minek akart megfelelni a szerző? Természetesen az, aki már valamit is tud a 
V.T. Hitvallásáról, tudhatja, hogy az távolról sem felel meg az RKP idézett 
korábbi elvárásainak. Így ebben, vagyis a végeredményben annak sikerét 
látni legalább olyan balgaság, mint az RKP kizárólagos szerepének kieme-
lése a találkozó létrejöttében.

A Turzai-könyv dokumentum gyűjteménnyel is szolgál. Most idézném 
Horváth Sz. Ferenc 2007-ben írott lábjegyzetét: „A dokumentumgyűjteményt 
azért szükséges elővigyázattal kezelni, mert a kommunista történelem-átírás 
mintapéldája, határtalanul eltúlozza az RKP szerepét a Találkozó előkészíté-
sében, ezt magát a Népfrontpolitika jegyében magtartott fasisztaellenes tünte-
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tésként értékeli (ami biztosan nem volt) és elhallgat néhány eseményt, ami nem 
fér bele előregyártott koncepciójába. (…) Hasonló a helyzet Csatári könyvével is: 
A Vásárhelyi Találkozó Budapest, 1967.”

Bár! A tárgyilagosság azt is megkívánja, hogy figyelmeztessünk az 
Erdélyi Fiatalok körének távolmaradására e találkozóról s ennek fő okára, 
az úgynevezett trójai faló elméletükre. E szerint a V.T. a kommunisták trójai 
falova lehet, vagy azzá válhat. Erről Turzai így ír: „A László Dezső irányítása 
alatt ekkor már konzervatív szellemű Erdélyi Fiatalok vezetősége nyilatkozatban 
foglalt állást a tervezett ifjúsági parlament ellen, s vezércikkben emlegette a »trójai 
falovat«, amelyben a demokrácia ellenfelei fognak előretörni”. Megállapíthatjuk 
tehát, hogy a V.T. szervezői is tudhattak erről, miszerint valamiféle veszély  
létezett, amiképpen léteztek egy esetleges népfrontos találkozó baloldalról ter-
vezett létrehozásának csírái is. Azt azonban semmi sem látszik igazolni, 
hogy ez éppen a V.T. lett volna. Turzai azonban egy feltételezhetően felsőbb 
elvárásnak megfelelően állítja be a történteket.

Kacsó Sándor a Brassói Lapok vezéregyénisége így ír: „A Vásárhelyi 
Találkozó emléke bennem ma is Balogh Edgár alakjához társul, pedig hivatalo-
san nem volt benne sem a szervező bizottságban, sem az elnökségben, nem kapott 
szerepet még az előadók között sem. (…) De énnekem ő emlegette először a meg-
hiúsult érsekújvári: »tavaszi parlamentet« , amely a csehszlovákiai következete-
sen demokratikus magyarok felvonulása lett volna. (…) Nagyon határozott íté-
letei voltak az erdélyi magyarság szellemi, társadalmi és politikai életéről. (…) 
Természetesen nagyobb terjedelmű közírói alkotások voltak ezek a cikkek történelmi 
utalásokkal s a jelen kérdéseire világító elemzésekkel (…) amelyek Tamási Áront is 
elindították a Vásárhelyi Találkozó felé vezető úton. Tudom, hogy a cselekvő ifjú-
ság szellemi összefogásának gondolata foglalkoztatta Áront, de híressé vált cikkso-
rozatát az ingerelte ki belőle, hogy a maga írói módján ellentmondjon Edgárnak.”

A kor szellemét és a Kacsó könyvet jól ismerő olvasó itt egy Balogh 
Edgárnak megfelelni akarásra bukkan. Gondolkodhatunk azon, hogy 
Tamásiban a V.T. ötletét csupán az ellenkezés kisördöge élesztette volna, 
vagy sem, de itt én elsősorban saját első kézből származó információimra 
hagyatkozom, mely szerint Tamásit a kérdés már régen foglalkoztatta, és 
cikksorozatának (erről néhány sorral alább majd Mikó Imrét is idézem) 
megjelenésekor már a Hitel szellemi körét találta alkalmasnak a kivitele-
zésre. Nem véletlen, hogy mint az akkor élt résztvevők mesélték: Tamási 
kvázi magához ragadta a vezetést ebben az időszakban, sőt a Hitel-csoportot 
is valósággal magával sodorta a találkozó megszervezésének munkájában. 
Erről szüleim (a Hitel házigazdái) és a Hitel egykori, fiatalabb éveim idején 
még ott élő, tagjai velem mindig így beszéltek.

Mikó Imre a Huszonkét év című könyvében, Balogh Edgár szerepét nem 
vitatva, időrendi sorrendbe állítja az eseményeket. Ekképpen ír: „Az új nem-

zedék sokféle sokfele szétágazó és egymással harcban álló csoportjainak összefogá-
sát tűzte ki célul Tamási Áron, amikor cikksorozatot indított a »cselekvő magyar 
ifjúságról«. Írói tekintélyének latba vetésével szállott síkra »az Erdélyi Fiatalok 
népi humanizmusának, a Hitelben hirdetett újraértékeléseknek és a baloldali-
ak szocializmusának« egyesítése mellett. Ez utóbbi csoport volt a legnehezebben 
meghatározható (…) A következő lépést azonban éppen erről az oldalról tették 
meg. Balogh Edgár a felvidéki »Sarló« mozgalom Erdélybe költözött vezetője 
a »Független Újság«-ban szólaltatta meg a fiatal szellemiség tizennyolc tagját, 
akik egy ifjúsági találkozó mellett foglaltak állást…A vásárhelyi találkozó ünne-
pi hangulatában jobb- és baloldal egyetlen magyar népi egységbe forrott össze, az 
új nemzedék pedig itt lépett fel először mint önálló politikai tényező az erdélyi 
magyar közéletben.”

Mikó Imre elsősorban a végeredményt értékeli s nem az odáig vezető út 
(igencsak tanulságos) kátyúit vagy a zavaros háttér miértjeit kutatja.

De lássuk akkor magát Balogh Edgárt. Néhány tőle eredő vagy róla 
szóló vagy vele összefüggésbe hozható idézeten keresztül.

Az Erdélyi Fiatalok című, igen jelentős – kordokumentum értékű – 
könyvben, Cseke Péter kulcsfontosságúnak tartja Balogh Edgár hozzá inté-
zett – feltehetően válasz – levelét, melyet 1984. szeptember 9–14. között írt: 
„1935-ben Erdélybe érkezve úgy éreztem, hogy a liberális transzilván, a népbarát 
harmadikutas és a baloldali mozgalmak holtpontra jutottak, s a Hitel csoport-
tal adva van egy tekintélyelvű jobboldali nacionalista előretörés lehetősége. Ezért 
támadtam meg a Hitel jobbszárnyát a Korunkban, ugyanakkor bizonyos segít-
séget nyújtva egy reálpolitikus balszárnynak, s Gaál Gáborral volt vitáim során 
egy népfronti kibontakozást támogattam, amely hivatott volt a marxista baloldalt 
szektás elszigeteltségéből kiemelni. A KRP akkori politikája az illegalitásból, a 
MADOSZ népi-demokratikus politikája egyaránt kedvezett a kibontakozásnak, 
s amikor Tamási Áron a Jancsó Elemér vezette Ady-csoport körlevelére válaszol-
va egységbe hívja az új nemzedék különféle irányzatait, a Vásárhelyi Találkozón 
(1937) sikerült is az ellentétes erőket közös nemzetiségpolitikai nevezőre hozni 
az antifasiszta demokrácia és a román–magyar megegyezés szellemében. Sajnos 
ekkorra már egyedül az Erdélyi Fiatalok csoportja maradt elszigetelődésben, s 
ezt az ellentétet már csak az 1944-es felszabadulást követőleg, a Magyar Népi 
Szövetség keretében sikerült feloldani. Le kell szegeznem, hogy az Erdélyi Fiatalok 
ebben az elszigetelődésben sem vált »politikai ellenféllé«, vagyis elvi elvontságban 
demokrata és népbarát maradt, innen a személyi barátságok folytatódása.”

A levélrészlet nagyon érdekes. Cseke Péternek igaza van abban, hogy 
kulcsfontosságú. Balogh Edgár itt saját szerepéről csak igen finoman, de 
annál sokatmondóbban tesz említést. Vagyis ő Erdélybe érkezve már ennek 
a gondolatnak az elkötelezettje volt. Ez az érsekújvári kísérletre gondolva 
igaz is lehet. Viszont az újdonság erejével hat, az Ady-csoport körlevelére 
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való hivatkozás során, Jancsó Elemér előtérbe helyezése. Tamási az Ady kör 
levelére válaszol. Vagyis ismét a feleselő Tamási második helye lesz hangsúlyos. 

(A szerző itt később szúr be egy fontos információt, Balogh F. Andrásnak 
a jelen tanulmány rövidített változatának elolvasása után írott cikkéből, ahol 
nagyapjával Balogh Edgárral folytatott és magnetofonra vett beszélgeté-
seiből idézve ezt hozza tudomásunkra: „A szervezés akkori problémája éppen 
ennek a közös érdeknek a megfogalmazása volt, ugyanis az általános bizalmatlan-
ság korába senki sem akarta, hogy egy másik oldal-párt-frakció bábjává váljon és 
másoknak az ügyét előbbre vigye. A másik akadály (…) éppen az a közkeletű gya-
nú volt, miszerint a találkozó a kommunisták malmára hajtaná a vizet. A széles 
erdélyi közvélemény nem fogadta volna el a találkozót, ha az a kommunista moz-
galomnak hozott volna valamilyen hasznot. (…) Az említett magnóbeszélgetések 
alkalmával Balogh úgy emlékezett vissza erre az eseményre, hogy jelentős szerepet 
vállalt a megszervezésében, ám időközben visszahúzódott és elkerülte a központi 
szerepvállalást azért, hogy ne riassza el a résztvevőket. Róla ugyanis köztudott volt 
kommunista felfogása…” Az idézet nem tartalmaz semmi cáfolandót, de ha 
már ismerjük a V.T. létrejöttének folyamatát arra jöhetünk rá, hogy Balogh 
Edgár ifjúsági találkozó szervezésére tett lépései egy ilyen találkozó létre-
hozását valóban célozhatták, azonban hogy ez a találkozó azonos lett volna 
a sikeresen megszervezett V.T.-val, a megvalósulás eseményeit ismerve nem 
bizonyítható. Az természetesen nem lehet életszerű, ha minden kölcsönös 
befolyást kizárunk, és Balogh Edgár saját félrehúzódására vonatkozó meg-
jegyzése nagyon logikusnak tűnik. Itt hivatkoznék az Erdélyi Fiatalok által 
felvetett trójai faló elméletre, mely pontosan illeszkedik a képbe.

Az Ady-kör levelére célzást tesz a Vásárhelyi Találkozón baloldali elő-
adóként meghívott Szemlér Ferenc is, de nem igazolja azt. Ő Személyes 
ügy című kötetében emlékezik a Magányosan a Vásárhelyi Találkozón című 
fejezetben. Először arról számol be, hogy nem ismerte a körlevelet, melyet 
Balogh Edgár egy tanácskozás összehívására írt 193� őszén a különböző 
ifjúsági csoportoknak, mivel nem volt tagja ilyen csoportosulásnak. 

Ki is írta akkor azt a levelet? Jancsó Elemér? Balogh Edgár? Az eddig 
megismert irodalomban sajnos nem találkoztam ennek a kétségtelenül léte-
ző levélnek a szövegével. Szemlér viszont arról ír, hogy olvasta Tamási Áron 
ominózus cikkét a Brassói Lapok 1936. április 12-i számában. Ezzel egyúttal 
azt is megtudhatjuk, hogy az Ady-körös levelet bárki is írta, mivel az 193�-
ben kelt, az időrend miatt Tamási 1936-ban arra valóban csak válaszolhatott, 
vagy feleselhetett, feltéve, ha van szorosabb összefüggés a két szándék között.

A legtöbb szerző szerint a Cselekvő erdélyi ifjúság című cikksorozat 
volt az igazi elindítója a Vásárhelyi Találkozó megszervezésének. Szemlér 
óvatosabb ennél. Emlékezete szerint, valószínűleg később kapott felszó-
lítást a részvételre, abban a mozgásban melyet, mint írja, Balogh Edgár 

a MADOSZ ifjúságával és a munkás-értelmiségiekkel való megbeszélései 
után indított el. Szerinte az illegális kommunista párt ösztönzésére munká-
hoz látó Balogh Edgár elsősorban a MADOSZ, az Erdélyi Fiatalok, a Hitel, 
a Magyar Párt fiataljait vette számításba. 

Ezek közül a Hitel fiataljainak számításba vételéről más adataink van-
nak, a Botlik könyvében (Erdély tíz tételben) idézett Balogh Edgár-véle-
ményre figyelve.

Térjünk hát rá erre a következő forrásunkra, Bottlik József könyvére, 
melynek teljes címe: Erdély tíz tételben 1918–1940. Gazdag bibliográfiával 
három fejezetben foglalkozik az értelmiség szerepével, az Erdélyi Fiatalok 
mozgalmával és a Vásárhelyi Találkozóval. A Hitel (nem először) csak ez 
utóbbival kapcsolatosan bukkan fel, és kerül megemlítésre. Ez a megemlítés 
azonban igen érdekes, hiszen Balogh Edgár, majd pedig Bányai (Baumgarten) 
László véleményét tartalmazza a Hitelről, s ezek a vélemények sokat regélnek 
a Hitelnek az erdélyi kisebbségi lét írott történetében a szocialista emlékírás 
által betölteni megengedett szerepéről és e téren mostoha sorsáról, ami termé-
szetesen a V.T. esetében is érvényes tilalomfákat jelentett. Bottlik, Tamási 
ismert mondatát is idézi: „Végső következtetés gyanánt tehát nem tudok más utat 
ajánlani az épülő jövendő felé, mint az Erdélyi Fiatalok népi humanizmusának, a 
Hitelben hirdetett újraértékelésnek és a baloldal szocializmusának az összefogását.” 
Tamási idézése így folytatódik: „Közös a törhetetlen céltudatos törekvés is, hogy 
az erdélyi magyar nép megmentésére kell sietni, és ezt a tömeget minél előbb gaz-
dasági és szellemi életünk tengelyévé kell tenni.” A szerző ezeket kiemelve így ír: 
„Kételkedünk abban, hogy a Hitel cikkírói is így gondolkodnának, akik szerint »a nép 
nem alkotóképes (…)« és az »új nemesség« kialakítására van szükség, hogy e kaszt 
a népet »vezesse«, pontosan Hitler ismert Führer-elve szerint. Balogh Edgár azért 
bírálja Tamási Áront, mert nem veszi észre, hogy ebben a két erdélyi jelenségben (ti. 
a Korunk, illetve a Hitel körül tömörülő erők) világfrontok néznek farkasszemet, 
nem látja, hogy a Hitel új magyar rendi ideológiája szakítás a kisebbségi magyar ifjú-
sági mozgalmak demokratikus népi hagyományaival. A Korunk tehát nem tartotta 
kívánatosnak a Hitel bevonását a közös ifjúsági arcvonalba. S nem értette Tamási 
Áront, aki az új tekintélyelveket hirdető és eleve demokráciafaló Hitelről így írt: 
»A mostani Hitelnek a megjelenése a legfigyelemreméltóbb eredmény, amit a cselek-
vő erdélyi ifjúság az utóbbi években elért.« A francia forradalom szabadságeszmé-
ivel szemben rendi hagyományokat idéző fiatalokat szinte hihetetlen vaksággal egy 
sorba helyezi a harcos demokrácia útján induló Erdélyi Fiatalokkal. Tamási Áron 
kifejezetten Albrecht Dezső radikalizmusát üdvözli, és így félreérthetetlenül a Hitel 
kereteibe ült jobboldali klikkre vonatkozik »a Hitel ifjú magyarjai«-nak méltatása 
is. Balogh Edgár úgy látta: ha nem ismernők Tamási Áron demokratikus felfogását, 
s nem látnók éppen a szóban forgó cikksorozatban azt, hogy határozottan lándzsát tör 
az eleddig mindenünnen kirekesztett baloldalnak az erdélyi magyar közéletben való 
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szerephez jutása mellett, azt hinnők, a Hitel új magyar rendi ideológiájának falaz. 
De ilyesmit is ír, s ez megnyugtató: »Ha a népvalóság hirdetői nem tudtak volna 
felfogásuknak hangot adni (…) úgy is érezném (…), hogy (…) hiányzik valami. 
Ez pedig a szocializmus amelyik nem elégszik meg a népi demokrácia nagyon tágan 
értelmezhető eszmekörével (…)« A valóban haladókat semmi esetre sem fogja eltán-
torítani a Tamási Áron javasolta demokratikus ifjúsági arcvonaltól az a körülmény, 
hogy az író végtelen jámborságában ebbe a népi arcvonalba akarja bevonni a Hitel 
rendi fantasztáit is.” Így idézi tehát Balogh Edgárt Bottlik. A káosz kiteljesedik. 
Mit akartak valójában? Kit akartak? Mit takartak? Akkor és később? Hogy 
miért, azt lassan már kezdjük megérteni. 

Közben természetesen arról sehol sem esik szó, hogy Tamási Áron vég-
telen jámborságában a Hitel fantaszta munkatársaival ekkor már dolgozik a 
találkozó eszmei és gyakorlati előkészítésén. Feltehető-e, hogy a hiba ott 
történt, mikor Balogh Edgárt mellőzték, és néki semmiféle szerepet nem 
biztosítottak a várva várt találkozón? Vagy csupán a párttörténet egy szép 
fejezetét akarják kikerekíteni? De próbáljunk tárgyilagosak lenni. Mennyire 
lehetett a Vásárhelyi Találkozó a baloldal háttérmunkájának eredménye, s 
mennyire vezették meg a többi erőt jelentő – és ezek szerint valódi – fantasz-
tákat? Mi lehet igaz a trójai faló elméletből? Az idézett szerzők véleményei 
e tekintetben ellentmondásosak. 

Lőrinczi László, a Szardínia szigetén elhunyt utolsó Hitel túlélő, nekem 
szóló levelében ezeket írta: „…nem lehet a Hitel-időket történelmileg elszige-
telten elemezni, mintha egy kis erdélyi magyar buliról lenne szó. Németországban 
1933 óta Hitler volt uralmon, a jobboldali pártok mindenfelé kezdtek erősödni. 
A Komintern ekkor dolgozta ki az ún. Dimitrov-taktikát, azaz elbújtatni a kom-
munistákat (és a pártokat, ahol voltak) »antifasiszta« és hasonló tömörülésekben, 
főként népfrontosokban, pl. Francia- és Spanyolországban. (…) Egy ilyen kis játék 
eredménye volt a Vásárhelyi Találkozó Erdélyben, amelyet később a Kompárt min-
dig a maga nagy »népfrontos« sikereként emlegetett; de a Határozatairól egy szó 
sem esett, természetesen, ezeket egyszerűen elhallgatták.

De miféle kommunista pártról lehetett szó akkor, 1937-ben, Erdélyben?
Erről egyszerűen, éppen mint a Határozatokról, szó sem esett a komcsi rendszer 

idején, még kérdezni sem lehetett, hogy volt-e szervezete, s kik voltak a tagjai?”
Vagyis valójában kommunista kezdeményezésről, az illegális párt által 

mozgatott manipulációról volt szó? Mindenesetre Tamási egykori szavai 
szerint a találkozó az Erdélyi Fiatalok népi humanizmusát, a Hitelben meg-
hirdetett újraértékelést és a baloldaliak szocializmusát akarta összeegyeztet-
ni. Ez a tétel a forrásanyagokban újra meg újra felbukkan. 

Most ismét visszatérek a feltételezett kulcsfigurához Balogh Edgárhoz. 
Mikó Imre korjelzése című írását előző tanulmányomban már idéztem és 
elemeztem. Itt azonban, az olvasót a visszalapozástól megkímélendő, hasz-

nosnak érzem újfent beemelni ezeket a sorokat. Mit ír Balogh Edgár ebben 
az írásában a Vásárhelyi Találkozóval kapcsolatosan: „A Magyar Kisebbség 
(Jakabffy Elemér magyar párti képviselő liberális szellemű s a fasizmussal 
szembehelyezkedő folyóirata – A szerző megj.) körül tömörülő fiatal politikus-
gárda nélkül nehezen válhatott volna valóra Mikó Imre »második« nemzedéké-
nek emlékezetes önmegvalósítása, az 1937-es Vásárhelyi Találkozó. Az Erdélyi 
Fiatalok harmadikutas fellépésével egyidejűleg jobb- és baloldali végletek sarkultak 
ugyan ebben a nemzedékben, a népfronti kezdeményezésre Tamási Áron segít-
ségével Marosvásárhelyen egybegyűlt ifjúsági parlament azonban megtalálta a 
demokratikus nemzetiségi összefogás útját a fasizmussal szembeszálló román hala-
dó erők oldalán. Ha a jobboldal intrikája, a népeket és országokat összeroppantó 
hitlerista előretörés és a második világháború minden megpróbáltató kalandorsága 
háttérbe szorította, s szétkergette is a Vásárhelyi Találkozó összetevőit, az egyszer 
már kialakult kapcsolatok nem vesztek kárba, s a bécsi diktátum folytán Észak-
Erdélyre is kiterjeszkedő Horthy rendszer fasiszta csatlóspolitikájával szemben 
fokról fokra újra érvényre jutottak a népfronti hazafias erők.”

Balogh Edgár itt a kezdeményezést egyetlen generáció kezébe helyezi. 
De érdemes elgondolkodni e ravaszul megfogalmazott szövegen is. Min-
denekelőtt tudni kell, hogy 1978-ban jelent meg, a Ceauşescu dikta-
túra fényes évtizedeinek idején. Olvasása közben azonban gondolni kell a 
Vásárhelyi Találkozónak azokban az időkben jelentőségén felüli értékelé-
sére is. Ugyanakkor benne van a fasizmus visszatérő motívuma. Amire még 
felfigyelhetünk, hogy a Horthy-fasizmust említi, de a román fasizmusról 
nem esik szó. Romániában ekkor már nem szívesen beszéltek erről. Annál 
szívesebben kötötték össze e veszedelmes szót Horthy nevével. A szöveg-
ben túlértékelt a fasizmussal szembenálló román haladó erőkhöz való csat-
lakozás motívuma is. Meglepő, hogy Balogh Edgár a maguk szerepét nem 
említi, főszerepet kap ugyanakkor nála a Magyar Kisebbség című lap. Tamási 
segítségét azért felemlegeti. Ennél is furcsább, hogy itt nem említi az Erdélyi 
Fiataloknak a találkozóról való távolmaradását. De mindezeknek a magya-
rázata meghaladja e fejezet kereteit és célját.

A tisztelt olvasó ezen a ponton végleg beleszédülhetett az ellentmon-
dások és feltevések örvénylésébe. Engedtessék meg tehát, hogy az összegzés 
szándékával egy korántsem ex katedra véleménnyel zárjam ezt a gondolat-
sort, megígérvén és remélvén, hogy a továbbiakban ekkora káoszra nem 
számítva, már rövidebb lehetek.

A felvázolt történelmi háttér kétségtelenné teszi, hogy akkoriban az 
RKP – kívülről is ösztönzött – új módszerekhez folyamodik, ezek egyike 
a népfrontos harc előtérbe helyezése. Tehát minden bizonnyal voltak ilyen 
szándékok s ezt az előbbiekből láthattuk is. 
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Balogh Edgár – még a Sarlós mozgalom idejéből – fegyvertárában ma- 
gával hozott egy ilyen tervet, ezért tesz javaslatot a romániai magyar ifjúság 
különböző csoportjainak küldött körlevélben már 193� őszén: „… egy, olyan 
ifjúsági ankét összehívását sürgetve, amelyen számbavegyék és megvitassák a 
romániai magyar nemzetiség legfontosabb kérdéseit és tennivalóit a fasizmus elő-
retörésének történelmi körülményei között.” Természetesen merül fel a kérdés, 
hogy ki állt Balogh Edgár kezdeményezései mögött? Sejtéseink lehetnek.

Közben lezajlott Németh László és Boldizsár Iván sokat emlegetett 
romániai látogatása. Németh László következtetései egészen sötétek. 
„Magyarság, halál és protestantizmus én is úgy érzem, egyet jelentenek ma itt” 
írja. Boldizsár Iván, Horváth Sz. Ferenc szavait idézve: „…ebből a lehangoló 
helyzetből a kiutat a felnövekvő értelmiségben látott, különösen a Hitel köreinek 
»szociális felelősségtudata« imponált neki, mert ez sem kommunista, sem irredenta 
eszmékkel nem volt gyanúsítható.” Feltűnő, hogy mennyire más véleménye 
van a szintén baloldali Boldizsár Ivánnak, mint Balogh Edgárnak.

A látogatást jelentős vita követte, erősödött a cselekvő válasz óhaja is.
Tamási Áront, aki számos fiatal értelmiségi tömörülésnek volt megbe-

csült és tekintélyes tagja, magától értetődően vonzotta az egység gondolata, 
a nehezedő időkben számára is világos volt ennek fontossága.

Mindezek időbeli egybeesése adta a lehetőséget, hogy az elképzelések 
akár jó, akár rosszhiszemű formában összefonódjanak. A rosszhiszemű alatt 
az Erdélyi Fiatalok távolmaradását magyarázó trójai faló elmélet esetleges 
igazát érteném, s ezt egyáltalán nem tartom kizártnak, inkább a józan ész 
szüleményének.

Az ötletgazda tehát az idézetek szerint nagyjából minden esetben az 
volt, akiről az idézett úgy vélte. De valóban nem zárhatjuk ki az esetle-
ges sugalmazók szerepét. A megvalósítani kezdett ötletet azonban, azt 
amelyet Tamási Áron a Hitel-csoport segítségével – mondhatni, hogy 
azt választva munkatársnak – kezdett életre kelteni, nem vehetjük el tőle. 
Ő, a Cselekvő magyar ifjúság cikksorozat szerzője (és a Független Újság ilyen 
témájú ankétjának összefoglalója) volt ennek elindítója. Hogy később kik 
csatlakoztak hozzá vagy kiket hívott meg, az már csupán az ötlet megvaló-
sulásának az egyik fontos alkotóelemét jelentette, a különböző vélemények 
remélt és szervezett, eredményes találkozása érdekében. 

Arról, hogy az ezt megelőzően felmerült – találkozókra vonatkozó – 
kezdeményezések mennyire befolyásolták őt, vagy őket a V.T. megszerve-
zésében, ma már hiábavaló volna elmélkedni.

A bonyolult vita leírása tűnhet öncélúnak, de ha az olvasónak volt türel-
me áttekinteni a benne felsoroltakat, akkor az önmagát meghaladó jelen-
tőségű következtetésekre ad alkalmat. Ezért is voltam bátor elmélyülteb-
ben tárgyalni.

Végezetül a két pólus között az egyensúlyt keresve, most Horváth Sz. 
Ferenc gondolatira hivatkoznék:

„Összegezve elmondható, hogy Tamási Áron említett 1936-os cikksorozatá-
nak a kiváltója a következő három mozgatóerő lehetett: (először) egy kommunista 
irányultságú baloldalnak a népfrontpolitika jegyében való megerősödött fellépése, 
(másodszor) a bal és jobb közti európai ideológiai viták, és (harmadszor) az a kívül-
ről is pártolt meggyőződés, hogy a fiatal szellemi vezetőréteg széthúzásának véget 
kell már vetni. Tamási cikksorozata az 1937 őszén tartott Vásárhelyi Találkozó 
előkészítője volt.”

a találkozó megszervezése
 
Nem volt egyszerű a tulajdonképpeni szervező munka sem, de ez már jóval 
könnyebben áttekinthető fejezet, mint a keresztlevélről szóló vita, melyet 
feleslegesnek is mondhattuk volna, de egyébként önmagában is igen tanul-
ságos – és a kor történéseinek belső mozgatóerőit s azok későbbi magyará-
zatát, illetve felhasználását sok más területén is segíthet megérteni.

Tamási Cselekvő erdélyi ifjúság című cikksorozata a Brassói Lapok 1936. 
április �. és 12. közötti számaiban jelent meg. A Ligeti Ernő szerkesztette 
kolozsvári Független Újság már említett ankétja pedig 1937. március 27. és 
május 23. között zajlott a Fiatal magyarok Tavaszi Találkozója elé címmel. Az 
ankét végén a tanulságokat Tamási Áron foglalta össze. Ez kétségtelenül 
összefüggés feltételezésére ad okot az egy év előtti cikksorozattal. Az előző 
fejezetben leírt vita feleslegességét ez is bizonyítja. Amiképpen az is vilá-
gos, hogy az évekkel később kialakult történelmi helyzetben az elsőbbség 
érdemét kinek volt érdeke kisajátítani.

Egyébként az ankét a szellemi élet valamennyi áramlatát képviselő 18 
személyiséget kérdezett meg (köztük Balogh Edgárt is), és ebből 16 egy 
találkozó szükségessége mellett foglalt állást. 

Talán itt van a helye, hogy közbevetőleg idézzem a Hitel folyóirat szer-
kesztőségének egy-két bekezdését erről az időszakról: „Gondviselésszerű a 
tények alakulása. A külső nyomás és a belső feszültség ellenállhatatlan kényszere 
folytán a kisebbségi helyzet átértékelése lett feladatunkká, a magunk revíziója, a 
nemzetlét teljes igényű meglátása. De ugyancsak a körülmények következetes ala-
kulása hajtotta és hajtja az új nemzedéket saját szerepének felismerésére (…) A 
föld és a nép problémáinak megértéséből közszellem formálódik, határozott körvo-
nalakban jelentkezik a kisebbségi élet, útban a lelki magyarság. (…)

A »Cselekvő ifjúság« című cikksorozat körül hosszas vitatkozás indult meg. 
Ennek során mindazoknak, akik óhajtva-óhajtották az új nemzedék egységes képé-
nek kialakítását, hamarosan látniok kellett, hogy az összefogást súlyos akadályok 
nehezítik. A Hitel maga ebben a – hangsúlyozzuk – időszerűtlen vitában, bár 
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teljes mértékben körülötte folyt, részt nem vett, csak később szögezte le a félreér-
tésből keletkezett vádak visszautasítása után álláspontját: »Vitába nem szívesen 
bocsátkozunk, idő sincs rá, de nem is hasznos a vetélkedés. Annyi az elintézendő 
kérdésünk, oly széles a munkaterület, hogy mindig kevesen leszünk munkábaállók. 
Egytől meg kell őriznünk magunkat: saját szerepünk túlbecsülésétől. Mi mind-
annyian csak részletmunkások lehetünk. A társadalomszervezés nagy műve nem 
egy nemzedék erejéhez méretett, elvégzése nemzedékek következetes igyekvését 
igényli. Az Erdélyi Fiataloknak, a Hitelnek a más hasonló munkaközösségeknek 
egy hivatása van: egymást segítve és egymás mellett törekedni a népközösség szol-
gálatára.« (…)

 S amikor a Független Újság »Fiatal magyarok tavaszi találkozója elé« cím-
mel húsvét napján ankétot indított, egymásután tizennyolc fiatal magyar nyilat-
kozott egyöntetűen az erdélyi magyarság fiatal szellemi csoportjainak találkozá-
sa mellett s az összefogást, a közös munkaprogram kialakítását égető történelmi 
szükségnek tartották.(…) A tavasz időközben eltelt a fejünk felett.(…) Augusztus 
18-án végre megjeleni »Az erdélyi magyarokhoz« címzett felhívás.” stb. 

Az előkészületek további folytatásáról a Romániai magyar irodalmi lexi-
kon �/2 kötetét idézem, abban is Dávid Gyula kitűnő szócikkét. „…meg-
választották az ifjúsági parlament előkészítő bizottságát (tagjai: Tamási Áron, 
Nagy István, Asztalos Sándor, Petrovay Tibor, Vita Sándor valamint a Vásárhelyi 
Találkozóról végül is távol maradt Jordáky Lajos), amely a Hitel akkori szerkesz-
tőségében: Szász István agrármérnök, az EMGE későbbi alelnökének kolozsvári 
házában folytatta megbeszéléseit…” Az előkészületeket is nagy viták kísérték. 
Úgy az elnökségben, mint a korabeli sajtóban. 

Az Országos Magyar Párt például, először tilalmat rendelt el tagjainak, 
de utóbb engedélyezte a részvételt.

A legfőbb gondot érdekes módon nem a jobb és baloldal, hanem az 
Erdélyi Fiatalok és a Hitel-csoport vitája okozta. Cseke Péter írja: „…a 
Vásárhelyi Találkozó előkészítésének időszakára nagyon rányomta bélyegét az EF 
és a Hitel viszálya.” De természetesen a jobb-bal egyensúlykeresés is vita 
tárgya volt. Balról Jordáky a szociáldemokrata és Nagy István a munkás-
író kerültek az elnökségbe, Balogh Edgár és Bányai László kimaradását 
azzal magyarázták, hogy a főhatóságoknál személyeik akadályozhatnák a 
találkozó megszervezését, de az is elhangzott, hogy a baloldalnak már ott 
van két képviselője. Az elnök Tamási és az elnökség többi tagja a Hitel-
csoportból kerültek ki. A másik jelentős csoportosulás, az Erdélyi Fiatalok 
körül szerveződő, végül Tamási minden erőfeszítése ellenére sem óhajtott 
részt vállalni a munkában. Mint már szó volt erről, ők a baloldal előretöré-
sének lehetőségét feltételezték a találkozóban és a kommunista: trójai faló 
veszedelmét látták benne. Az ötlet történetének ismeretében talán nem is 
ok nélkül. Turzai Mária A Vásárhelyi Találkozó című monográfiájában így ír 

erről: „A László Dezső irányítása alatt ekkor már konzervatív szellemű Erdélyi  
Fiatalok vezetősége nyilatkozatban foglalt állást a tervezett ifjúsági parlament 
ellen, s vezércikkben emlegette a »trójai falovat«, amelyben a demokrácia ellen-
felei fognak előtörni.”

Az Erdélyi Fiatalok elképzelése az volt, hogy a résztvevők nem, mint 
egyes személyek, hanem működő szervezetek és csoportosulások képvise-
lőiként vegyenek részt a találkozón. A baloldal azonban ez esetben, ilyen 
legális csoportosulások híján, nem vehetett volna részt.

Ez az a már említett pillanat, mikor is Tamási a vezetést kvázi magához 
ragadja, ami így is volt rendjén, mert a cselekvő ifjúságról írott cikksorozata 
tekinthető a már egy idő óta szükségesnek tartott összefogás konkrét meg-
szervezésére tett első lépésnek, s abban a Hitel magyarjairól írott cikk már 
érezteti, hogy ezt a csoportot tartja alkalmasnak a feladat megoldására.

Itt érdemes hivatkozni Szemlér Ferenc soraira: „Panaszra természetesen 
ekkor sem volt okom, hiszen – bizonyos nem egészen jó szándékú politikai mester-
kedések következtében és a Hitel-csoport már akkor jobboldali tájékozódást sugalló 
magatartása folytán – ebben az Előkészítő Bizottságban sem az egész megmozdu-
lást személyileg elindító Balogh Edgár, sem az azt teljes erejével támogató Bányai 
László, sem a MADOSZ valamely más képviselője nem kapott helyet”. A további-
akban a jobbra irányuló cselezés igazolását látja abban, hogy a később meg-
ürült két helyre sem ezeket hívták be, hanem „…a László Dezső irányítása 
alatt immár erősen hagyományőrző szellemben működő Erdélyi Fiatalok két kép-
viselőjét”. Itt kell megjegyeznem, hogy utóbb, mint már tudjuk, az Erdélyi 
Fiatalok mégsem vettek részt a találkozón. Ezután Szemlér azt mérlegel-
geti, milyen érdekek is diktálták az ő előadói meghívását? „Vajon micsoda 
közelebbi egyensúlyoknak kellett létrejönnie felkérés elfogadása esetén, és micsoda 
távoli célok váltak lehetővé ennek folytán?” teszi fel a kérdést, kissé talán túl-
értékelve az esetet.

Ennél is érdekesebb, hogy a találkozóra meghívottak listájának össze-
állításában, döntő jelentőséget tulajdonit annak a Hitel-csoportnak, amely-
ről könyvének megjelenése idején (197�) még alig akarták elismerni, hogy 
az előkészítésben valamilyen szerepet játszottak volna. A két megürese-
dett hely említésekor pedig még azt a stádiumot rögzíti, amikor az Erdélyi 
Fiatalok részvételét Tamási Áron próbálta elérni. Végül a szövetkezeti tiszt-
ségviselők (maguk is a Hitel-csoport tagjai) megüresedő helyeire (a Balogh 
Edgár szerint ez esetben meglepő módon rugalmasnak nevezett) Albrecht 
Dezső és Teleki Ádám került be. Mindketten szintén a Hitel-csoportból.

A rendezvény már ezen előkészületek idején is a Vásárhelyi Találkozó 
nevet viselte. 

A bizottság Kolozsváron 1937. augusztus 19-én tette közzé azt a nyilat-
kozatot, mely Tamási Áron fogalmazásában az erdélyi magyarsághoz szól-
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va, meghirdeti a találkozót. E sorok írója itt az érzelmeknek engedve jegyzi 
meg, hogy e pillanatban, a jelentős forrásanyag rendszerezését azon az asz-
talon (és Tamási Áron székén ülve) végzi, amely körül ülve dolgoztak egész 
idő alatt az előkészítők.

Az Ellenzékben megjelent felhívás felsorolja a találkozó tervezett tárgy-
sorozatát is: 1. Az erdélyi magyarság társadalmi alkata és erkölcstana átala-
kulásának útjai és képe. 2. Az erdélyi magyar nemzetkisebbség közjogi és 
nemzetközi jogi helyzete. 3. Az erdélyi magyarság és a román nép épí-
tő együttélésének feltételei és útja. 4. Az iskolai nevelés és iskolai nevelés 
reformjai, az iskolán kívüli népnevelés. �. Tudomány, irodalom, színház, 
zene, művészet. 6. Az erdélyi magyar napi és időszaki sajtó háború utáni 
működése, mostani állapota és jövő szerepe. 7. A munkás és iparos tömegek 
nevelése és szerepe. 8. Közgazdasági politikánk. 9. Mezőgazdasági politi-
kánk. 10. Összefoglaló határozat.
Hátra volt az egyáltalán nem elhanyagolható aprómunka. Ennek fő terhét 
a Hitel csoporthoz tartozó Asztalos Sándor ügyvéd vállalta fel és rendel-
kezésre bocsátotta ügyvédi irodáját is.

a találkozó

A nagy reményekkel várt összejövetelre 1937. október 2. és 4. között került 
sor a marosvásárhelyi Apolló-palotában. A megjelentek száma 187 volt. 

Ismét a Hitel összefoglalójából idéznék: „…csakhamar mélyül a tudat: 
»…új helyzetünkben, 18 esztendő alatt, mi kíséreltük meg először, hogy szabad 
formában, minden hatalmi vagy érdekbefolyástól függetlenül egybegyűljön az érett 
ifjúság«; – a háború óta mi kíséreltük meg először, hogy ez az egybegyűlés olyan 
legyen, amely magyar társadalmunk minden színét tükrözze. (…) Az egybegyűlés 
jelentősége tudatosul e percekben: Tamási Áron megnyitója idején s az azt követően 
Albrecht Dezső előadása folyamán. A külön szándékok egyetlen nagy szándékba 
torkollanak, a külön elgondolások egyetlen tengely körül kristályosodnak s ez a 
Vásárhelyi Találkozó. (…) Kisebbségi társadalom még a legszélsőbb individua-
lizmus idején sem engedheti meg tagjainak sem az önző különállást, sem a külön 
csoportokba tagolódást.”

 A találkozó a már felsorolt témákról szóló előadásokból állt, melyeket 
előzőleg felkért személyek tartottak és melyeket hozzászólások és viták követ-
tek. Egy minden előadás esetében külön erre felkért bizottság közreműködé-
sével, ezután állították össze az azokra vonatkozó határozatokat. A találkozó 
idejére kétségtelenül egymásra találtak különböző világnézetű fiatalok. Az 
együttlét azonban nem volt mentes a vitáktól. Az emlékezők közül többen is 
arra hivatkoznak, hogy végeredményében a jobboldali, konzervatív irányzat 
túlsúlya érvényesült. Ezt többen (pl. Horváth Sz. Ferenc is) arra alapozták, 

hogy a határozatban alapelvként került be, miszerint a kisebbség vezetése 
csak „…a keresztény erkölcsi és demokratikus nemzeti követelmények szerint tör-
ténhetik.”. Ezt Albrecht Dezső első előadásának hangvételére vezetik vissza. 
Minthogy Albrecht hangsúlyozta, hogy ez nem a zsidókra vonatkozik, úgy 
vélik, hogy ez az „istentelenség és nemzetköziség” bűnét hordozó kommunis-
táknak szólt. De Kacsó Sándornak a román-magyar együttéléssel kapcso-
latos tételeit is átfogalmazták, és a magyar kisebbség nemzeti egyenjogúsá-
gát jelölték meg a románokkal való békés együttélés feltételeként. Nagyobb 
vita volt még Szemlér Ferencnek az alkotó művészet szabadsága és függet-
lensége körüli tételeiről. Itt is a nemzeti értékek jegyében történő neve-
lést hangsúlyozták, ami egy önvédelmi harcot folytató és a homogenizáció 
ellen összezárni kénytelen kisebbség esetében nem tűnik indokolatlannak.

 Ez a nemzeti gondolat volt talán az az összetartó erő, mely megakadá-
lyozta a találkozót veszélyeztető végletes széthúzást. Horváth Sz. Ferenc 
méltán hivatkozik egy a találkozót néhány nappal követő Albrecht Dezső 
levélre, melynek címzettje Vita Sándor volt. Ebben Albrecht helyzetüket a 
végvári katonákéhoz hasonlítja, ahol a fennmaradást az egység garantálta: 
„…befelé megegyezés, béke, testvéri összehúzódás, kifelé makacs megkapaszkodás, 
szüntelen pozícióharc…”

Az Erdélyi Fiatalok távolmaradása máig vitatható kérdés. Bírálataikból 
a trójai faló elmélet is ilyen. A később történtek szerint lehet benne igazság, 
legalábbis a szándék szintjén.

Záhony Éva szavait kell itt idéznem: „Az Erdélyi Fiatalok bírálata – el 
kell ismerni – néhány kérdésben helytállónak bizonyult a Vásárhelyi Találkozóval 
kapcsoltban. Fontos, a kisebbségi magyarság életét közvetlenül érintő kérdések 
nem kerültek napirendre, mint például a magyar történelmi egyházak helyzete 
és működése; az erdélyi fiatal szellemiség kérdései vagy az erdélyi magyar föld-
művesek problémái.

Felmerül azonban a kérdés, ha a Fiatalok olyan tisztán látta a helyzetet, a 
megoldandó feladatokat, akkor miért nem kapcsolódott be idejében – az előítéle-
teket félretéve – egy közös előkészítő munkába; miért csak kritizált, miért nem 
cselekedett? Jelen esetben az Erdélyi Fiatalok bontotta meg a fiatal magyar intel-
ligencia egységét.” 

A kompromisszumkészség tehát a résztvevők minden oldaláról észlel-
hető volt s a V.T. mégsem tűnik a szocializmus éveiben született monográ-
fiák és memoárok által szuggerált RKP sikernek.

a vásárhelyi találkozó utóélete 

A találkozó közvetlen visszhangja nagy volt. Ebből először Ijjas Antalt idéz-
ném: „Az, ami Vásárhelyen történt, azért történelmi fordulópontja az erdélyi 
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magyarság életének, mert majdnem 20 évvel az impériumváltozás után az erdélyi 
magyarság – éppen az impériumváltozás után felnőtt nemzedék – lelkület, önszem-
lélet és program szerint is azzá lett, ami a valóságban: nemzeti kisebbség.”

A V.T. utóéletének első perceiben is azt tapasztalhatjuk, hogy egyedül 
a Hitel közli azt nagy terjedelemben – majdnem egy egész számot szánva 
erre, s még ezt követően is visszatérve rá – míg más lapok ezt messze el 
nem érő arányokban foglalkoznak az eseménnyel. Turzai Mária itt is fino-
man csúsztat, amikor – annak a bizonyos felsőbb elvárásnak megfelelve – 
azt állítja, hogy: „A párt irányítása alatt álló legális sajtótermékek, de a haladó 
szellemű polgári lapok is nagy teret szenteltek a találkozó előkészítésének, mun-
kálatainak, határozatainak s megértéssel kommentálták azokat.” Ugyanitt ész-
lelhetjük a másik csúsztatást is, mely szerint komoly erőfeszítések történtek 
volna a román demokratikus erőkkel való összefogásra. Ezt állítani min-
denképpen túlzás, annál inkább a könyv szándékai szerinti elvárás. A V.T. 
eredményeinek és azok későbbi elenyészésének okait nagyjából tárgyilago-
san elemzi, aztán a megmaradt eredmények felsorolásánál ismét az előbbi 
sablonnal nyit: „…mégis elősegítette, ilyen körülmények közepette is a román nép 
és a magyar nemzetiség testvéri harci egységének az erősítését (…) elkötelezték a 
romániai magyarságot abban a nehéz, de diadalmas küzdelemben, amely a fasisz-
ta Németország, és csatlósainak revansista megnyilvánulásai ellen folyt.” Ehhez 
nincsen mit hozzáfűznöm. Esetleg a kiadó kötelező Ceauşescu idézetét a 
könyv 8. oldaláról, mely az említett 1977-es titkos KB határozatot ismerve 
még sokatmondóbb. Így szól: „Politikai nevelő tevékenységünk népünk harcos 
forradalmi múltjának ismeretéből kell hogy kiinduljon (…) A jelen alkotásaihoz 
hozzá kell adnunk a múlt alkotásait, méltóképpen meg kell becsülnünk elődeink 
nagy tetteit, a forradalmi mozgalom legjobb hagyományait.”

Most ismét Csatári Dánielt idézem, a Vásárhelyi Találkozó című köny-
véből következnek kiemelések. A kor (1967) szellemében kelt mű a for-
ráskritika kellő érvényesítésével, sokatmondó. Már az első említésre mél-
tó idézete is Balogh Edgártól származik: „A Vásárhelyi Találkozón Tamási 
Áron nemzeti demokráciát hirdet, s a fiatal szellemi munkások vallási, világ-
nézeti, politikai és társadalmi különbségek nélkül, egységesen hozott határozatai 
a dunavölgyi népek közös hivatása alapján kívánják rendezni a magyar-román 
viszonyt.” Továbbá: „A különböző világnézetű vallású, felfogású, politikai meg-
győződésű fiatalok viszont Marosvásárhelyen eggyé váltak a kor haladó követelé-
seinek, a népi szervezkedésnek és a magyar-román megbékélésnek a sürgetésében. 
Képletesen szólva olyan vízgyűjtővel állunk itt szemben, amelyből 1937 októberé-
ben forrás fakadt.” Később így folytatja: „A forradalmi munkásosztály világ-
nézetének követelményeit leginkább az ugyancsak baloldalinak számító Erdélyi 
realisták (Szenczei László, Kovács György, Szemlér Ferenc, Vámszer Géza, 
Mikó Imre, Jancsó Elemér, Abaffáy Gusztáv) közelítették meg.” Aztán ezt írja: 

„A nagy visszhangot kiváltó erdélyi realisták mellett az Erdélyi Fiatalokból kisza-
kadt másik nagyobb áramlat a Makkai László által alapított Hitel című folyóirat 
körül csoportosult. A Hitel résztvevőinek első önálló közéleti jelentkezése nemze-
déki köntösben történt ugyan, de valójában sokkal általánosabb politikai mozgás-
hullámokat takart. A válság hatására ugyanis a Magyar Párton belül is jelentős 
differenciálódás megy végbe, és ennek megfelelően, 1933. elején jelentkeznek azok 
a kisebbségi reálpolitikát s szociális haladást sürgető fiatalok – közülük néhányan 
az Erdélyi Fiatalok mozgalmában is részt vesznek –, akiket két év múlva a Hitel 
körül találunk. A Hitelre Makkai Sándor és Szekfű Gyula Széchenyi szemlélete 
volt nagy hatással.”

Turzai és Csatári megállapításait olvasva mit mondhatnánk? A könyvek 
írásának jelzett időpontját ismerve elég megjegyeznünk, hogy ilyen volt az 
a kor, melynek szellemével a V.T. és az annak előkészítésében szorgoskodó 
Hitel-csoport érdemeinek helyes megvilágításba helyezéséért még ma is 
küzdenünk kell.

Végül még egy Csatári idézet, amelyben annak kapcsán, hogy 1938 
októberében a királyi diktatúra a szakszervezeteket feloszlatja, még ezeket 
írja: „Annál meglepőbb viszont, hogy a Hitel ekkor kezdi el vádolni az Állandó 
Bizottság munkásképviselőit azzal, hogy szűk osztályszempontok nevében, a nép-
közösség érdekeit semmibevéve kisajátítják a Vásárhelyi Hitvallás elvét”. Erre 
az itt következőkben kapunk választ. A V.T. után történtekről ugyanis a 
legjobb, legtárgyilagosabb és legátfogóbb véleményt, úgy érzem, Dániel 
Antalnak a Hitel 1938/3. számában közölt: Egy évvel a Vásárhelyi Találkozó 
után című írásában találhatjuk.

Egy Trianon traumája nyomán és a korrekció (bécsi döntés) remény-
telenségét megélő, elcsüggedt s újabb csalódások miatt ma is csüggeteg 
társadalomról beszélhetünk a határon túl. A következmény: elvándorlás 
és fogyás.

Dániel Antal szerint a találkozó mintegy válasz volt a Németh László-i 
pesszimizmusra okot adó megfigyelésekre. A Széchenyi hirdette belső 
megtisztulás igényének jegyében dolgozott. Két évtized kisebbségi sors 
után elsőnek szűrte le a szükséges következtetéseket. Felismerte a magyar 
kisebbség dualisztikus helyzetét, melyben egyrészt kötelezettségei vannak 
az államhatalommal szemben, másrészt azonban a magyar nemzeti egy-
ség megőrzését kell kiharcolnia. Nagy hangsúlyt kapott az a megállapítás, 
mely szerint az erős nemzettestet a földművesség és a munkásság a nevelő 
értelmiséggel együtt alkotja. Leszögezték, hogy egy kisebbségi népcsoport 
megmaradásának biztosítéka a megfelelő közművelődési és gazdasági erők 
szembeállítása a többség beolvasztó törekvéseivel.

A találkozó végén tett fogadalom után a fiatal résztvevők úgy széledtek 
szét, hogy annak megvalósítása irányába indulnak el.
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Rövidesen azonban nehézségek és feszültségek léptek fel és megálltak 
a felismeréseknél, megtorpantak a megvalósítás útján. A V.T. nem lett cse-
lekvő mozgalommá. A belső bizalmatlanságot a minden társadalmi réteget 
bevonni óhajtó szemlélet, a nyitás, a baloldali mesterkedésektől való féle-
lem (lásd trójai faló elmélet) stb. fokozta. A gazdanemzedék minden újtól 
próbált elzárkózni.

A belső feszültségek mellett ehhez a belpolitika hatalmas viharai is hoz-
zájárultak. A romániai változások egyik fő velejárója volt a szélsőséges moz-
galmak iránti bizalmatlanság, mely odáig fajult, hogy néhány ember cso-
portosulása is gyanús lehetett.

A találkozón jobb és baloldal egyaránt engedményeket tett. Az egyik 
oldal kinyilvánította a szociális érzékenység fontosságát és a nyitást a dolgozó 
osztályok felé, a másik viszont elfogadta a keresztény erkölcs és nemzeti eszme 
gondolatát, melynek ellenzését a kívülről sugalmazott internacionalizmus 
folyamatosan próbált rákényszeríteni. 

A nemzeti érzésű csoport a határozatok betartását hangsúlyozta, 
még annak árán is, ha az saját érdekeket sértene. A baloldalon azonban 
elhalványult a keresztény-nemzeti gondolat, s mindinkább az öncélú 
demokráciaeszme és az osztályöntudat gondolata került előtérbe. Bár a 
munkásifjak előtt ott állt a lehetőség a magyar kulturális nevelésre alkal-
mas szervezetekbe, „zárt sorokban vonultattak be a nemzetközi szervezet-
be”. A baloldal nem törődött már a Hitvallás elveivel, a jobboldal pedig 
elkedvetlenedett.

A baloldal nagy megrökönyödésére, éppen Féja Géza, a Viharsarok 
szerzője tett leleplező nyilatkozatot melyben keményen elítélte a bal-
oldaliak magatartását s rámutatott, hogy a V.T. szellemét a baloldali 
politikai szektáriusok kompromittálni fogják, mikor saját elképzelései-
ket próbálják a közösségre erőltetni. Dániel keserűen jegyzi meg, hogy 
„Ámde elfogultságukra, helytelen taktikájukra Féja kegyetlen kritikája nyo-
mán sem döbbentek rá…” 

Még felmerült egy brassói megbeszélés ötlete, de ezt nem koronázta 
siker, és egy évvel a V.T. után az Állandó Bizottság visszaadta megbízatá-
sát Tamási Áronnak. 

A V.T. sorsa hasonlatos lett a csehszlovákiai Tavaszi Parlamentével. 
A világnézeti csoportok tartós együttműködésére tett kísérlet kudarcot 
vallott.

Azok, akik a Hitvallást becsülettel betartották továbbléptek a Ma-
gyar Szövetség megvalósítása felé, hogy új keretet biztosítsanak az ön- 
védelemnek.

Eddig Dániel Antal igen fontos összefoglaló gondolatiról, a V.T. utó-
életét illetően.

A Magyar Szövetségről Albrecht Dezső ezt írja: „A Magyar Szövetség 
az alkotásra képes magyar erők szövetségének megalkotása életparancs s meg-
kísérlésének elmulasztása olyan bűn, mely alól feloldozást a mai nemzedék nem 
nyerhet.”

A valóságban a Vásárhelyi Hitvallást a résztvevők és az erdélyi kisebb-
ségi utókor mindenkor elismeréssel emlegette, s azt szóban még a baloldal 
is nem egyszer alapvető iránytűnek ismerte el. De mint láthattuk az 1938-
as királyi diktatúra felvázolt nyomása sok tekintetben megvalósíthatatlanná 
tette s a további történelmi események, mint a második bécsi döntés és a 
világháború egészen más kontextusba helyezték. 

Az ezt követő évtizedekről már nem kell beszélnem, hiszen az egész 
eddigi gondolatsoron végighúzódik ennek a kornak a szelleme, az ekkor 
megjelent V.T. emlékezések egyoldalúsága, az amint ezeket az RKP s átté-
telesen a baloldali erők hatalmas sikerének tűntették fel. Ez lett egyik oko-
zója annak is, hogy a munkában oroszlánrészt vállaló Hitel és Hitel-csoport 
sorsa a hallgatás lett.

Itt érdemes ismét Horváth Sz. Ferencet idézni a V.T.-ról szóló könyvfe-
jezetének zárósoraival: „A találkozó idején létrehozott bizottság egy év után föl-
oszlott a benne feszülő politikai-ideológiai ellentétek miatt s ezzel egyidejűleg elkez-
dődött a Vásárhelyi Találkozó mitikus magasságokba való emelése. Ebben nem kis 
szerepet vállaltak a rendezvényt létrehozó s a romániai magyar közéletben később 
is fontos szerepet betöltő személyiségek.” Ezzel a rendkívül fontos megállapítás-
sal zárhatnánk is ezt az összefoglalót, kiigazításként mégis megjegyezvén, 
hogy miközben az utolsó mondat – nagy tapintatossággal – nevek említése 
nélkül céloz a szocialista Románia magyar kultúrpolitikusainak egy részére 
(akik természetesen a maguk és minden valószínűség szerint a párt múlt-
jának létrehozásán is fáradoztak) abba a hibába esik, hogy azokat még most 
is a rendezvény létrehozóinak nevezi. A romániai magyar közéletben ugyan-
is a valódi létrehozók nem vehettek részt, tehát rájuk ez nem vonatkozhat.   
Ezért a létrehozói szó itt nagyobb fontosságot nyer, helyesebb lenne az ötlet 
kidolgozásában résztvevőket említeni. Természetesen őket – éppen a mitizálás-
ból származó felnagyított érdemeket a párt (és személyeik) számára learat-
ni óhajtván – állították be később (nem egyszer kizárólagos) létrehozóknak. 

A V.T.– hoz vezető úton azonban mindenképpen szerepe volt a kora-
beli kisebbségi társadalom minden rétegéből származó értelmiségieknek. 
A máig változatlan homogenizációs igyekezet kényszere szülte szükségsze-
rűség mindenkire egyformán hatott már akkor is.

A végső következtetések levonásakor nem szabad a forráskritika nélküli 
visszapillantás okozta – hol azt tévesen elfogadva erre, hol az ennek álságos 
voltát felismerve, az ebből fakadó indulat miatt, arra lendítő – ingahatásnak 
átadni magunkat. 
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magyaRORszág−eURópa −függetLenség
egy „nemzeti érzelmű írástudó” európai ábrándjainak története, avagy három évtized 
tapasztalata a „függetlenség függésében” 

a Hitel c. folyóirat 2015/2. számában, szerkesztett formában megjelent tanulmány.
 

„Ne keverjük össze a szabadságot és a függetlenséget”.

H. W. Bush (1991. aug. 1. Kijev)

Bevezető

A gondolatsor indításakor tisztázzuk, mi is a függetlenség? Elektronikus és 
nyomtatott lexikonokat nézegetve ezt olvashatjuk:

W i k i p é d i a:  „A függetlenség vagy szuverenitás mint politikai gyűjtőfogalom 
egy nemzet, ország vagy szervezet saját kormányzását jelöli. Alapja a függet-
lenséghez való jog. A »függetlenség« szót rendszerint a »hódoltság« ellentéte-
ként használják, amely arra vonatkozik, hogy egy régiót külső hatalom tart 
politikai és katonai ellenőrzés alatt. Szoktak azzal érvelni, hogy a függetlenség 
negatív definíció: a külső hatalom általi nem-ellenőrzést jelenti, a gyarmato-
sítás hiányát.” 
L a r o u s s e :  „Függetlenség: A senkitől, semmitől sem való függés állapota.
Független: Szabad, nem korlátozott, másnak nem alárendelt.”

A szerkesztők feltehetően nem vették figyelembe H. W. Bush figyel- 
meztetését.

 
Európa felé lovaglásunk, majd Európába érkezésünk, már több mint ezer 
évvel ezelőtt meghatározta ehhez a kultúrkörhöz való viszonyunkat. Ésszerű 
felismerésből fakadó erős vonzalmunk történelmi gyökereinek legdöntőbb 
bizonyítéka éppen a Szent István-i nehéz döntések árán történt megmara-
dásunk. Azért, hogy Európában európaiként megmaradhassunk hatalmas 
áldozatot vállaltunk, sikerrel. És ez határozta meg egész európai jövőnket, 
mind a mai napig. 

A folytonos Európa sóvárgás, az érdekében ismétlődő geopolitikai 
kényszerből történt, vagy tudatos áldozatvállalások, és újkori igyekezetünk, 
hogy mindennek jutalmául, s jelen teljesítmények alapján ismerjenek el 
egyenjogú európainak, végigkísérték történetünket.
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A szocializmust építő csatlós világ sötétjébe zárva talán még sűrűb-
ben tekintgettünk Európa fényei felé. A kontraszt hatására csodálatunk 
és vágyakozásunk olykor-olykor óriásira nőtt. Feltétlen bámulatun-
kat csupán az a tőlük kapott felejthetetlen trianoni seb tudta némileg 
ellensúlyozni.

De élt bennünk egy jogosnak érzett elvárás is, mert bizony a legki-
egyensúlyozottabb és szerény, sőt önkritikus megítélés mellett is elismerés-
re méltó mindaz, amit a kontinens eleinknek köszönhetett. Természetesen, 
jó tudnunk, hogy az ebből fakadó gyakori melldöngetés csak árthat. A köny-
nyen nevetségessé váló megalapozatlan dicsekvés hatására elenyészik a nem 
lebecsülendő valóság is. Ugyanakkor valódi európai szerepünk oly szüksé-
ges tárgyszerű megismertetése, fel- és bemutatása, a jelenleginél több erő-
feszítést indokolna. 

Sóvárgásaink okait kutatván rájöhetünk, hogy azok legfontosabb 
kiváltója éppen az elvesztett függetlenség volt, s ezért Európa és nemze-
ti függetlenségünk óhaja valahol összemosódtak a magyar fejekben. Így 
aztán természetesnek tartottuk, hogy Európa nemzeti függetlenségünk-
nek is igazi záloga lehet. Bár Kosáry Domokos ekkor már leírta azt, hogy 
„…aki 400 évig harcol valamiért, ami elérhetetlen, az vagy nagyon kitartó, 
vagy nagyon bolond…” (Az idézetet egy Hermann Róbert cikkben éppen 
most olvastam).

Igaz azonban, hogy 1�26-ban nemzeti függetlenségünket, s általa két-
ségbevonhatatlan európaiságunkat is elvesztettük. Okait máig taglalják tör-
ténészeink, és sok mi lett volna HA hangzik el. Talán el kellene fogadnunk a 
tényt, mely szerint az Oszmán Birodalom elképesztően sokszoros gazdasági 
fölényben volt velünk szemben, s ezt kétségtelen hősiességünk mellett csak 
a kor logisztikai korlátai voltak képesek ellensúlyozni. Meg még valami? A 
magyar jellemről sokat elmélkedő Szekfű Gyula szerint, „…míg addig jelle-
münk alakította történelmünket, attól kezdve a történelem alakította jellemün-
ket”. De ez már hatásként jelentkezett, s nem mint ok.

Mindent összevetve tudomásul kell vennünk, hogy függetlenségüket 
vesztett eleinknek is folyamatos vágya volt az addig általunk sokat szolgált, 
s mégis mostoha Európába való visszatérés. 

A Habsburg-uralom beemelt Európa peremvidékébe, de miközben a 
kiegyezést követően egy valódi felzárkózás éveit élhette az ország, a hosszú 
XIX. század vége – éppen Európa közreműködésével is – elhozta nemzeti 
katasztrófánkat. 

A megoldás reményével kecsegtető sóvárgás aztán a második világ-
égést követő megszállás éveiben tovább élt és éppen a rövid XX. század 
végére vált szorongó, fuldokló várakozássá. Szorongva óhajtottuk, hogy 
befogadjon az, aki adósunk. Mert bár sokan, sokfélék és sokfelé akartak 

bűnös nemzetté nyilvánítani, s ezt belénk is sulykolni, annyit nyugodtan 
állíthattunk, hogy Európának nem vagyunk adósai. 

A történet azonban éppen itt fordult még keservesebbre. A mostoha 
ugyanis befogadott. Keblére ölelt, és azonnal sovány zsebeinkben kezdett 
kutatni, mi több, rövid időn belül a zsebhez tartozó gúnyánk is birtoká-
ba került.

Most a cselédszobának is nevezett hátsólépcsős traktusban gyakoroljuk 
az úgynevezett második sebességet. A láthatatlan háztulajdonos, ha levegőt 
veszünk, házmesterein keresztül leméri tüdőkapacitásunkat és takarékos-
ságra int, olykor fenyít, sőt meg is aláz. Amint azt a szakma mondja szu-
verenitásunkat megkérdőjelezve nem éri be a nadrágunkkal és zsebeinkkel. 
Többet akar, mélyebbre próbál hatni a test, a szellem, s akár a lélek dolga-
iba is. Ezzel idézi, sőt esetenként túllépi, letűnt korok letűnt rendszereinek 
mohóságát. Függetlenségünk reményének ismételt elvesztése lenne úgy-
nevezett szabadságunk ára?

Mindent összevetve mégis itt vagyunk itthon. Mert Európa jelenleg 
mégiscsak ezt jelenti, miközben sajnos ilyen. Fölötte azonban ott az egyelő-
re még egy pólusú (?) világ urának számító USA árnya. Az pedig, mint arra 
annyian figyelmeztetnek, közép-európai kapcsolatait – akárcsak 1989 előtt 
(lásd 19�6) – most is alárendeli a Moszkvával fennálló viszonyának. 

Számunkra pedig az ismerős nóta immáron 10 éve ekképpen szólhat: 
Édes Európa itt vagyunk, érted élünk és halunk.

Papp Endre így szólít fel válaszadásra: „… mit gondolunk, nemzeti érzel-
mű írástudók, most az elmúlt 25 év tapasztalataival felvértezve, a nemzeti 
függetlenségről? Mitől való szabadulást, avagy mire való szabadságot jelenthet 
ez a fogalom?”

A fentiek szerint tehát vélt szabadságunkért éppen függetlenségünktől 
kellene megszabadulnunk? Akkor viszont mire való az a szabadság?

Nos, tapasztalatszerzésünk évszázados tárháza már a rendszerváltást 
megelőzően új korszakába léphetett. 

A megkerülhetetlen Trianon-trauma, Európa leghatalmasabb árulá-
sa, nemhogy elgondolkodtatta volna a földrész azt magukénak érző ura-
it, hanem csak tetézte a bűnt. S itt először két tényt kell említeni: Jaltát 
és 19�6-ot. Megjegyzendő, hogy mindkét (Trianonnal mindhárom) eset-
ben ott terpeszkedett Európa felett az USA már említett, akkor, s ma még 
inkább mindent betakarni képes árnya.

Miközben az általuk reánk szabadított felszabadítók építette másik világ-
rend áldozataiként szabadságról és függetlenségről álmodoztunk (sőt ese-
tünkben tettünk is érte), nem sejtettük, hogy a felsorolt három árulást 
tovább lehet bővíteni. Ráadásul az eddigi legravaszabb módon, úgy, hogy 
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boldog, vágyakozó, ködös tekintetű reménységekkel, önként vetjük magun-
kat annak karjaiba.

Megtörtént, s még azt sem mondhatjuk, hogy tehettünk volna mást. 
A történelem menete, és ama minket oly sokszor kényszerítő vagy terelgető 
geopolitika egyaránt meghatározta ezt.

És elkövetkezett a csalódások negyedszázada, melynek során saját sza-
bad(?) akaratunkból szerencsénk volt ennek a viszonynak több változatát is 
kipróbáló kormányokhoz. Az eredmények ismeretesek.

Most érkeztünk el a megtapasztalás csúcsára. Akkor, amikor a szinte 
lehetetlent kísértve, mégis megpróbálnánk a szabadság és a függetlenség 
párhuzamos megvédésére. Párhuzamos, mert mint jeleztem, nem lehet iga-
zi szabadság függetlenség nélkül, és fordítva. S ne próbáljon senki sem a 
szuverenitás egy részének szükségszerű és önként vállalt feladásáról beszél-
ni. Az, amennyi egy életképes és alapelveinek megfelelő Unió oltárán felál-
dozandó, bőven beleférne a függetlenség fogalmába.

Itt idézem az 1989-ben megjelent Limes első számának bevezető-
jét: „Rajtunk már csak egy olyan nemzetállami struktúrákat és beidegződése-
ket meghaladó európai átrendeződés segíthet, amelyben nemzeti mivoltunk, a 
Kárpát-medencei magyarság egészének nemzeti mivolta szabadon megélhető, 
amelynek legfőbb jellemzője: az országhatárok felett átnyúló nemzeti és euró-
pai összetartozás szabadsága. Ennek reményében indítjuk útjára a Limes című 
folyóiratot…”

 Na, de ami most történik?

Nem véletlen a folyamatos aggodalom, amely a megkérdezett „nemzeti 
érzelmű írástudókat” gyötri.

És ez az aggodalom immáron nemcsak a maradék Haza sorsáért, az 
elszakított szülőföld(ek)ért, de az összes elszakítottakért egyaránt nyo-
maszt. Magyar sorsunk is globalizálódott. Egyre inkább összefonódik az 
anyaországi, a trianoni árva és a világba kergetett, vagy bolondított magya-
rok jövendője földrészünk és a világunk jövendőjével. És ennek okán a 
magyar függetlenséggel is.

Imígyen aztán az Európa testét annyit védelmező magyarság Németh 
László-i felszólítás által is ösztönzött következő nagy kísérlete lehetne akár 
Európa lelkének megmentése, ami nem katonai, vagy gazdasági hatalom 
kérdése. Spirituális feladat elsősorban. Erre pedig Isten segedelmével egy 
kis nép is alkalmas lehet. 

Ugyanakkor tudom, hogy ezen a tételen a liberális olvasó csak mo- 
solyog.

2014-es, immáron �3. hagyományos adventi levelemet idézem, mi- 
kor erről írok. És folytatom is: Nekünk ezt kell hinnünk, erősen hinnünk. 

Mert más kiút már nem látható. Esetleg egy könnyített változat akkor, 
ha szövetségesekre lelünk. Erre nagy szükség lenne. Akár meggyőződé-
sesek, akár pusztán érdekeltek azok, lendíthetnek az ügyön. De ez már 
nem a lélek, hanem a politika tudományának és bölcs gyakorlatának kér-
dése. Az pedig természeténél fogva – mai formájában – sokkal ingová-
nyosabb terület, mint spirituális feladataink szépséges mezői, de létező 
és elkerülhetetlen. 

A pragmatizmus gonosz kényszere alatt e két látszólag ellentmondásos tevé-
kenység valahol egymást erősítve fonódik össze egy elrontott, de reményeink szerint 
mégis javítható világ forrongó katlanában. Fontos lenne az elkötelezettség mellett 
egy világot irányítani akaró hatalom veséibe látni képes, ha kell e tudomány min-
den szükséges eszközét alkalmazó politika. Olyan, amelynek hiánya évszázadokon 
át képezte gyengénket. 

És jól tudom, hogy ez a külpolitika, mely ráadásul az idegen érdeket belülről 
kiszolgálók miatt belpolitika is, rendkívül kockázatos. Ennek éppen napjainkban 
érezhetjük újra veszedelmeit.

A világ sorsát ugyanis ma egy gyilkos, de valójában öngyilkos láncolat 
határozza meg. Ennek léte és működése hosszú viták tárgyát képezi, és bár 
nap mint nap észrevehető, mégis az összeesküvés elméletek skatulyájába akar-
ják süllyeszteni. 

Leginkább tiltott eleme az „egy emlegetni sem tanácsos hatalom” (ezt neve-
zik gyakran „háttérhatalomnak”) léte, s ennek meghosszabbított keze a min-
ket éppen most is leplezetlen kettős mércével leckéztető USA. Saját elsőségét 
(saját hite szerint talán létét, s szerinte talán jogosan) biztosítandó, a szabadság 
és demokrácia valaha megálmodott hazájából, hazug „demokrácia exportőr-
ré” süllyedt. Kultúrkörünk azonban közös, a civilizációk hatalmas versenyében 
(harcában) természetes szövetségeseknek kellene lennünk. Mert ezen a ponton – 
egy magasabb szinten – Európa megmenekülése Amerika hosszú távú túlélésé-
vel fonódik össze. Az Európából sarjadt, és a glóbusz északi felét három földré-
szen keresztül körkörösen átölelő civilizáció összefogva még versenyképes lehet-
ne. Ebből viszont nem zárható ki Észak-Amerika és Európa mellett a hatalmas 
orosz birodalom sem.

De mit látunk? A rövidtávon gondolkodó USA Európát akarja maga alá 
gyűrni, és ugyanakkor Oroszországot is. Ezért a kettőt egymás ellen játssza ki. 
Saját jövőjének egyedüli támaszait pusztítaná.

S a kóros lánc itt sem ér véget. Nem, mert Európa – amellett, hogy mesz-
szemenően kiszolgálja a tengerentúli erőt – szintúgy elköveti a maga sajátos 
öngyilkosságát. Kelet felé terjeszkedve, önmagát gyarmatosítja. Új tagállam-
ok piaccá és olcsó munkaerőforrássá süllyesztéséből tartaná fenn ideig-óráig a 
magállamok életszínvonalát? Vagy csupán az elvárt hasznot akarná biztosí-
tani urainak?
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Vagyis – amint a tanulmány címe alatt idézett egykori elnökük 
mondotta – az elnyert szabadságot nem szabad összekevernünk a függet- 
lenséggel?

De, kérdezem újra: létezhet e kettő egymás nélkül?
És ezzel sem értünk a végére. Hiszen térségünk országai, ezek a kis „szé-

gyenkalodák” egymást eszik, s vak-mohó vágyakozással homogenizálnak egy 
steril nemzetállam álmának képtelen ködében élve. Teszik, mint a Trianon győz-
teseit sem kímélő pszichózis áldozatai, és használják kicsinyes pártküzdelmeik 
eszközeként is.

A hatalmas lánc körképe aztán a kisközösségek, majd a neoliberális szellem 
által atomizált és kapaszkodó nélkül maradt emberek, az elvakítottak „szóló halál-
táncával” zárul.

Mi hát a remény? Mi lehet a megoldás számunkra?
Csakis egy pillanatnyilag komoly meghatalmazásból származó és nagy erő-

vel rendelkező olyan pártpolitika, mely minden erejével a nemzetpolitikát tűzi ki 
célul, és hibáit határozott kézzel nyesegető, emelkedett, példává nemesülni képes, 
lankadatlan és alázatos, valamint – nagy hatalmához hasonló méretű – szerény-
séggel párosult munkát folytat az emberek, a mindenkit magába záró nemzet 
érdekében, annak a nemzetnek az érdekében: mely „él e hazán”. Ezt kellene nem 
csupán elvárni, de támogatni is, és ugyanakkor megkövetelni – tehát ha kell – jó 
irányba terelgetni!

A nemzetért, s annak állandó megtévesztések pergőtüze alatt bizonytalankodó 
egyedeiért folyó kormányzás tisztaságának felismerése belső erőket mozgósíthat. A 
sikeres példa külső szövetségeseket vonzhat. Nagyon fontos ez. Mert egy pusztító 
lavina létrejötte nem lehetetlen, s ezt éppen az a hatalmas külső összefogás igazol-
ja, amely egyébként teljesen indokolatlan lenne egy ilyen szabadnak mondott kis 
ország, egy ilyen eltiport és meggyötört nemzet függetlenedési kísérlete esetében, 
ha annak példája nem bizonyulna vonzónak és követhetőnek, tehát a támadók 
szemében veszedelmesnek.

A távlati kép, melyet nemzeti függetlenségünk megvédésével kapcsolatos vára-
kozásainkra gondolva látok sokak által vitatható lehet. De öngyilkos világunk 
tébolyát akkor ki és mi magyarázza meg? Hiszen, ha a minket kettős mércével 
sújtókra nézünk, mit látunk? 

– Saját tudósaik jelzik a demográfiai katasztrófa örvényének vesze- 
         delmeit. 

– Saját szakértőik figyelmeztetnek a környezetszennyezés végzetes ki- 
         hatására.

– Saját egyetemeiken tanulmányozzák a klímaváltozás fenyegető jelen- 
          ségét.

– Saját kutatóik vizsgálják az elsivatagosodást és az előre látható vízhiányt,  
          annak minden – akár háborús – következményével.

– Saját politológusaik értekeznek a kultúrák összeütközésének lehetőségéről.
– Saját bőrükön tapasztalják az általuk kitalált (vagy nekik kitalált?)   

    „politikailag inkorrekt” jelszó szorítása miatt kibeszélhetetlen „multi- 
         kulti” képtelenségeit. 

– Saját köreik leplezik le döbbenetes hazugságaikat és mesterkedéseiket.
– Saját közgazdászaik sora figyelmeztet az általuk működtetett pénzügyi        

         rendszer sérülékenységére.
És mégis tovább vágtatnak a biztos vég felé. 
Vajon azok az ismeretlenek, akik a haszonért, vagy a világuralom álmáért 

ezt nem akarják látni, Istennek képzelik magukat? Ők mire várnak? Mit remél-
nek? És ilyen nyomás alatt mit remélhet a szabadságot, függetlenséget egyszerre 
és Európában óhajtó magyar?

Sokan felelnek majd ezekre a kérdésekre és nálam avatottabbak. Saját 
gondolataim legfeljebb az átlag magyar „nemzeti érzelmű írástudó” kitárul-
kozására alkalmasak. Ha azonban mégis próbálnék valami újat is nyújtani, 
az eme aggodalmak fejlődéstörténetét bemutatni szolgáló kísérletem lehet. 
Ugyanis rendelkezésemre állnak az utóbbi évtizedekben írott és jórészt 
megjelent naplójegyzeteim, illetve évente elküldött adventi leveleim, s 
azokból tallóznék időrendi sorrendben, mintegy nyomon követve a fájó 
megérzések és ráébredések sorát.

Vizsgáljuk meg ennek tükrében, hogy mit jelenthetne az a sokat 
vágyott hamisítatlan nemzeti függetlenség, pontosabban inkább megfor-
dítva, hogy mit jelent annak hiábavaló, de szívósan kitartó (s remélem nem 
bolond) várása.

HaRmincöt év tapasztaLata

Három és fél évtizeddel ezelőtt, nem sokkal visszahonosításom után 
írtam le e sorokat, melyek egy később elküldött adventi levelemhez is 
csatlakoztak. 

… csak erdélyi ember, pontosabban, az Erdélyt ma birtokló Romániát 
ismerő erdélyi érezheti át, amit először Georges Duby fogalmazott meg 
Katedrálisok kora című könyvében: „Európa határa ott húzódik, ahol a 
gótika határai vannak”. Sokan vitatkoztak és fognak vitatkozni ezzel, de 
én érzem az igazságát. A magyarság hangsúlyozott európaisága, a nálunk 
tudatosan vagy tudat alatt létező „tágabb hazám Európa” érzés és a góti-
kán túli világ ismerete, élesen húzza meg ezt a vonalat. A nyugati és keleti 
kereszténység határvonalát.

Európa iránti sóvárgásunk akkor még meglehetősen szűzies szakaszá-
ban ilyen formában is kerestem a megálmodott kontinens védő-óvó hatá-
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rait, melyeken belül végre megtalálhatjuk önmagunkat, ahol otthon lehe-
tünk, s általa tudhatjuk, hogy miért is vagyunk e világon. Amint azt Tamási 
Árontól megtanultuk.

 
Most egy 1983-ban kelt adventi levelemet idézem:

Valami azt súgja, hogy a világ átlépett egy olyan küszöbön, amely után másnak 
kell következnie. Ma? Vagy holnap? Vagy holnapután? Minden esetre emberlép-
tékű időn belül. Hogy miként? Nem tudni, de jelek szerint folyamatról van szó s 
nem robbanásról. (…)

Mindkét oldal félrevezető szavai mögött egy olyan árny settenkedése sejlik fel, 
amelyik messzire áll az őszinteségtől. Várakozásainkkal tehát legyünk óvatosak 
és gondoljunk több mint negyed század előtti tanulságokra.

A „veled vagyunk” jelszó az egyik leghazugabb üzenete a világnak. Itt 
is, ott is. Az „érdekelve vagyunk” felismerése vezethet csupán el az igazság 
megfejtéséhez. 

Mi lesz a kis nemzetek sorsa? Képesek lesznek-e összefogni? Ez egy várako-
zásaink során legtöbbször felmerülő kérdés. Lesz-e ismét megosztó erő? Lehet-e 
olyan erő, amelyik ezt támogatja, vagy túlsúlyban lesz az ellenérdekelt? Milyen 
teljesítményre lehet képes a sokféleképpen szerteszabdalt Kárpát-medencei 
magyar társadalom? Hogyan tudunk megmaradni, ha semmi sem változik, s 
miként, ha változás jő? Vannak-e ilyen stratégiáink, vannak-e olyanok, akik 
erre is gondolnak?

A világméretű mozgások oly annyira meghaladják erőnket, hogy csak alkal-
mazkodni lehetünk képesek, befolyást gyakorolni alig…

Vagyis, bár élt a remény, de mégsem volt vak.

 
1984 augusztusában, majd ugyanezen év adventi levelében is megjelenik a 
kételyekkel vegyes reménykedés: 

…itt kell feltámadni, nagyot, hatalmasat cselekedni. Aztán magunkhoz ölel-
ni a kívül maradottakat. De nem a világ igazságára várva, hanem a magunk 
emberségből. Ez lenne az egyedüli megmentő csoda.

És ebben az eltompított, rendszer készre puhított népben nem látom, hogy 
benne lenne az erre való képesség és hajlandóság…nem látom.

De mégis hiszem erős hittel…
Kell jönnie megint egy történelmi pillanatnak, amelyet végre mi is 

megragadunk.
Erre kellene felkészülni valamennyiünknek.

 
198�-ös találgatások, majdani függetlenségünk kezdeteiről:

Ja. A többpártrendszer? Ez az, amit Nyugaton demokráciának neveznek. 
Nekünk történelem.

Ha ilyen fordulat következne be, vajon mi lenne itt?
Van-e még nyoma a múltnak, van-e még sokat megélt és hiteles öreg, aki 

átadhatja a múlt tapasztalatait? És milyen lesz, ha az egypártból majd maguk-
tól, vagy felsőbb tanácsra szétszóródnak a tagok? Létrejöhetnek-e itt még életké-
pes és tiszta pártok? Tudja-e ez a nép, hogy mit is akar? Milyen lesz az átmenet? 
Remélem békés.

Honnan ez az optimizmus? A fegyverkezési hajsza jótékony nyomása elég lehet?
Nocsak! Egészen belelovaltam magam.

 
Előérzetek 1986 októberéből:

… a tempót a nyugat diktálja, s a keleti fél egyre nagyobb lihegéssel köve-
ti, már beérné azzal is, ha nem köröznék le, de talán elfogadná, ha az őt lekö-
rözők mellett futhatna tovább, s a figyelmetlen közönség azt hinné versenyben 
vannak. Már a látszattal is megelégedne. De amazok könyörtelenül hajtanak 
a céljuk felé.

A harmadik világháború hála Istennek elmaradt. A bankok frontján vívták 
meg. A békediktátum van már csupán hátra.

Mi lesz az ára?
Nehogy mi fizessük meg azt is.
Újra meg újra mondom, készülni kellene. De itt senki sem készül semmire. 

Csak azok, akik tudják pontosan mi várható. Ők biztosan készítik jövőjüket. De ez 
nem a haza jövője. Azzal senki sem törődik.

Nincs hit, nincs okos előretekintés.
Pedig a hosszú reménytelenség után kell a hit, és a nagy lehetőség küszöbén, 

kell az ész…

 
A szabadság és függetlenség reménye, amire 1986 novemberében vára- 
koztunk: 

Mert már a mi nemzedékünk is a várakozás idején nevelkedett, s a minket 
vezetni hivatottak java ugyancsak a „fogságban születettek” közül került ki. (…) 
Hol van hát a kiindulási pont ahonnan mindent számíthatunk, amihez mindent 
viszonyítani lehet? 
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(…) Rugaszkodjunk hát el apró generációs perspektívánktól. Nézzük a dolgo-
kat magasabbról, röppenjünk fel lélekben oly magasra, hogy onnan alápillanthas-
sunk az egészre. Ha ez sikerül, csodát láthatunk, a minden tényt meghazudtoló 
megmaradás csodáját, mely ott hordja magában a remény erőt adó csíráit is. (…)  

Drága várakozó barátaim! Nem fognak minket megsiratni. Nem fognak, 
mert azok számára, kiknek lelkiismeret-furdalás fakasztotta könnyeit szeret-
nénk magunk felett tudni elsüllyedésünk (elsüllyesztésünk) képzeletbeli és drá-
mai szertartása közben, örömünnep lenne az. De hinni kell, hogy nem ezért 
fog elmaradni az a könnypatak, hanem azért, mert megmaradunk. Mindennek 
ellenére, pontosan azért, sőt csakazértis, és mert egész történelmünk bizonyítja, 
hogy ennek így kell lennie. 

Reméljetek hát, és várakozzatok bizalommal és felelősséggel, mert hivatása 
van annak, akit megmaradásra ítélt a történelem. Várjuk a jövőt felkészülten. 
Várjuk munkával, bölcs cselekvéssel.

1988 novemberének vége volt. Ezeket a sorokat küldtem Erdélybe, no, 
nem postán:

 Még tétováznak ujjaim az írógép felett, merjem-e leírni, amit az értelem s 
a reménykedő szív diktál. És ha leírom, merjem-e elküldeni. S kinek? De érzem, 
hogy nem lehet megállni. A mi életünkben többször már nem pillanthat ránk a 
remény. Most vagy soha. Emberéletnyi idő telt el úgy, hogy csak olykor-olykor 
kísértett a remény. Ha reánk mosolygott és mi visszamosolyogtunk rá, drágán 
fizettük meg. És mégis örökké erre a mosolyra vártunk. Most is ezt tesszük, de 
talán nagyobb hittel, mint bármikor.(…)

Az egyre több jelzést hozó várakozásban veletek vagyunk, és hisszük, hogy túl 
megszokott szép ünnepeinken, vár még ránk egy másik is. Apró embersorsunkhoz 
szabott, de számunkra fontos és talán kiérdemelt.

Aztán 1989-ben így folytattam:
A mi dolgunk ezután egészen más lesz, a tétlenségre szokott satnya csodavá-

róból, az idővel versenyt futni kénytelen atlétákká kell válnunk. Nem lesz köny-
nyű. Nem lesz könnyű, mert a lehetetlent kell most megpróbálni. Fel kell építeni 
egy mindenki számára édes hazát jelentő új független országot, olyant, amelyikre 
a kívül rekedt büszke bizalommal néz, s csodás holdudvarában úgy érzi: érdemes 
megmaradni magyarnak.

Ez pedig már 1991 adventi levele:
Várva-várt időket élve a pillanat gondjaitól feszítve nem érünk rá  örvendezni 

sem annak, hogy „annyi balszerencse közt és oly sok viszály után”, mégis alakul 
egy szebb egy jobb kor, amelyik talán kiveti magából az egykori sorsrontó elemeket. 
Persze hallom már a választ: vannak helyettük mások. Ez igaz, de nyitott kapuk 
is látszanak egy óhajtott világ felé.

1992 adventjén még-már ismét jelen volt az aggódó várakozás:
Mennyit vártunk, és csak álmodtuk azt, ami bekövetkezett, s mekkora csa-

lódások érhetnek (…) Megérhetjük még a báránybőrbe bújtak lakomáját? Mert 
a gazdaság és gazdagság éppen úgy, mint a jobbítónak kikiáltott, de valójában 
mindenre kész szó, kezükben van. (…) Zavaros minden, s csak azt látni, hogy jó 
és rossz határa valahol máshol húzódik, mint azt a tömeggel érzékeltetni akar-
ná bármely oldal. A történelmi kocka most végleg jó irányba pöröghetett volna, 
ha…ha képesek lettünk volna az egységre, a rossz kivetésére, s a jó vagy jót áhí-
tó, jóra törekvő megbecsülésére. Talán még nem késő. A magyar egység minden 
másnál többre képes. Csakhogy ezer év alatt oly ritkán mutatta meg erejét. (…) 
a világ gyarló vonzása gyarló (…) önmagunkra erősebben hat, mint a történe-
lem tapasztalatának belső szava. Nyersanyaggá leszünk a tőke falánk hordájának 
terveihez. Jól előregyúrt, puhára dagasztott, buta pöffeszkedő, kelésre kész nyers-
anyag. Fűtik már a kemencéket, melyekből pirosra sülve kerülünk ki asztalaikra. 
Félek, hogy felfal a világ.

1994. március 1�-én figyelmeztető ünnepi beszéd:
Különösen fontos ez most, amikor veszedelmesen közel állunk az annyit várt 

és most megkapott nagy lehetőség elszalasztásához. 
Önhibánkból-e? – kérdezzük azonnal. És erre bizton válaszolhatunk igennel 

is, de nem csupán miénk a hiba. Ugyanakkor ez a „nem csupán”, semmi esetre 
sem mentesíthet a feladat alól, hogy minden külső és belső ellenhatástól függetlenül, 
teljes erőnkből, minden hitünkkel és optimizmusunkkal a jövőn munkálkodjunk.

Mindarra, ami kívülről, az önző és csalfa nagypolitika irányából, vagy belül-
ről a kétségtelenül fellelhető ellenérdekeltség felől lelkesedésünket hűteni, lendüle-
tünket fékezni, hitünket megtörni, reményeinket megtépázni, erőt adó hagyomá-
nyainkat bepiszkítani igyekezne, vagy egyszerűen csak közönyével tüntet, úgy kell 
tekintenünk, amint a nemzetünket évezredeken át meg-megújító magyar paraszt 
az időjárást és a kártevőket nézte.

Már felrémlik valami, de méreteiről még nincs pontos fogalmam.
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És amire ugyanez év adventjén gondoltam: 
…nevetségessé válnak a pártállás, a magasztosnak hirdetett elvek és elvte-

lenségek, a legkülönfélébb alapokon bizonyítgatott megosztottságok, és kiderül, 
hogy jók és rosszak, hatalmasok és gyengék, bűnösök és ártatlanok mind egy 
úton vagyunk egy szörnyű meredélyen, melynek végén a visszafordíthatatlan 
romlás vár reánk.

Nyilvánvaló, hogy a szabadság és függetlenség felhőtlen reménye már 
elszállt.

De a következő év márciusi ünnepén, tovább körvonalazódik a kép:
Mit tettünk, mit tehettünk volna, mit tehetnénk a jövőben, hogy a századelő 

nagy ország- és nemzetvesztését követő, tudva vagy tudat alatt máig vérző, máig 
ható rettentő sebeket, egy nagy, mindenkit magasba emelő sikerélménnyel, egy új 
és annyi idő óta óhajtott Magyarország megteremtésével orvosoljuk? (…) Az iga-
zi hazafiságot nélkülöző, a nemzet egészséges és tiszta értelemben vett eszméjét 
tagadó, vagy nem ismerő közösség erre képtelen. A történelem során nem alakult 
még ki más, ennél jobb összetartó erő. Ahogy egy kis közösségnek is megvan a sok-
szor megtagadott, de máig nélkülözhetetlennek bizonyult téglája: a család, úgy 
nélkülözhetetlen a már-már fennmaradásáért küzdő világ számára, annak nagy 
közösségében, az egészséges nemzeti tudattal rendelkező – és ezért félelmektől meg 
önvádaktól mentes – mások felé nyitott, összefogásra alkalmas, önbizalommal ren-
delkező országok sokasága.

Sajnos vannak erők országon kívül és országon belül, akiknek sem mások-
nál sem pedig a mi esetünkben, ez nem érdeke. Ne kössük ezeknek az erőknek a 
létét eddig ismert és sokat emlegetett közösségekhez, szervezetekhez, országokhoz. 
Ezek az erők a világ új gazdasági hatalmi elitjének formálódása során a leg-
különfélébb helyekről rekrutálódnak, és közülünk is gyűjtik meggyőzéssel, hamis 
információval, különféle előnyökkel magukhoz vonzott, vagy esetleg félrevezetett 
együttműködőiket.

A keserű felismerések újabb bizonyítéka 199� adventi levelének e részlete:
…nehéz és kemény helyzetekben bővelkedő fiatalságunk a megítélhetőséget, 

a jó és rossz elkülönítését illetően sokkal egyszerűbb volt a mainál. Ott éles kon-
túrok húzódtak. Csak az lépett az ingoványba, aki akart, vagy aki gyenge volt. 
(…) Bizony mondom, lóvá tettek minket. És ha legalább csitkók lehetnénk, erősek, 

ficánkolók, csillagrugdosók. De sajnos már hullatjuk fogunkat, lankadnak lépte-
ink, miközben a lerugdosott csillagok ismét fenn ragyognak, új és idegen értékek 
körül keringvén és színeiket váltogatván – bolygók módjára – s a rend hamis lát-
szatával. A költő sem így gondolta jóslatát a soha le nem hullóról. Lóvá tétetett, 
jóvátehetetlenül a géniusz is. Vigasztalódjunk. Már csak a múlt van, már csak a 
jövőt lehet (kell) hinni.

1998 adventje a felcsillant reménységek ellenére is keserű.
A bicsak pedig akkor nyílik ki a zsebben, mikor eszedbe jut, hogy a nagy-

betűs történelem nem valami megfoghatatlan erő, melyet tisztelettel elfogadsz, 
és beletörődve tönkjére hajtod megfáradt fejed. Nem bizony, nem az. Hanem 
nagyrészt a jelenben is élő vagy nemrég még mozgó, megfogható, hozzád hasonló 
parányok barkács munkája. Silány tákolmány, melyet nem a bölcsek tapaszta-
lata, hanem az oktalanok és ferdék, az ármányosak és érzéketlenek, az önzők 
és nagyravágyók, az értéktagadók, a lelki színvakok alkotnak és formálnak 
nap mint nap.

Igen, azok, akik mindenkor felbukkantak történelmünkben. Kívül, s 
még fájóbb módon belül. Azok, akik hajlandók voltak ama vadkan szerepé-
re, ha kellett, s pusztították saját jövőjüket is a pillanat kapzsi vaksága által 
vezetve.

 A millenniumot megelőző Trianoni évfordulón ezt jegyeztem fel:
Európa bürokratái halogatják a visszafogadást. Jó hosszú átmenetet akarnak. 

Kevesen tudják, hogy ez az átmenet mennyi veszteség nekünk, s mekkora nyers-
ég az általunk sóvárgott befogadónak. Ők diktálták porbasújtásunk feltételeit, s 
most a kegyes engedély, mely felemelkedésünket jóváhagyja, szintén az ő feltétele-
ik szerint fogalmazódik. Európa tehát nem emlékezik. Egészséges, idegnyugtató 
feledéssel kíméli magát a lelkiismeret-furdalástól. 

Még nem tudjuk hol tart majd ő, amikor befogad. Még nem tudjuk, mi vár 
majd akkor reánk. Még nem tudjuk, milyen lesz a nekünk szánt hely. Még nem 
tudjuk, mennyit vihetünk be magunkból, s mennyit kell eldobni, mint homokzsákot 
a rákényszerülő léghajósnak. Még nem tudjuk, mit fog jelenteni az az Európa, s 
pláne nem, milyen jövő vár reá az új egyensúly felé rohanó világban.

Mit tehetünk hát? Van választás? Azt hiszem nincs.
(…) az eljövendő generációknak a nemzeti öntudat egészséges vértezetét bizto-

sítva kell belépniük az elkerülhetetlen bizonytalanba, a remélt jóba, a reményeink 
szerint minden bajra gyógyulást nyújtani képes közösségbe.



282 m a g y a R O R s z á g - e U R ó p a - f ü g g e t L e n s é g 283

 
Az ezredfordulón, az éppen zajló labdarugó Európa-bajnokság lázában égő 
nemzetek harcát szemlélve ezt vetettem papírra:

Európa leveti egyik álarcát előttünk. A minket váró Európa feltárja önmagát. 
Ez is vagyok. Erre is számítsatok. Ezt kaphatjátok. Ilyenek is legyetek. De jó tud-
ni, hogy mindez bíztató, s elrettentő példáival együtt csupán a felszín. A mélyben 
sokkal nagyobb játszmákra számíthatunk.

Mert miközben szorongó és stréberkedő jó tanuló módjára keressük Európa 
kegyeit, ha imitt-amott kibújik, mint szög a zsákból magyarságunk, már hisz-
tériásan figyelmeztetnek. Ne magyarkodjunk! Ne sértsük a másságot idebenn 
vagy odakinn, mert már nevünk kimondása is érzékenységeket sért. Már bemu-
tatkozás helyett is csak csűrhetjük-csavarhatjuk a szavakat, ki ne mondjuk a 
bűnös pár betűt, hogy: magyar. A színesre festett arcú Európa jobban szereti, ha 
mi fakók maradunk.

Vajon ebbe az Európába való belépés a tét, vagy inkább egy imígyen fogyaszt-
hatóvá tett, vonzónak tűnő cél kitűzésével terelik el figyelmünket a globalizálódó, 
nemzetek feletti társadalmak nagy házában számunkra kijelölt mellékhelyiség 
felé mutató utunkon? (…)

Reméljük hát legalább a kisebbik rosszat? (…)
A csodát (…) nekünk kellene megtenni.
Szomorúan állapítom meg, hogy nem tévedtem, sőt ahhoz viszonyítva, 

ami utóbb történt, egyértelműen derűlátónak is mondhatom ezredfordu-
lós önmagamat.

 
Az óvatos derűlátás még folytatódik ebben a 2000. augusztusi jegyzetben is:

Itt „terülünk el” Európa közepén, s nem tudjuk, hogy Európával, vagy Európa 
nélkül lenne-e igazán jövőnk. Az előző logika alapján Európával. De nem a 
globalizált Európával, s főleg nem, mint annak – örök magyar módra – leghűsé-
gesebb tanítványai vagy utolsó csatlósai.

Őrizzük meg önmagunkat, önbecsülésünket. Eldobásra szánt értékeink lehet-
nek a legkelendőbb áruink az új közösségben. Ezt a kelengyét tartogassuk lelki és 
szellemi szuszékjainkban.

A többit majd meglátjuk.

Október végén ezt fogalmaztam meg:
Népszavazást kezdeményez az Európai Unió keleti bővítéséről a burgen-

landi Szabadságpárt – erről döntött rendkívüli ülésén a párt helyi szervezete. 
A kezdeményezést máris üdvözölte Susanne Riess-Passer alkancellár.(…) Először – 
mint mindenkor – azon töprengek, hogy ez a „jobb megoldás nincs” európai ácsin-
gózás kell-e nekünk? Már százszor meggyőztek róla, hogy mást nem tehetünk, 
s mégis újra meg újra visszatér az óvatosságra intő kényszerképzet. Más kis 
országok is ódzkodtak, s ódzkodnak az egész belépéstől vagy annak egyes részle-
teitől. (…) Csakhogy őket Európa nem taszította egy Trianonba.(…) A politika 
Trianonig lehetett szakma, annak minden gyarlóságával együtt, de mégis tanít-
ható tudomány. Azóta ez a szó csak hazugságot jelenthet. (…) Olyanok szorítá-
sában élünk, akik ma vívják az általuk tévesen élet-halál harcnak képzelt csa-
tát a határainkon kívül maradt és mély gyökereivel kétségbeesetten kapaszkodó 
magyar kultúra ellen, megkísérelvén az anyanyelvű egyházak és az anyanyelvi 
oktatás megbénítását. (…)

Ez a helyzet tehát arra kényszerít, hogy elfogadjuk a NATO és EURÓPA 
szükségességét. Annak az Európának kell befogadnia minket, amelyik kitaszí-
tott nyolcvan évvel ezelőtt, s melyen egyáltalán nem múlt, hogy a minden szem-
pontból életképtelenné tett ország mégis megmaradt. Mert a várakozások ezzel 
ellentétesek voltak.

Induljunk ki hát a rideg valóságból. Tetszik, nem tetszik, be kell lépnünk 
az Unióba.

Ellentmondásos módon állítólag Trianon után lettünk függetlenek, de 
ez nem így történt. Mert éppen ez az újabb háborút előkészítő békeszörny 
kergetett a vélt függetlenség elvesztésébe. Másokkal együtt!

Ráadásul pedig egy váratlan gondolat: lehetünk-e függetlenek, ha szom-
szédjaink képében önmagunkkal vagyunk körülvéve és mieinkkel. Van-e 
szabadság és függetlenség nélkülük? Mint azt azóta megtapasztalhattuk, ez 
Európán belül sem sikerült.

 
Advent előtt pedig így folytattam:

A nagy terelés megkezdődött (…) Sehol a globalizáció megfoghatatlan szelle-
me nem talált még alkalmasabb alapanyagot a tökéletes és gyors sikerhez, a poszt-
kommunista társadalmak megroggyant emberénél. Úgy bánhat el velünk, mint 
gyurmával az animációs művész. (…) 

Most végre megmutathatjuk, hogy nemcsak fejjel a falnak – ide lőjetek hurrá-
zással – vagyunk képesek előre rohanni, hanem a történelem által belénk örökített 
szívóssággal és megmaradáskészséggel élve is tudunk hajózni e zavaros vízen, s 
vinni, menteni értékeinket a túlsó part felé.

Reménytelenségben mégis éledező remények és előretekintések az 
árbockosárból.
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És most két 2001. júniusi jegyzetrészlet:
A Trianoni békeszerződést és még azt a vitatható Alapszerződést is semmibe 

vevő politika sújtja kinti nemzettársainkat. Ha szólunk, az belügy, ha szerződésre 
hivatkozunk, az stabilitást veszélyeztető tényező. Mi vagyunk a térség instabili-
tásának fő okozói. Oh, te boldog Írország

Trianonra a történelem leg-jei minden túlzás nélkül érvényesek. Itt nem bom-
basztikus egyetlen jelző sem. Minden túlzás nélkül ma valóság az, hogy tőlünk 
elvárják a bocsánatkérést az ellenünk elkövetett bűnökért is.

Akkor már világos volt, hogy mire számíthatunk Trianon elkövetőinek 
kései utódaitól.

 

Függetlenkedésünk jegyében született 2001 adventi levele is: 
…környezetünkben egyedüli „stabilitást jelentőként” szerénykedve, békésked-

ve, alázkodva, óvatoskodva, őszintéskedve élvén, azt vesszük észre, hogy a viszályt 
keltő, az arcátlan, az erőszakoskodó, a nagypofájú képmutató, a hazug farizeus a 
végén mindég jobban jár, mint mi. Most mikor – mint Európa jó tanulója – azt 
reméltük, hogy végre megkapjuk a méltó jutalmat pöffeszkedő tanárainktól, kide-
rül, hogy az osztályismétlő, uzsonnalopkodó, lógós és árulkodó ugyanazt a jutalmat 
kaphatja, mint mi? (…)

Európa játszadozik velünk. S nekünk ezt még csak ki sem szabad mondani, 
(…) Nehéz advent ez a magyarnak. És akkor még nem is gondolkodtunk el azon, 
hogy ha a nagy remény mégis valóra válik, akkor mi lesz? Lesz-e ennek igazi 
értelme, valódi lesz-e befogadásunk.

Vagyis lehetünk-e egyáltalán függetlenek?

De ugorjunk 2002-re, a nemzeti oldal által váratlanul elvesztett választás évére.
Kezdetnek két, januári naplójegyzet:
Nagy igyekezettel próbálkozunk felzárkózni, ha kell az önfeladásig menően, a 

minket évezrede, s főleg évszázada annyiszor eláruló Nyugathoz. Magunk is nyugattá 
válni készen. A trianoni csapda kényszerhelyzete eközben vasmarokkal szorít. Ettől 
várjuk a megoldást, s ugyanakkor ebben rejlik annak minden ellentmondása is. Hiszen 
mi jófiúk, befogadásra alkalmatosak csak akkor lehetünk, ha a békességért minden-

ről lemondunk. A békétlenkedőktől, az általuk nyertesekké tettektől, nem várják el 
ugyanezt. Valamiért. Ha nem másért, akkor egyszerűen azért, mert érzik, hogy itt 
kompromisszumra csak mi vagyunk képesek, és kompromisszum kell, ha egyoldalúan 
is. Mert őket kívülről nem érdekli, ki szenvedi meg a látszategyensúly fájdalmait. 

Én viszont attól félek, hogy ekkora árat nem szabad fizetni, nem lehet fizetni, 
mert amit kapunk csak ideig-óráig fogja csillapítani a fájdalmakat. A baj ismét 
felszínre tör.

Mert ebben az esetben feladjuk igazi függetlenségünket

 Ha azonban a magyar nép még ma is ott tart, hogy ennyire primitív és átlát-
szó érveléssel félrevezethető, akkor olyan lépés következhet, mely a nemzeti lét 
fennmaradását kérdőjelezi meg.

Itt viszont már többről szól az aggodalom, mint szabadság és füg- 
getlenség.

 
És egy februári, zimankós naplójegyzet részlete:

Természetesen azonnal megdöbbentett az MSZP reakciója a vitatott – diszk-
riminatív – 25 százalékos Uniós mezőgazdasági direkt támogatásról szóló ajánlat 
nyomán. Nem lehetett másként fogalmazni erről a reakcióról, mint a megdöbbenés 
hangján, pedig az ellenzék háza táján az utóbbi időben a megdöbbentés terén igen 
magasra emelték a küszöbértékeket.

Már az először általuk is ravaszul megszavazott státustörvény hátbatámadá-
sa kapcsán, emberek tucatjaitól hallhattam a nemzet-, vagy hazaárulás kifejezést. 
És nem állíthatjuk, hogy indokolatlanul. (…) A jelenlegi negatív kampány már 
más elnevezésért kiált.

Bizony, a történtek igazolták az MSZP-ről alkotott képet, és az országra 
hozták az egyik legpusztítóbb nyolc esztendőt. Európa pedig megtalálta a 
függetlenséggel mit sem törődő kollaboránsait. Vajon miért kellett nyolc 
esztendő a kijózanodáshoz? 

Lezajlottak tehát a végzetes választások. 2002 augusztusában így fakadtam ki:
Most tompaság van (…) Ha marad ez a csend, ha a szabadság hírnökeinek 

remélt felkentjeink némák, az eredmény nem lehet más, mint a közönyösök szá-
mának gyors továbbgyarapodása. (…)

És ez a jövőt uralni készülőknek éppen megfelel. Mi több, a kellőképpen közö-
nyösek akár el is nyerhetik a szabadság valamiféle másolatát. Élhetnek is a demok-
rácia valamiféle állatkertjében.
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Közben pedig vonulunk mind előre, arra, amit Európának neveznek új érte-
lemmel s új, divatot jelentő szóval (…) Oda, ahol, cserébe eladott országunkért, 
már induláskor nettó befizetők lehetünk. (…) A rendszerváltás annyiból állt, hogy 
az előző haszonélvezők ruháikat váltották nyugati minőségűre. A négy évtized 
alatt kifárasztott országnak ismét nyakára ültek, a haldokló alól eladták a kereve-
tet, s kockát vetettek rongyaira. Ma már hulláját is áruba bocsátanák. Így nyoma 
sem maradna annak, hogy itt valakit megraboltak.

A hullarablás a mai globalizációs világban soha nem látott gyorsasággal 
merül feledésbe. Csak az érdekek mentén dolgozik a sokat prédikált – rugalmas 
műanyagnak bizonyuló – erkölcs.

Ez lett a mi keresztény mivoltát feledő Európánkból.
Vagyis az igazi függetlenség elvesztésének művén saját komprádor erő-

ink és a befogadásunkra készülő Unió már akkor is együtt munkálkodtak.

 
2002. adventi levele a csodaváró magyarságot említi:

Mi egy csodaváró nemzet vagyunk. Nem hosszú távú terveket szövő, okos csel-
szövényeket megvalósító, önmagát helyzetbe hozni próbálkozó nemzet. Erényeink 
inkább a passzivitás felől láthatók. Hiszen a türelem, a tűrés, a befogadás, vagyis 
a megmaradás képességének annyit vitatott, s tőlünk ma is elvitatott tulajdonságai 
bizony nem cselekvő erények. No, persze tudom, ennek ellenkezőjéről is elvitatkoz-
hatnánk. Mi az, ami cselekvő, s mi az, ami szenvedő? No, meg a szenvedésre képes 
cselekvés, a szívós munka. Tulajdonságunk ez, avagy nem? S hát hogyan állunk az 
egymást oly cselekvően bántani tudás képességével. Melyek hosszú távú, s melyek 
pillanatnyi – most felvett – erényeink, hibáink és melyik közülük a meghatározó?

Ebbe az Európába igyekezvén élhettük meg az alábbi tapasztalatokat vala-
mikor 2002 decemberében:

„Hazaérkeztünk Európába” – szól a választott, a folyamat befejezését saját 
sikerének érző, vagy éreztetni akaró, miniszterelnök szózata. 

Ekkor eszembe jutnak kint élő barátok szavai és tapasztalatai arról az 
Európáról, ahova most megalázottan sompolygunk befelé. A legkevesebb az volt, 
hogy a korrupció, a gátlástalan érdekek melegágyának nevezték, és akkor még 
sehol a velünk kapcsolatos történések elemzése. (…)

Csak abban reménykedhetünk, hogy az Unió egy idő után rá fog jönni arra, 
ami sejthető, nevezetesen, hogy nem lehet érdeke önmaga kizsákmányolása, nem 
lehet erős egy olyan gazdasági óriás, melyben gyenge szervek is szolgálják az egész 
szervezet egészségét.

Ez viszont még csak az egyik kérdés.
A másik nem gazdasági. (…)
Úgy fognak velünk kezet, hogy közben nem néznek a szemünkbe. Mi udvariasan 

ugyanezt tesszük. Pontosabban a minket képviselők, akiket mi választottunk ki erre.
Nem kell emlegetnem a Benes-dekrétumokat, a megoldatlan kisebbségi kérdé-

sek sorát, az állampolitikai szinten művelt nacionalizmust, stb. Ezek a gennykeltő 
kórokozók most Európa testévé válnak. Velünk azt akarják elhitetni, s olykor mi 
naivul azt is hisszük, hogy abban a pillanatban mikor belépünk az Unióba ezek 
a beteg gócok meggyógyulnak. Vajon nem történhet fordítva? Nem állhat elő egy 
olyan helyzet, hogy Európa addig talán egészséges(ebb) teste betegszik meg? Nem 
volt ez vétkes könnyelműség? (…)

Most ismét felsejlik bennem a Trianonban elkövetett egyetemes érvényű hiba, 
mely győzteseket és veszteseket egyaránt sújtott rettentő rövidlátásában.

Így igyekeztünk mi akkortájt visszakerülni Európába, s még mindig 
nem volt mindenki számára világos az a felismerés, hogy Európa számos 
értéke már csak emlékeinkben él, sőt ezek közül számosat mi őrizgetünk. 
Vajon nekünk kellene Európa felé repesnünk, vagy inkább Európa nyerne 
azzal, ha visszatérne belénk? 

 
Elérkezett 2003, a belépést megelőző év. S mintha világos lett volna 
minden:

A népek nagy összeborulását a világ egyensúlyának újabb felborulása követte, 
most már gátlástalanul zúdítva ránk a globalizmus hordalékát.(…)

Vad törzsek mintájára ugrándozunk a nekünk gyújtott örömtüzek körül, s 
csak nevetség tárgyává tett sámánjaink húzódnak el barlangjaikba, hogy az öröm 
zajában füstös ősi csontokat vallassanak a jövőben rejlő üröm mibenlétéről.(…)

Nagy osztozkodás elkerülhetetlen következménye lett a második világháború, 
mely aztán úgy látszott, végleg megpecsételte sorsunkat. 56-ban ellenkeztünk, s 
ismét sikerült kivívni a világ elismerését, de az megint kevés volt.

Arról, hogy a hiba csak a belső ellenerőkben, vagy csak a külvilágban, való-
színűbben a kettő összjátékában volt-e, most hosszú lenne gondolatot cserélni. (…) 
most, amikor ismét itt az alkalom, amikor azt hittük megérdemelt helyünket vég-
re megkapjuk, most döbbenünk rá, hogy nem erről van szó, hiszen az egész nagy 
európai játék egy még nagyobb világjátszma része, és ez a globalizáció!

Itt érünk vissza ennek a látszólag össze nem tartozó gondolatsornak az elejére. 
A nagy összeborulás helyett kiborulhatunk.

Nem ránk várnak ott ma sem. Még a kultúránkra is csak annyira, mint elszip-
pantott szellemi kivitelre. Itt piacról, olcsóbb munkaerőről, földről, konkurencia-
felvásárlásról és stratégiáról szól a történet, meg sok hasonló másról. Miközben 
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átöleljük nyakukat a nagy találkozás örömére, már zsebünkben kutatnak, fogain-
kat nézik, bicepszünket tapogatják, éhes tekintetük asszonyainkat vetkőzteti.

 
Már 2003-ban vagyunk. Ha európai híreket hallunk, mindegyre azt vehet-
jük észre, hogy a nagyobbik sebességgel közlekedő Európa országai ugyan-
csak vigyáznak érdekeikre. Vagy ezek az érdekek is felettük álló érdekel-
tek érdekei? Egy bizonyos, Trianon traumáját a mi szabadságtól duzzadó 
Európánk, függetlenséggel ámító Uniónk, soha nem képes megérteni:

És Jürgens úr akkor a zsebébe nyúlt, majd meglengette a koronás igazolványt, 
azt az ördögtől valót. Európa pedig szörnyülköde legott. (…)

Benes-dekrétum igen, státustörvény nem. Ebben minden benne van.
Íme, a minket tárt karokkal váró Európa igazi arca. Függetlenségünk zálo-

gának ábrázata.
Soha nem fogják megérteni, ha Trianont magyarázzuk, s ha mégis megérte-

nék, akkor azt nem vallanák be, mert nem érdekük megérteni.
Soha nem fogják elfogadni a Trianont orvosló kísérleteinkről szóló magyaráz-

kodásainkat. (…) Körülöttünk hét érdek, s mi középen hétfelé védekezve, miköz-
ben legnagyobb ellenségeink már a kapukon belül támadnak.

 
Ezek pedig 2003. adventi aggodalmai:

A nemzeti megnyugvást remélő, ám újfent csak helyben járásnak bizonyuló 
hosszú menetelésünk, a pusztában veszteglésre kényszerült és reményüket vesztő 
bibliai vándorok helyzetét idézi. Zűrzavar, hitek omlása és tévhitek ébredése, erköl-
csi és anyagi züllés, világvége hangulat uralkodik el egy ország felett. Az adventi 
reménykedés és bizakodás, az ebből sarjadó bizonyságba vetett hit maradt csak 
nekünk? Mert bizony az evilági tények csak kínt és keservet ígérnek. Rosszabbat, 
mint a testi kínok, rosszabbat, mint a lélek mindenki számára ismert bánata. Most 
nem csupán személyes létünk apróbb-nagyobb gondjai nyomják megpróbált lelkein-
ket. Egy nemzetért lobogó aggodalom, az alapvető emberi igazságérzet fellázítása, 
becsületes életeink megcsúfolása az, ami kínok kínjaként gyötör.

Még be sem léptünk, s máris érezzük, hogy veszélyben a függetlenség?

 
2004 aztán még sürgetőbbé tette a kérdőjeleket:

Miért, hogy a történelem most sem adott még elégtételt nekünk, s most is 
attól tartunk, hogy a kétsebességes Európában (…) a kétüteműek szerepét kapjuk? 

A megtűrtekét. Azokét, akik piacot nyújtanak a birodalmi vágyakat dédelgetni 
kénytelen kontinensnek. Akik olcsóbb munkaerőt jelentenek. Akik befogadják majd 
a hulladékot. Akik kiküldik tehetségeiket (…) Valóban igényli Európa az általunk 
hozott színeket? Vagy, amint kiteljesül a – mai jelek szerint mindenáron lezajló – 
bővítési folyamat, be is darálnak minket az új nagy kohóba?

Globalizált, gépiesen működő falanszter Európa lesz a hazánk, vagy önállóan 
fejlődő, értékeit gondosan őrző, büszke nemzeti államok közössége jön létre? (…) 
Védhetjük-e öröklött és vállalt sajátságaink felett az őrködést? Vagy azok az érde-
kek, esetleg egyszerűen az új körülmények, a további felmorzsolódás felé hatnak? 
Alákeringőzünk a semmibe egy félelmetesen fortyogó demográfiai örvény forgá-
sában? (…) Itt élünk az őseink vére által védett földrész szívében, és fogalmunk 
nincs, hogy Európa szíve mit rejt számunkra?

Ez a sok kérdés egyben jelzi, hogy már az európai álmaink teljesülése 
előtti időben is tudtuk, mire számíthatunk. 

 
Vajon túlélhetünk addig, amíg ez az egész széthullik? És ami még nagyon 
fontos, hogy lehet-e ennek csendes és veszélytelen lefolyása? Vagy nagy és 
mindent megrengető eseményekre számít az, aki az újabb szabadulást várja? 

Ott fogunk állni nemsokára Európában, és leszegett tekintettel gyűröget-
jük majd kezünkben rongyos kalapunkat. Írástudatlanok leszünk a ravaszul fel-
ajánlott támogatások elnyeréséhez. Csak nézzük-nézegetjük, mint gólya a lapos 
tányért. Európa meg majd elnézően somolyog. (…) Európa és a piacgazdaság 
minden rosszul magyarázott és alkalmazott szabályának helyes értelmezését kell 
újrakezdenünk! Meg kell ismernünk valódi jogainkat, és harcolnunk kell azokért! 
Alkalmassá kell válnunk valódi kötelességeinknek megfelelni! S mindezt úgy kell 
megtennünk, hogy szokjuk meg és követeljük meg egyenjogúságunkat. Hogy ne 
rohanjunk az erősnek hittet kiszolgálni. Sem mert így tanultuk, sem mert ez lehet 
valakiknek önös egyéni érdeke.

2004 májusában, ekkor már Európában:
A kontinentális egyesítő ceremónia hullámverése itt mossa kényszerű módon lel-

kesedő énem szellemi, s lelki partjait. A hullámok „fehér fogsora” (Majakovszkij), 
hol kulturált európai mosolyt mímel, hol meg – visszahúzódván – kivicsorognak 
alóla a letagadhatatlan, áldott barbárságunkra emlékeztető kavicsok. (…)

Nem vagyok én vad ellenzője annak, ami elkerülhetetlen. Csak remélném, 
hogy nem szórjuk kincseinket a bika elé, kinek hátán Európa is tehetetlenül 
zötykölődik. (…) 
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Nagy az én bizonytalanságom, mert ide a globalizáció álruhában érkezik. 
Magára ölti a gótikus katedrálisokat, a reneszánsz csodáit, a demokrácia hím-
porát, a jólét varázsát, mindazt, amit annyi éven át csak messziről csodáltunk. 
És persze hinti a szabadság és a függetlenség vonzó mítoszát.

Most feltápászkodom, mögöttem tűzijáték durrog. Kinézek az ablakon. 
A domb mögül felröppenő tűzvirágok alatt csak elképzelem a lelkes bámész töme-
get. A sok európait.

Ezek már csak berúgni tudnak, gondolom. Egyik sem mászna fel a szentgal-
leni torony aranygombjáért. Házhoz várja azt, de nagyobbat fog zuhanni, mint 
bátor őse.

Errefelé a minket a célegyenesben vezérlő politika igen sekélyesen tette fel a 
kérdést. És ezt is hatalmi játékainak rendelte alá. Igen vagy nem? És az igent 
fogadta el csupán, azt is rövid kurjantásként. Minden mellékzönge, kérdőjel vagy 
kiegészítés nélkül. Aki nem ezt nyújtotta, azt besorolták a gyanús ellenzők közé.

Mert tehetségtelenségükben és gátlástalanságukban nem találnak más reményt 
a hatalom megtartására, mint az európai bőrbe bújt globalizáció feltétlen szolgá-
latát, ahogy ők másról szólván mondhatnák: túl-szolgálatát. S aztán az onnan 
érkező politikai támogatást. És persze a vagyonszerzést.

Pedig Európába egy óvatosan igenlő, mindenre a lehetőségek szerint legjob-
ban felkészülő, az előnyöket minden erejét megfeszítve kihasználó, a hátrányokat 
kivédeni próbáló, értékeinket körmeszakadtáig védelmező vezetéssel kellett volna 
belépni. És tartással, nem lesunyt fejjel, surranva, oldalazva.

Féltem ezt az országot, mert letéteményese az egész Kárpát-medencei magyarság 
jövőjének, és nem sejti, hogy ettől elszakítva elvész. Európával vagy Európa nélkül

Hogy ezek az esztendők európaiak lesznek-e? Ez lenne a kérdés.
De tudják Önök, milyen esztendők várnak Európára? A világra? És reánk 

itt, az újra meg újra kettészakított Kárpát-medencében?
Elkalandoztam volna a függetlenség kérdésétől? Vagy nagyon is ide 

tartozik a függetlenség útján hánykolódó hajó vélt révbeérkezésének 
hangulata? 

És észlelhettünk furcsa, sokatmondó jelenségeket, már a belépést azonnal 
követő hónapokban is.

Történt ugyanis, hogy Magyarország határain – annak összes kapujáról – eltűnt 
minden jele annak, hogy ez azért még az a Magyarország. Tudniillik az ezer-
egyszáz éves. Csak a neve maradt. Az is az európai jelkép udvarába biggyesztve.

Még az ünnepélyes közvetítéskor felhördültem, amikor egy dolgos kezű magyar 
mesterember a televízió nyilvánossága előtt takarta le a háromszínű zászlót és a 
koronás címert, a csillagos kékkel.

Kellő kis lappangási idő után aztán kitört a botrány.
Akár a minket lebecsülő – felelős vezetőink által állítólag soha nem látott – uni-

ós könyvkiadvány esetében a védekezés is készen állt. Az Unió rendelkezik a csilla-
gos kékről, de az illető ország jelképeiről nem. Azonnal fel kell rakni, stb. (…) 

Most majd a magyar határon – kelletlen pofával – újra felszerelnek valami 
magyar jelképet. Szinte hallom, amint a karbantartók káromkodnak a várat-
lan különmunka miatt. És ezzel ismét lezárul egy történet. Elmagyarázták. 
Elmagyarázták? Esetleg megpróbálták, megkísérelték megnézni, hol is van jelen-
leg a tűréshatárunk? Vagy sikerül, vagy nem. Ha igen, az kész nyereség. Ha nem, 
oda se neki. Majd újrakezdjük.

Mi volt ez? Tévedés, vagy függetlenségünk feladásának egy freudi 
elszólása?

Elérkeztek az első európai választásra való várakozás izgalmai:
Itt már a globalizációra jól előkészített társadalmat terelnek annak végzetes 

mélységei felé sötét erők. De vajon minket a globalizációt túlélni, az igazi sza-
badság és függetlenség korszakába vezetni felesküdöttek mit tehetnek majd, ha e 
mélységekből kell felemelni a hazát?

Még a belépés hangulatában vagyunk, májust írunk:
A napokban (…) alkalmam volt hallani az Audi nagyhatalmú vezérét, ki 

arról nyilatkozott, hogy Magyarországot (tehát immáron Európa egy részét) 
azért választják tevékenységük színhelyéül, mert itt kellő mértékben alacso-
nyak a munkabérek. Az általa említett szám alapján a német béreknél több 
mint tízszer alacsonyabbak. Azt is jelezte, hogy ha emelkednek, akkor tervezik 
tevékenységük egy részének (alkatrészgyártás) keletebbre helyezését. E hír – 
melyet, mint európai kaptam egy másik európai szájából – megmozgatta érzé-
keny fantáziámat.

Amint az illik, először felháborodtam.
Hiszen ebben a rövid kis nyilatkozatban benne volt az, ahogy egy egyenrangú-

nak szajkózott országra és annak polgáraira tekintenek, és benne volt az is, amire 
számíthatunk a jövőben.

Elhatalmasodott rajtam az az érzés, mely szerint az újonnan belépők nem 
felzárkózást remélhetnek, hanem annak a nemes feladatnak a végrehajtását, hogy 
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az erős tagállamok hanyatlásnak indult jóléti gazdaságait még egy ideig bőrükre 
játszva próbálják felpumpált állapotban tartani, életszínvonalukat – amennyire 
lehet – konzerválni. (…)

Vajon mennyire nevezhető ez függetlenségnek, még akkor is, ha szabadon 
leírhatjuk kételyeinket. (…)

Ezen „ismeretlen kezek” által irányított világtendencia, minket érintő hatá-
sainak fő jellemzője – mint tudjuk – a két véglet fokozódása. Vagyis a mérhetetlen 
elszegényedés, és a mérhetetlen meggazdagodás. A szegénység árján úszó, és azt 
semmibe vevő elit kialakulása.

Ez az a néhány gondolat, melyeket az Audi nagyfőnök szavai ébresztettek 
bennem. Nem újdonságok, de naponta átgondolandók. (…)

A kontinens pedig 1100 év jutalmául kitárta karjait, s szólt: Isten hozott drá-
ga magyarok, de jó, ha tudjátok, hogy ha nem vagytok elég olcsók…

A 2004-es adventi levél is a szabadság és függetlenség Európája okozta csa-
lódásról szól:

Vajon valóban annyira szűkében voltunk a történelmi léptékű gondolkodásra 
képes vezetőknek, mint azt az eredmény mutatja? Ha igen, miért? S ha pedig 
nem, akkor mi okozta, hogy nem érvényesülhetett szavuk, befolyásuk?

Vajon a Trianon okozta gerinctörés és a második, ezúttal tudati Trianont jelen-
tő puha diktatúra volt az ok? Esetleg együttesen? Miként juthattunk oda, hogy 56 
szellemi és lelki életmentő infúziója sem bizonyult ennél erősebbnek?

Ha legújabb kori történelmünknek utóbbi másfél évtizedét vizsgáljuk, hozzá 
kell tennünk ehhez még valamit. Nagy kitárulkozásunk a világ felé és a ben-
nünk keletkezett vákuumok szomjas szívóhatása bizony az általunk szabadnak 
nevezett, s hitt világból is mást szippantott be, mint amire vártunk. (…) Egy 
hanyatló birodalom kebelezett be minket, s félek, hogy szép szavai mögött maga 
is tudja, hogy csupán elkápráztatott gyarmata lehetünk, haldoklásának – újfent 
önmagát feláldozó – elodázója. Valaha a külső ellenség ellen védelmeztük, most 
belső rothadása miatt bekövetkezett gyengeségét próbáljuk ideig-óráig enyhíteni. 
Még az a biztos vigaszunk sincsen, hogy túlélését, s véle túlélésünket is szolgál-
juk ezzel. (…) az a néhány előny melyet előttünk lobogtatnak bizony számos 
olyan önmegtartóztatást követelő, alapvető érdekeinket keresztező tiltást takar, 
amelyek betartása még nehezebbé teszi a megmaradásunkért folyó küzdelmet. 
Magunkra vagyunk utalva. Egyedüli kapaszkodóinkat közös önmagunkban 
kell keresnünk. És éppen ezért ezt támadják meg azok, akik gyengeségünket 
akarják.

 A 200�. év is hasonló hangulatban indul:
Szólt a Kossuth Rádió, s a riporter a magyar-román regionális együttműködést 

mutatta be. Ketten is voltak. Harmadik a román interjúalany. A magyar ripor-
terek következetesen Bihor megyét mondottak, igaz, hogy rendkívül következet-
lenül Szatmár megyét is. Lehet csak attól féltek, hogy az indiai Bihar állammal 
ne tévessze össze a tág látókörű hallgató? Szóval lesz ott minden, gyorsforgalmi 
út meg légiessé váló határ és turizmus. A népszavazás – mint a román partner 
mondta – őt nem sérti. Mindennél fontosabb az üzleti haszon. Egyébként mindkét 
megyének RMDSZ-es elnöke van. Vajon azoknak Bihor a Bihar, vagy mindegy? 
Én remélem, nem. Még nem jutott talán el oda is a: „na és”, meg a: „de még 
mennyire”. Erről is majd mindjárt mondok valamit, mármint arról, hogy még 
mennyire jutottunk ezzel az Európával. (…)

Maradék jobboldali médiahíresztelők szerint 2004-ben, első uniós évünkben, 
több mint 300 millió EU-s nettó befizetők lettünk. Ez a teljes és szerves (vagy 
teljesen szervilis) befogadás!

De majd Bihar és Bihor együtt pályázza meg a pénzeket, s akkor menni fog 
az üzlet.

Közös Európánkban, s már azelőtt, főleg a proletár internacionaliz-
mus éveit követő globál-internacionalizmus éveiben miért hódított, s hódít 
annyira a szomszédok vélt vagy valós érzékenységeire való oly nagy oda-
figyelés. Az ő függetlenségük tisztelete ilyen fontos? S ha már ezt tartjuk 
példaértékűnek, miért nem várunk el hasonlót mi is? 

És továbbra is 200�.:
Nemrég írtam erről már panaszos sorokat, persze tovább megy a propaganda 

és repes a remény, hogy a megoldatlan kisebbségi sors – az a Makkai féle „nem 
lehet” – Európában fog megoldódni, mert a csatlakozás a kérdés biztos kulcsa. 
Ne is tegyünk semmit, felesleges, feszültségkeltő, zavaró. Majd Európa.

Akkor említettem, hogy a reménykedésnek vissza kell szállnia a valóság tala-
jára. Terepasztalnak részben a már EU-tag Szlovákiát ajánlottam.

A Benes-dekrétumoknak a magyar kormány egyik tagja és a felvidéki 
kisebbség egyik vezére által történt megemlítése újfent hiszterizálta a nacio-
nalistákat. Fellángolnak a durva magyarellenes szólamok, és semmibe veszik 
az állítólag létező európai normákat, jelezvén, hogy hiú ábránd minden 
reménykedés.

Európa nem gondjaink megoldását keresve – szabadságunk, függetlenségük, 
felzárkózásunk, vagy éppen traumáink gyógyítgatása végett – szorított (sic!) 
magához, hanem saját gondjait megoldandó, és e cél érdekében hajlandó megfe-
ledkezni minden bajunkról. Nem gondokat akarnak ők felvállalni, hanem túlél-
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ni szeretnének és erősödni, akár a mi kárunkra is gazdagodni, versenyképesnek 
maradni, világpolitikai súlyukat pedig növelni.

De a várhatóan még sokáig nem EU-tag Délvidéken észlelhető atrocitások 
megtapasztalt európai kezelési módja sem utal egyébre. Azok a rettentő tapaszta-
latok sem ébresztették fel őket? Hihetetlen lenne. Felébredtek ők, de eszük ágában 
sincs azt tenni, amit mi reméltünk. Kímélik magukat. (…)

Csak az lehet a miénk, amiről nem mondunk le könnyelműen, s ami-
ért keményen, felelősen és emelt fővel megharcolunk. Ezt már a haza bölcse is 
megmondta.

Igen, kedves olvasó! Már a Gyurcsány érában vagyunk, a puccs sike-
res volt.

Közben keserveink felemlegetésének sorában még alig kerítettünk sort 
ama hírhedt benesi dekrétumokra. Vajon mi az, ami annyira szívósan élte-
ti azokat? Európa fején is nagy vajak olvadnak a kollektív jogok dolgá-
ban. A magállamok történelmét ismerjük. Vajon ők mennyire ismerik a 
peremvidékét?

A most faggatott gondolatokkal rokon sorok 200�-ből:
Európa ismét meghízott. Reményeink ismét megfogytak. 
Alig történt meg az örömteli esemény, máris világos minden józanul gondolkod-

ni képes ember számára, hogy a neoliberalizmus szellemében vágtázó globalizáció 
strómanja – az Európai Unió – azt tette, amiért létrehozták.

Ebben az „európai” sikerben – vagyis az újgyarmatosítás mindent elfedő lelke-
sedést feltételező előrehaladásában – előbb az anyaország, most pedig az abból már 
86 éve önmagánál is nagyobb darabot magáénak tudó új tulajdonos politikai elitje 
jeleskedett. Egyformák voltak a feltétel nélküli csatlakozás igyekezetében. A tár-
gyalások eredményei valójában csak az előre túllicitált elvárásoknak az eredetileg 
várt szintre való visszarendezését jelentették. Olykor még ennyit sem. A fellelhető 
különbségek árnyalatnyiak.

A hatalmas agrárproletár tömegekkel belépő Románia nem számolt azok majda-
ni sorsával egy olyan közösségben, amelyben éppen ők jelentik az egyik legfőbb gondot. 
A történelmi megújulásának csodáiról híres Magyarország vezetői pedig ugyanezt 
teszik azzal a réteggel, melyből a nemzet eddig mindenkor képes volt talpra állni. 

Európa térképén itt úszik egymással szemben a két egykori hal alakú ország. 
Fejük, kopoltyújuk közös. Ebben jelképesen benne van az eleve elrendeltetett egy-
ség lehetősége, sőt törvénye. Előttük egy közös és azonos veszélyekkel tele jövő. 
Előttük a veszélyeket jelentős mértékben kiküszöbölni képes összefogás lehetősége. 
Az eliteket megválasztották népeik, most az elitek választhatnak, gondjaik immár 
határtalanok.

Szomszédunknál ma sem a függetlenség vagy a szabadság a legelső, 
hanem az egységes és oszthatatlan nemzetállam. Eddig a lakosság be is érte 
ennek nagyromán tudatával. Hogy eztán mi lesz, az még kérdéses. Sokan 
ismerik meg a nagyvilágot, a szuverenitást nem sértő autonómiákat? 

200� adventi levele szabadságunk és függetlenségünk belső ellenségeit 
említi:

Kisebbségben van a nemzet saját hazájában. (…) a helyzet drámai, az idő 
sürget, és a szakadék előttünk tátong.

Mint civil értelmiségiek, mint besározástól ódzkodók, hajlamosak lennénk meg-
bújni saját szellemi kuckóink langymelegében, de hiába próbáljuk, mert durva szelek 
és erős lelkiismereti vívódások fogják megzavarni annak kellemesnek remélt légkör-
ét. Ki kell állni! Ki kell, mert sajnos kevesen vagyunk, s mert napról napra kopik 
a nemzet jövőjét biztosító létforma igénye. Homályosodnak a szemek, és maradék 
látásukat elterelni csalóka és hívságos, talmi értékek leselkednek minden vonzásuk-
kal. Képzeljük el, hogy mi lesz itt, ha azok, akiknek megmaradásáért aggódunk, 
nem is fogják ezt igényelni. Ha már nem érdekli őket a holnap, ha az egyén kitel-
jesedésének hamis jelszavát skandálók elvezetik őket a nemzeti önfeladás végső állo-
másáig? Miközben az idejében ébredő nemzetek ezzel ellentétes irányba haladnak.

2006 adventjének levele sem csupán kívül látja a veszedelmet:
Eltelt egy újabb nehéz év és tovább haladtunk visszafelé. A haza sorsa nem 

hogy jobbra fordult volna, de már emlegetni is nevetség tárgya. Aki emlegetni 
merészeli az magyarkodó megszállott, populista, szélsőjobboldali, „vagy amit akar-
tok”. Hova vezet ez az út? Okolható érte csupán a nagyvilág, mely a globalizációs 
célok vezérelte Európán keresztül abban érdekelt, hogy olyan kiszolgálói legyenek 
mindenütt, mint akik nálunk uralkodnak? Vagy ideje ismét és ismét magunkba 
nézni, kegyetlen őszinteséggel, könnyű álmot nem tűrő igazmondással?

2007-et írunk, már a második balliberális ciklust tapossuk:
Negyedik éve mondhatom hivatalosan is azt, hogy Európához tartozó európai 

vagyok. Hogy előtte ezt ki tiltotta meg, s főleg, hogy előtte miért nem voltam az, 
tudjuk jól. Pedig számomra az európaiság nem a nyugat gazdagságát, nem is csak 
a szólás szabadságát jelentette, hanem azt a belső igényt, melyre szüleim és a velük 
örökölt szellemi környezetem nevelt, s melyről soha le nem mondtunk. 
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Már megismertük, hogy mit jelent az az Európa, ahova az ország egy része 
lelkendezve lépett be. Mi azonban továbbra is jobban érezzük magunkat a „belső” 
Európánkkal. Miközben az ország azért küzd, hogy megfeleljünk kegyes és hálát-
lan befogadóinknak, bennem egyre erősebben éledezik egy olyan érzés, hogy inkább 
ennek a külső Európának kellene megküzdenie azért, hogy megfeleljen a bennünk 
élő belsőnek. Feltéve, ha meg akar maradni annak, amire történelme elhívta. 
Vajon ez a belső európaiság jelent-e belső szabadságot, s függetlenséget?

Első európainak kikiáltott éveimet azonban nem az annak való megfelelés 
igyekezetének gondja árnyékolta be, hanem főleg az ettől független, sőt ennek elle-
nére fennálló „belmagyar” gond. (…)

A sok tragédia: Mohi, Mohács, Nagymajtény, Világos, Trianon, Párizs után 
talpra álltunk. 1989-et, az első szerencsés fordulatot követően azonban orra bukott 
az ország. Mint aki megrészegült (…) Bármi legyen az elkövetkező évek története, 
én nem a gazdasági bajoktól félek elsősorban. A lelki, szellemi pusztítás vissza-
fordíthatóságának nagy kérdőjelei, vagy netán visszafordíthatatlansága aggaszt. 
Ha egyáltalán lesz ilyen igény?

Ma minden jel arra mutat, hogy a minket bekebelező és kihasználó 
Európa sorsa sem biztosabb, mint meggyötört kis hazánké. 

2007-ben az adventi levél ismét előre néz, tehát hisz a szabadság és függet-
lenség lehetőségében, de figyelmeztet is a majdani feladat nehézségére:

Csüggedésünk ma látható mélységei talán éppen azt a pontot jelzik, ahonnan 
már csak felfelé van elmozdulás .(…) Hiszek benne, hogy előbb vagy utóbb meg-
történik. A rossz, ami körülvesz, már nem írható le jelzőkkel s nem is érdemes 
szavakat keresni vagy azok fokozatait ragozni. Van, amikor a gonoszság már 
önmagát emészti el, és ma ezt a pontot közelítjük. A gátlástalanság nagy előnye-
it a becsület és tisztaság önkorlátozó ereje eddig nem tudta ellensúlyozni, a „neki 
mindent szabad” magatartás eleddig előnyt jelentett, de ez elképzelhetetlen, hogy 
a végtelenségig képes fenntartani önmagát. S mivel a hatalom és az erő megtartá-
sának módszereiben csak a megengedhetetlen tárházából képes fegyverkezni, előbb 
vagy utóbb ez a lehetőség kimerül. Közeleg a mindenki számára világos lelepleződés 
pillanata. Nem tudhatjuk melyik percben. Nem is lesz könnyű. Ami utána reánk 
vár talán az lesz a leginkább embert próbáló, de ezt is túl kell élnünk. Nem sok 
nemzet van a földkerekségen, amelyik ebben nagyobb gyakorlattal rendelkezne.

És máris lássuk 2008. adventi levelét:
A neoliberális világnak, s minden ahhoz tartozónak a bírálata bűnnek számít 

és üldözendőnek, érte könnyen billogot égethetnek reád. De hiába vagy óvatos e 
téren, útban lehetsz más okból is, és ha kell, megtalálják a módját, hogy szalon-
képtelenné vagy akár semmivé válj.

Ami igaz körülöttünk, annak nincsen maradása. Hazugságokból épült világ 
hazugságpalotáját lakják a hazugságvilág helytartó lakájai nálunk és szerte a 
világban. Most azonban már a jelzálog alatt roskadozó viskókra fáj a foguk. 
A „világ csendőrének” birodalmában már árverezik a kisemberek portáit. Már 
nem állhatnak ki ők sem kertjeikbe a gyerekkel reggeli zászlófelvonásra. Ilyesmire 
készülnek felénk is. Először lelkünket vették birtokba, aztán szellemünket kötötték 
gúzsba, s mára eljött a test életképességét korlátozni szándékozó cselekvések ideje, 
a gyógyítás lehetőségeinek szétverése. Maradt még némi önállóság, a ház, a lakás: 
az én házam az én váram. Most a jelzálogválság eredményeként ezt készülnek 
kihúzni az emberek alól, s ahol van, ott a földet is. Mehetünk! Mobilitásra bíz-
tatnak, korszerűtlennek nevezik szokásainkat, földhözragadtnak csúfolnak, feles-
legesnek tartják a falut. És ezt saját vezetőink mondják. És teszik. Ha így megy, 
akkor a föld földönfutóinkkal lesz tele, de ez a föld nem a mi földünk lesz már. 
Futásunkért is fizetnünk kell majd.

Rettentő előképek. Ismét borúlátással vádolhattok. De a tények, az események, 
a tapasztalat mást mondanak. Egyetlen erős várnak már csak az Isten maradt. 
S csak újra és újra mondhatom: „ha Ő velünk, kicsoda ellenünk”.

Tehát nem csupán egy ország függetlensége a tét. A szabadnak hirdetett 
egyén is elveszti függetlenségét. A kettő együtt teljes.

2009 tavaszán kelt naplójegyzetben írom:
Új kormány új csellel folytathatja az elkezdett munkát. Majd lesz új gúnyája 

is. Amolyan szakértői, professzori talár.
Panaszkodom naponta, hogy nincs nemzetstratégiánk. Dehogy nincs! Van 

nemzetpusztító stratégiánk, és nemzetpusztító stratégák ülnek nyakunkon. Nem 
egyszerűen hozzá nem értők, nem egyszerűen elmebajosak. Nem! Felelős, tudatos 
rombolók! (…)

Nyakunkba kapott új, szerényen körülpillantgató, szinte félénk zsokénk, éppen 
megtévesztően szelíd ábrázatával sorakozik fel a nagy szélhámosok közé. (…) 

Mire is gondolok? Nos, a tervezett nemzetveszejtésre.
Mert terveinek célkeresztjében éppen a család, a gyermek és a gyermeket neve-

lők vannak.
Teszi pedig ezt ott és akkor, ahol és amikor az áldozat csupán néhány évtized-

nyire áll a demográfiai szakadék visszafordíthatatlanságának pontjától. (…)
A globalizáció népességcsökkenést akar. A megvalósító elv itt is a fűnyíróé. 

Az az okos önmérséklet, ami elképzelhető a milliárdos vagy százmilliós nemze-
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teknél, a mi esetünkben már a halált jelenti. Aki hatmillió magyarral számol, az 
„nulla magyarral” számol. Az nem akarja ismerni egy fogyó nemzet demográfiai 
örvényének tudományos igazságait, az nem akar tudni a korfáról stb.

Ezek után szabadság és függetlenség már nem számítanak tételnek. (…)
Nehéz évek előtt állunk.

2009 adventi levele is figyelmeztet:
Hitet tehát abból kellene merítenünk, hogy itt vagyunk, hogy mégis élünk. 

Ehelyett járjuk haláltáncunkat az aranyborjú karikatúra körül, s összetörve 
hevernek kőtábláink.

Mi táncolunk! Mi!
Hát persze, hogy vannak bűnösök. Ismert és ismeretlen táncoltatók. De mi! 

Mi! Mi mit teszünk? Hol vad orgia, hol mindent pusztító tespedés a tettünk. Pedig 
csak hátra kellene tekinteni, s aztán előre lépni. Lassú, megfontolt, erős léptekkel. 
Kőtáblákat hordozó hittel. Magasra tekintő reménnyel.

Akkor minden ármány magától lenne semmivé!

Naplójegyzetemben ekkor Ryszard Legutko lengyel politikai filozófust idé-
zem a Hitel 2010-es évfolyamának első számából:

 Mikor Kelet-Európa felszabadította magát a szovjet uralom alól, elsőként azt 
értették meg vele – és nem kevesen magyarázták neki –, hogy a liberális minta 
követendő. Hogy mit jelentett a „liberális minta”, nem volt világos, Ami világos 
volt azonban, hogy ennek az ajánlatnak bármilyen elutasítása – legyen az mégoly 
leplezett is – vagy akár a „liberális” kifejezés átgondolt cseréje „nem liberálisra”, 
kellemetlen következményeket vonna maga után a nemzetközi intézményrend-
szerben és a külföldi közvéleményben egyaránt.” 

Tehát, ha ki is bírjuk fél lábon, ha úgy is történik, miként reméljük, a foly-
tatásban a megmentésünkre felesküdő bárkinek, durva ellenséges nemzetközi és 
nem elhanyagolható erejű, hasonlóan ellenséges hazai környezetben kell megkísé-
relni a lehetetlent. S mindezt egy tudományos alapossággal előkészített akname-
zőn közlekedve.

A szakítópróba eddigi legkritikusabb hónapjait éppen most (2014-ben) 
éljük. Reméljük, hogy többen vagyunk mi, türelmesek. Mert a „még kér a 
nép, most adjatok neki” mai, más helyzetben elhangzó, s mást jelentő tanácsa 
mögött, egy jelentős tömeg elvárásainak való megfelelés kényszere áll. Ez 
a tömeg nem tudja értékelni sem a szabadságot, sem a függetlenséget, csak 
a pillanatnyi szükségletet. 

Ami pedig a liberális minta kétségbevonását illeti, az illiberális szó 
tusványosi felbukkanása után, csak Legutko szavai juthatnak eszünkbe. 

Ekkor jegyeztem le egy eddig nem érintett kérdést is, mely nincs messze a 
függetlenségtől:

Hadsereg még annyi sincs, amennyit a szégyenletes és pusztulásunkat megcé-
lozó Trianoni békeszerződés megengedett. Amennyi van, az is külföldön állomáso-
zik. Tartalékos hadra fogható katonánk, amint azt a napokban olvastam: 17 van. 
Ez nem vicc! Nem 17 ezer, nem ezerhétszáz, hanem tizenhét.

Na, de minket nem fenyeget semmi és senki, szól a megnyugtató sablonválasz.
Különben is utántölthető világszínvonalú Gripenek őrködnek felettünk, hatal-

mas államadósságunk gyümölcseként csüggve az égen.
Vagy a földön. Mert ha idegen kémrepülő jön, akkor nem csüggnek az égen. 

A pilóták hazamennek anyukájuk ajkán csüggeni.
Ha viszont másnap mégis felrepülnek, akkor alulról jön a vész. Nem tudnak 

leszállni, megnevezhetetlen színesfém tolvajok miatt, akik a katonai repülőtérről 
lopják megélhetésükhöz szükséges napi kábeleiket. Hogy kik ők, arról nem szabad 
beszélni, nem illik őket „lekábelezni”.

A honvédők vezetői pedig közben békés „pénzügyi elfoglaltságaikkal” töltik 
szabadidejüket. Egyelőre szabadon.

És ez nem kabaré, ez nem tréfa.
2010 márciusában ez a válaszút és választások előtt álló Magyarország!
Furcsa ellentmondás, hogy Trianont a független Magyarország létre-

jöttének nevezik. Pedig ott végletesen korlátozták katonai készültségünket. 
Az Unió a szavak szintjén ismét függetlenségünket jelentené. És hadierőnk 
arányaiban még ama trianonit sem éri el.

2010 őszén, választási győzelem után:
Élet-halál küzdelem kezdetén vagyunk!
Az önvédelmi harcra felesküdöttek, az önvédelmi harcot óhajtók, az önvédelmi 

harcban érdekből résztvevők, az önvédelmi harcot kinevetők, az önvédelmi harcot 
gáncsolók és a mindenkor nagyszámú közönyösek tevékenységének eredője lesz az, 
ami történni fog. És persze a külső ellenerők aktivitása, belső gondja, esetleg remélt 
korszakváltása gyakorolhatja a legfontosabb befolyást majd mindezekre. 

Vagy talán mégsem? 
A legfontosabb az akaratunk és küzdőképességünk, bátorságunk és ötletgaz-

dagságunk. Tehetségünk!
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És az ezt kibontakoztatni képes erkölcsi megtisztulás.
Előre hát, mind, aki ezt akarja! És így!
Íme! A győztes választások sem hozták el a nyugodt, független és szabad 

ország életérzését. Mert nyilvánvalóvá vált, hogy önvédelemre szorulunk 
saját szövetségünkön belül.

Október 23-án kelt gondolatok:
A kényszerből választott merész útirány nem enged meg nyafogásokat, nem 

enged meg semmiféle belviszályt.
A társadalom számára nem most van az ideje az elmúlt évtizedek frusztrá-

cióit varázsütésre átfordítani az elvárt teljes komfortérzés állapotára. A baj olyan 
nagy, a megoldás olyannyira időigényes folyamat, hogy különleges állapotban kell 
végigcselekedni. Ezt nevezem önkéntes szükségállapotnak. Különleges állapot ez. 
Pontosabban számunkra különleges. Nevezhetnénk úgy is, hogy önmérséklet.

Ismét és ismét az önmérséklet, az áldozatvállalás képességének igénye. 
Sajnos, a lecsengett puha diktatúra és az ezt követő neoliberális hatások, 
nem erre nevelték a magyart. A baj heveny, a megoldás pedig időért kiált. 
Mi lehet még ebből? Nehogy a függetlenségünkre fittyet hányók profitál-
janak belőle.

November 4. szomorú emlékű napján leírt jegyzet:
Ne feledjük el, végveszély van. Túl kell élnünk addig, míg a rossz útra tévedt 

pénzközpontú világ, az értékalapot nélkülöző virtuális pénzekre épített egész glo-
bális rendszer saját csődjére ráébred. Mert mi magunk ezt aligha tudjuk befolyásol-
ni. Ez egy ép és csak az igazságra alapozott nemzeti emlékezet, a hazugság minden 
formájának – beleértve az elhallgatást is – felszámolása, s az ezáltal gyarapodó 
lelki tartalékok nélkül nem lehetséges.

A szabadság és függetlenség olyan cél, amelyet csak tudatosan lehet 
elérni. Ennek a tudatosságnak az alapja pedig a folytonos támadások alatt 
sorvadozó nemzettudat erősödése. Ez a globalizáció által lebontásra szánt 
hagyományos társadalmak egyik fő kötőanyaga is. És egyben támadásának 
magyarázata.

De mi van az év adventi levelében?
Térjünk vissza az időben csupán egy évet, és látni fogjuk, hogy nem volt már 

más remény a változásra, csak az Örökkévalóban vetett hit. Akkor ezt így mond-
tam: eljött az idő, amikor az ég és a föld összeér. Amikor az ember, ha csupán egy 
kicsit képes volt gondolkodni, azt láthatta, földi erő már nem segíthet. Most úgy 
tűnik megkaptuk a várt segítséget, és földi adventünk is meghozta a megváltás 
reményét. Szemeinkről lehullott a hályog.

Igen! A cselekvés lehetőségének ideje elékezett.  

Most az év egyik utolsó naplójegyzetéből idézek:
Magyar hazánk és nemzetünk léte egyszerre és elválaszthatatlanul táncol a 

történelmi borotvaélen. Az úgynevezett szabad világba már két évtizede belép-
tünk, s még nem látjuk igazi eredményét. Annál több csalódás ért s annál fájdal-
masabban vehettük észre, hogy egy kívülről reánk erőltetett durva politikai dikta-
túrából egy vonzóra dekorált és belénk oltva működő pénzügyi diktatúrába léptünk 
át. A rendszerváltásnak nevezett álom nem valósult meg, s nem is valósulhat meg 
abban a naivul megálmodott formában. (…)

Kemény lépésekre kényszerül a kétharmados többség egyetlen esélyét kihasznál-
ni köteles vezetés. Az intenzív szobában nem lehet sokat gondolkodni. Az életmen-
tés szabályai nem hasonlíthatók egy idült betegséget kezelgető ágazat módszerei-
hez. Gyors, határozott s olykor heroikus lépések kellenek. Gyakorta kockázatosak, 
mi több a hiba lehetősége is benne van és annak kiigazítására is ismerni kell a 
megoldásokat.

Amikor a tét minden hazaszerető szakember szerint a végveszély elhárí-
tása, mely nem csak az eladósodás, de a demográfia, s ami a legveszélyesebb, a 
morális válság oldaláról is szorongat, akkor párt, csoport, egyéni s pláne ide-
gen érdekek mentén akadályozni a mentést csak egyféleképpen minősíthető: 
hazaárulás.

Tudhatjuk, hogy a tömegek nem mindég úgy élik meg a csalódást, ahogy 
a tisztánlátásra felkentek. Ők nem a függetlenséget vagy a szabadságot sirat-
ják, hanem sokkal földhözragadtabb igényeiket, s annak magasabb össze-
függéseiről sokszor mit sem sejtenek. Ez lehet az egyik kapaszkodó függet-
lenségünk ellenségeinek mesterkedéseihez.

Aggódások 2011 februárjából:  
Az a várakozás, hogy akadjon vagy nevelődjön fel egy olyan politikai erő, mely 

megpróbálhatja az országot a neoliberális tévideológia irányította globális világ 
„oldalvizén” elkormányozgatni – magyarul életben tartani – addig is, míg ez a 
rövidéletűnek tűnő rendszer önmagát emészti el, beteljesülni látszott. (…)
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Végig tudni kell, hogy a gazdasági útkeresésnél is nagyobb fontossággal lebeg 
felettük a legfontosabb feladat. Ez nem oldható meg olyan sürgősséggel, mint a 
pénzügyi tűzoltó intézkedések. Ez a feladat a nemzet mélységes morális válságá-
nak és megosztottságának fokozatos felszámolása. Ennek megoldása képezi min-
den más kérdés alapját, és egyedüli útként áll előttünk, egy remélt és még ezután 
kiérdemlendő jövő felé.

És mindezt úgy kell megoldani, hogy az ország függetlensége közben 
ne sérüljön. Ma is előttünk álló hatalmas feladat. 

Ekkor felbukkan a jegyzetek közt egy rövid összegző szakasz.
Húsz év alatt a múltból megmaradt nemzeti értékeinket elkótyavetyélték, 

ennél is fontosabb, de kézzel nem fogható kincseinket: a hitet, tudást és becsületet – 
tudatos rombolással – válságba taszították. Mindez világosan áll előttünk, de nem 
hiszünk a szemünknek, hanem indulatok, önös érdekek, s főleg – éppen a dikta-
túra örökösei által terjesztett – ámító tévhitek irányítják gondolatainkat. S mint 
látjuk, sokunk tetteit is. Tüntetünk, elégedetlenek vagyunk a kilábalásra álta-
lunk kijelöltekkel, azonnali eredményeket követelünk, régóta halaszthatatlan – 
igaz fájdalmas – lépések felvállalása miatt háborgunk. Nem vagyunk képesek átte-
kinteni a nagy egészet, a reánk nehezedő külső kényszereket. (…)

Amire már régen vártunk, az egy olyan nemzeti erő, mely a hatalmat pártpo-
litikai (mert másként nem lehet) eszközökkel megszerezve és megtartva nemzet-
politikát folytat úgy, hogy alkalmazkodik amennyire muszáj, és ellenáll amennyire 
lehet. (…) túlélési kísérletünket addig folytathatjuk, amíg a nagy ellenség magától 
leépül vagy önmagát átalakítani kényszerül.

Közben tudva-tudjuk, hogy nagy veszedelmek fenyegetnek. Ha precedenst 
szolgáltatunk az ellenállásra, akkor ellenünk fordulhat a megnevezhetetlen hát-
térhatalom. Belső kiszolgálói is aktivizálódnak, mert őket nem a nemzet túlélése 
érdekli, hanem az annak elárulásáért beseperhető morzsányi haszon, ami persze 
egyénre szabottan mérve bizony nem morzsányi.

2011 tavasza óta ezt még fájdalmasabban megtapasztalhattuk. Hatalmas 
küzdelem a szuverenitás megvédése.

Azon a nyáron jelent meg egy másik összefoglaló gondolatsor:
A globalizáció fokozatosan közelgő veszte egészen egyszerű magyarázattal bír. 

Ugyanis annak elitje nem arra esküdött fel, hogy a föld adottságainak megfelelően, 
globálisan próbáljon a rajta élő emberiségnek az ésszerűség és lehetőségek szabta 
kereteket nem feszegető, hozzá méltó életkörülményeket biztosítani, hanem saját 

megélhetetlen és felélhetetlen – tehát teljességgel felesleges – gazdagsága érdekében, 
egész földünkre kiterjedő kizsákmányolást és egy világgyarmatot hozna létre, a 
globalizálás eszközével. (…)

Ez a terv már a természeti törvényekkel próbál dacolni, és előremenekülő kap-
zsiságában nemcsak saját sírját ássa, hanem globális pusztulást okozhat.

Míg azonban a természet alkalmas lesz véget vetni ennek az őrült emberi 
pillanatnak és nyomait is képes lesz az időtlen idő áldásos munkájával eltűntetni, 
az emberi társadalom mai állapotában nem képes a belőle sarjadt őrületet megfé-
kezni, s következményét – saját pusztulását – elkerülni.

Ezt egészíti ki a következő feljegyzés:
Ha fel nem ébredünk, pusztulásra vagyunk ítélve. (…) Nem látjuk, hogy 

itt csak két út van? Az egyik az, ha hallgatunk egy való világnak álcázott 
megrendezett világ hamis csalogatására és hamis értékeit imádva először rabjai 
leszünk, majd nyomorultul elpusztulunk. A másik sem sokkal biztatóbb, de az 
legalább választani enged a szép, harcos emberhez, nemzethez méltó pusztu-
lás, vagy a bizonyos százalékban lehetséges siker között. Vagyis van egy esély. 
Persze ez a nehezebbik út. Lehet itt szó arról, hogy mit kell választanunk? 
Lehet ez vitás? (…)

És mégis, értelmesnek nevezett emberek tízezrei tiltakoznak, ordítoznak, szá-
zezrei morognak és emlegetik csalódottságukat a megoldást kereső tétova kísérletek 
vagy a bátor harcos kiállások láttán, sőt nem kevesen mások a rövidtávú érdekeiket 
jelképező pecsenyéjüket sütögetvén, avagy zsigeri gyűlöleteik szolgálatában követ-
nek el mindent a megmaradás ellen.

Saját függetlenségünk kérdése így olvad bele kis részecskeként egy apo-
kaliptikus történelmi küzdelem egészébe.

Sorok a függetlenségünket fenyegető erő egy másik álságos oldaláról:
Minden összekavarodott. A központi és a nemzeti akaratok különbözősé-

ge, a nemzetiségi és az osztálykülönbségek a vallási szakadékokkal is tarkítva, 
kiszikkadt szikes mezőhöz tették hasonlatossá a Kárpát-medencét, s a repedéseket 
ártatlanok és naivak meg megszállottak és gazemberek vére és verítéke öntözte. 
Ha akkor tudták volna, miként fog lépcsőről lépcsőre összeomlani az egész! (…)

A figyelmeztetés azonban ma is anakronisztikusnak hangzik.(…) A glo-
balizáció, céljának végső eléréséig ugyanis a nemzeti ellentéteket maga is felhasz-
nálja. Közben persze zeng a multikulturalizmusnak, a másság tiszteletének és 
egyéb hamis igéknek a hirdetése.
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Továbbra is 2011-ben vagyunk:

A globalizáció tátott szája ott bűzlik alattunk. Csak arra vár, hogy sült galamb 
módjára végleg belerepüljünk. (…)

Csak az áldozatvállalás, csak a követelődzés elfeledése menthet meg. Ez az, 
amit senki sem mer kimondani. Mindenki saját vagy társadalmi csoportérdeke 
mögül nézeget körül, vagy kiabál. A közös nagy érdek eltörpülni látszik.

Szeretnénk remélni, hogy a komprádorok világának nálunk leáldozott. Sajnos 
azonban az önös érdek még gyakran és sokfelé felbukkan. Mindenütt értékvesztett 
silányság észlelhető. Közben azonban a megmeneküléshez anyagi forrás szüksé-
geltetik. Honnan? 

A további eladósodás elképzelhetetlen, mert egy (két) történelmi időszak már 
végzetesen eladósított. Trianon pedig eleve szegénységbe taszított.

Mindkét oldali szakembergárda tudja, hogy a világnak – melyben élünk – nem 
lehet fejjel nekimenni. Maximum ügyes oldalazásra, krajcolásra van esély.

Marad tehát az áldozatvállalás!
Vajon van-e idő arra, hogy az a tömeg, amelyet a puha diktatúra és 

a neoliberalizmus negyedszázados hatása nevelt úgy, hogy erre képtelen 
legyen, ezt mégis elfogadja. Mennyi idő kellene, hogy megértse azt a másik 
önmegvalósítást, a közös szabadságot és függetlenséget, mint a megmaradás 
zálogát. És, hogy ne hagyja magát politikai célból, még ki nem elégíthető 
igényein keresztül hergelni.

A teremtés nagy folyamatának, ennek a legtitokzatosabb alkotásnak, mely termé-
szetesen nem lehet a véletlen műve, az ember a végső s legnagyobb eredménye.(…) 
A megmaradásához közösségben kell élnie. Ennek szolgálata nem véletlenül az 
emberi lét egyik fő parancsolata.

A közösség alapja a család, s ezek alkothatnak különféle feltételek alapján 
szerveződő kisközösségeket, azok pedig együttesen a nemzeteket. (…) A homoge-
nizálás, a multikulturalizmus erőltetése egy felülről lefelé zajló, fordított folyama-
tot indít el, a nemzeteket összemossa, a közösségeket felemészti, a kisközösségeket 
ellehetetleníti, a családokat szétrombolja, s így felszámolja az egyén létezéséhez és 
fennmaradásához szükséges feltételeket. Ez pedig a teremtés szándékával szem-
beforduló pusztítás. Vagyis öngyilkosság!

Ennek a folyamatnak része a szuverén nemzetek felszámolása, szabad-
ságuk látszattá silányítása.

Hullámzik a svájci frank értéke. Erőteljesebben, mint a Genfi-tó. Naphosszat 
emlegetik az alpesi valutát.(…) Bizonyára vannak közöttünk könnyelműek, mert 
nem vagyunk egyformán óvatosak és okosak. Őket is visszatarthatta volna más 
ösztönző rendszer, jó tanács, bizalom vagy éppenséggel egy nem elbutításban és 
félrevezetésben utazó ideológia.(…) Milyen világ ez, ahol a mások kirablásának 
üzleti módozatai a napi valóságban is az alapvető jogok sáncain belül vannak, a 
túléléshez való jog viszont csak papíron létezik, s a valóságban e sáncokon kívül 
található. Egy kis ország vezetője mondogatja mostanság, hogy véget kellene vetni 
a spekuláció világának, és jöjjön el a munka világának ideje. Igen. Lehetnénk a 
munka országai, hiszen a világ nagy részét szorgos emberek és a munka hagyo-
mányával bíró országok alkotják. (…)

Mikor veszik észre, hogy ez először nemzetek tönkretételével és eltűnésével, 
előbb-utóbb pedig az emberi faj létének veszélyeztetésével járhat?

És ez nem puszta ijesztgetés. Erre ma már tudományos kutatók véleményei 
figyelmeztetnek az élet több oldaláról.

De köröttünk néma csend.(…) Közben pedig rohanunk a tragédiába!
2011 szeptemberét írtuk akkor. Ma reggel (2014. november 14.) a minisz-

terelnök a devizahiteltől való megszabadulást a függetlenség feltételeként 
emlegette. Na, és azt is mondta, hogy megvédik az ország szuverenitását! 

A feladat óriási. A feladat óriásokat kíván. A kevés óriássá nőni képesek pedig 
kénytelenek magukon hordozni a gonoszul reájuk aggatott gonosz jelmezeket is. 
A szerencsés tisztánlátók ne legyenek büszkék tisztánlátásukra, hanem értsék meg 
azokat, akiknek ez nem adatott meg. 

Minden kísérletünk elvetélhet, ha nem értjük meg és nem fogadjuk el, hogy 
egy lelki, szellemi szükségállapot meghirdetésének ideje jött el. Nem „kijárási tilal-
makat” hirdető szükségállapot ez, hanem a tisztánlátó kisebbségnek a fejekbe, a 
magyar lelkekbe való „bejárási kötelezettségre” gondolnék.

És a saját fejekben is szükséges önrevízióra, egy új „magunk revíziójára” a 
nemzetben gondolkodás képességének újjáépítésére.

Ez pedig magában rejti a függetlenség szükségességét, mint eszközt, és 
mint célt egyaránt.

2011 adventi levele szabadságváró hangulatban, de felszólító módban is 
íródott. Mert ama élhető haza nem lehet más, csak független:

El kell kezdenünk egy józan ész vezérelte világra való felkészülést, mégpe-
dig elsőként. Meg kell találnunk a megőrizendő értékeket, és meg kell jelölnünk 
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azokat, melyeket homokzsák módjára kell kivetnünk a szél kergette s időnként a 
földhöz verődő hőlégballonunk gyenge kosarából. Első pillanatra mindez egy ret-
tentő látomásnak tűnhet, de ha előttünk élt nemzedékekre gondolunk s arra, hogy 
ennek a látszólagos visszalépésnek semmit sem kell érintenie a valódi értékekből, 
akkor másként állhatunk hozzá.(…)

A pénz vezérelte korszak a nemlétező pénz szakaszába lépve elindult saját 
vége felé. Az értelmes munka vezérelte korszak elindítása már a mi dolgunk. És 
most nem elég azt mondani, hogy: „és ez nem is kevés”. Mert tudjuk, hogy ennél 
több. Sokkal több. Rettentően nehéz, sokféle és óriási erőfeszítést igényel. De az 
emberiség e váratlanul nagy útelágazásánál állván ez lehet az egyetlen irány. 
A másik kettő a pusztulás, vagy az, amelyik nem is létező csalfa délibáb.

2012 februárjában, nehéz pillanatban írott jegyzet:
Újabb borzalmas órákat élhetett át az, aki magyar. Másodszor is gyaláztak 

ahol értek Európa vélt templomában vagy ítélőszéke előtt, és nem számítottak a 
tények. Tökéletesen mindegy volt, mi a valóság. Jól kiosztott szereposztásban és 
hamis díszletek között folyt a szó. És ezt erősítette a „Hazából” kirendelt „rága-
lom-kommandó” profi, általunk is fizetett és láthatóan jól felkészített csapata. 
A rendezés tökéletes volt. (…)

Magyarország a globalizmus oltárán önmagát feláldozó Európa által előírt 
számok teljesítésére kötelezte el magát. Ebben a szintén Európa által közel száz 
esztendeje reákényszerített rokkantsága ellenére próbál élenjárni. Mások fittyet 
hánynak reá. És ki az, akit kárhoztatnak? Éppen az, aki teljesít! Ha ez a tény 
(melyet oly könnyeden csupán kettős mércének nevezünk) nem elég valakinek a 
valódi célok leleplezéséhez, akkor az végzetesen rövidlátó. Akkor az nem érzé-
keli, amint az egész kettészakított ország együtt rohan a vesztébe, hogy itt az 
egész önmagából kiforgatott Európa halad a vég felé, és itt az emberiség létével 
játszadozó erők azok, amelyek egy valódi (vagy ki tudja megmondani, hogy nem 
éppen általuk mesterségesen generált?) válság közepette a kis Magyarországgal 
vannak elfoglalva.

Kérdezem: Miért?
Ezt nevezi az Unió és az úgynevezett demokratikus világ függetlenség-

nek? És ennek örül a magyar szavazótábor egy része. Rémes ez! Még ha 
kisebb is ama tábor. Hallottunk a Stockholm-szindrómáról, ugye?

S még mindig februárban:
A 40 éves súly alatt is folyamatosan sivárosodtunk, de a fogyasztói világ addig 

elérhetetlen látszat-szabadsága felgyorsította ezt. És újabb két évtized múltán most 
itt állunk kényére-kedvére a globalizáció óhajainak, mint a legkitűnőbb humán 
nyersanyag, mint a védekezéshez szükséges hagyományőriző bölcsőből kiesett túl-
hordott csecsemő. (…)

De új és silányabb világ sejlik fel a kizárólagosan „testi komfortra” törekvő 
fogyasztói társadalom, a „Komfort-világ” következtében. A szó már csak testi 
kényelmet jelent, elvesztette egy másik tartalmát, mely közösségi magatartást is 
jelentett valaha, és a jóléti társadalom varázsszavává válik. A testi komforttal járó 
„elhájasodás” sokrétű veszélyeiről sem esik már szó. (…)

Történetünkben a nagy előretöréseket nem csak az anyagi célok ösztönözték. 
Illyés a következőképpen teszi fel a kérdést: „Vajon hol akarod jól érezni magad? 
A fürdőszobádban vagy a hazádban?”

Sajnos a fürdőszobában fütyörészve a globálformált ember könnyebben 
hiszi magát szabadnak és függetlennek.

Egy kormánypárti hírre ma már sokszor négy ellenzéki vélemény jut. És persze 
sokkal könnyebb s főleg látványosabb a kákán is csomót találni, mint a szurony-
erdőként ránk meredő támadások, meg a válság közepette, egy adósságcsapdába 
süllyesztett országban megoldást találni megannyi sürgető gondra.(…) Állítják, 
hogy az általunk is aláírt és elfogadott tézisek vonta határokon túl belügyeinkbe 
soha nem akarnak beleszólni, hogy szuverenitásunk és általában a szuverenitás 
fogalma szent és sérthetetlen stb. (…) Egy-egy ilyen fejtegetés után a kellően fel 
nem készült hallgató szinte szégyenkezni kezd saját kételyei miatt.

Pedig ott vannak a letagadhatatlan bizonyítékok. Az adósságcsapda országot 
és egyént egyaránt sanyargató jelenléte, a görög és olasz példa, ahol a választókat 
mellőzve ültette nyakukba saját embereit a pénzvilág, a sanyargatók önmaguk 
által karikírozott szereplései a képernyőn, a „kinti” sajtó minden épeszű ember 
számára blőd és primitív vádjai stb. És most megtudjuk: szerintük mégis mozog 
a föld a kormány alatt.

Egy Róna Péter nevű megmondó ember, nagytekintélyű tudós professzor 
bejelenti, miszerint olasz és görög mintára, Orbán Viktort Andor László váltja 
rövidesen.

Aztán megint történik valami és a megmondó magyaráz.
Orbán és Merkel paktumot kötött! Mondja. (…) Akkor viszont mi is van 

most? Hol, az európai haza, hol van a jót akarás, hol van a be nem avatkozás, hol 
a szuverenitás és minden egyéb szép szó?

Ez 2012 márciusában történt! Kevéssé igényes körökben – tömörségre 
törekedvén – szokták mondani, hogy: erről ennyit! 

Nesze neked szabadság és függetlenség. 
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Mi végre vagyunk hát a világon? – kérdezhetjük Tamási után, s nem áll mellet-
tünk a választ adó regényalak. Más választ adunk mi gondolkodók, kik hiszünk 
abban, hogy földi szerepünket feladattal kapjuk, s az nem más, mint a hozzá 
adományozott képesség jó célok érdekében való, minél hatékonyabb felhasználása. 
És más választ ad a globalizált világ háttérhatalma, amelyik eleve feleslegesnek 
tartja a hétmilliárdnyi tömeg nagyobbik részét, s a maradékot is a termelés és 
fogyasztás folyamata által létrehozott haszonnak az ő számára való biztosítása 
miatt ismeri el szükségesnek.

S természetesen ott van az a nem kis hányad, amely nem tud és nem is 
akar válaszolni, amelyet mindez nem érdekel, mert már sikerült bedarálni a 
közöny pusztulás felé vezető világába. Nézzük, vagy hallgatjuk, olvassuk a médiát. 
Hihetetlen információkhoz jutunk és tudjuk, hogy ez még csupán a felszín. 

És tehetetlennek érezzük magunkat.
Bizony, itt már nem a mi kis függetlenségünk a tét. Mert a világot sem 

tervezik szabadnak s függetlennek.

A fentieket folytatva tehát:
A világ megváltoztathatatlannak tűnik, de mégsem az. A világ kénytelen 

lesz megváltozni. Elkerülhetetlenül. A mi dolgunk csupán ennek elősegítése, 
gyorsítása, hogy minél kevesebb visszafordíthatatlan ártás érje az emberiséget, 
s a nemzetet.

Ide-oda hánykolódó hajónkon mi mindenkor a cél irányába nézzünk, s ne kiál-
tozzunk, sikoltozzunk, kétkedjünk, ha olykor vargabetűkre kényszerül a törékeny 
eszköz. Sorsa és esélye semmiben sem különbözik a nagyobbiktól, az emberiségétől. 
Ebben már régen globalizált minket a Teremtő Erő.

2012 adventi levele is tovább aggódik:
Akik ezt a levelet olvassátok, jól tudjátok milyen támadásokat kellett kibírnia 

hazánknak.(…) Egy önmagát pusztító Európa támadta az őt egykor védő, s ma a 
jelenleginél igazabb utat keresni óhajtó önfiát. Vagy talán nem lehet ezt mondani, 
mert a támadó tulajdonképpen nem is Európa volt, hanem az általa cselekvő álarcos 
erő. Olyan erő, mely nem csak a mi, de akár egész kultúrkörünk pusztulása árán, 
az őt létrehozó és uraló hatalom érdekeit óhajtja szolgálni.

Összeesküvés-elmélet, kiált erre egy ismert hang az álarc mögül. De már 
elkésett. Mert az, ami történt, már túllépte azt a határt, ameddig a maszk elta-

karhatja valódi arcát. A középtávú, sőt a gyöngített emlékezetben is ott torlódik a 
leleplező tények sokasága. Lám, ismét csak az emlékezni tudás képességének fon-
tosságához érkeztünk.

És még két jegyzettöredék 2012 végéről:
Trianon itt terpeszkedik felettünk. Ama földrajzi elválaszthatatlan a szelle-

mi és a lelki Trianontól. És amikor nem egyszer hallunk második, sőt harmadik 
Trianonunkról, akkor megállapíthatjuk, hogy folyik egy új szellemi Trianon sike-
res előkészítése is. És éppen az előbb említett módszerrel. A szavak és fogalmak 
segítségével történő kiátkozással. (…)

Miért bűnös minden, ami magyar, miért tilos Trianon? És miért mondják ezt ép-
pen azok, akik azt is, hogy nálunk az emberek félnek. Hogy „félni jó”, vagyis ajánlatos.

Miért nem szabad a magyarnak az, amit minden más nemzet esetében a leg-
természetesebbnek tartva elfogadnak.

De vajon egy ország szabadsága és függetlensége mennyire függ össze 
lakóinak szellemi szabadságával és függetlenségével?

Erdélyben 92 éve folyik a magyar kultúra háttérbe szorításának politikája .(…) 
Gazdasági téren pedig: az erdélyi magyar vagyonok kisajátítása, a kisemberek 
elszegényítése, a gazdasági életben magyarként és becsületesen érvényesülni tudás 
útjainak elzárása. 

A globalizációs háttérhatalom európai megbízottjai és hazai előőrsei – bár 
kissé más módszerekkel – ugyanezt teszik az anyaországi magyar kultúrával. 
Nemcsak az állam adósságba kergetésével, a teljes anyagi ellehetetlenítéssel, de a 
kultúra milyenségét (minőségét) is rombolván, minden erőt bevetve. Minél több 
embert a globál massza részévé süllyesztendő. (…) Becsületes magyarként érvé-
nyesülni egyre nehezebb lett. 

Na, és a társadalom?
Egy Trianon traumája nyomán és a korrekció (bécsi döntés) reménytelenségét 

megélő, elcsüggedt s újabb csalódások miatt ma is csüggeteg társadalomról beszél-
hetünk a határon túl. A következmény: elvándorlás és fogyás.

És vajon az az elvándorlás és fogyás, ami itt, az anyaországban, a hallgatag 
többség, vagy a félrevezetett rikoltozók világában tapasztalható, nem ugyanannak 
a csüggetegségnek egy helyi és mai változata-e?

Ez a párhuzam, talán furcsának is tűnhet. De hosszú távon – tehát tervek 
szerint – mindkettő olyan társadalom, vagy társadalom torzó felé vezethet, 
amelyik már nem is igényli a függetlenséget.
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És most zárjuk az Úr 2012. esztendejét.
A négy évtizedes kommunizmus és a két évtizedes neoliberális befolyás sikere-

sen pusztította el s tette nevetségessé a nemzeti tudatot, azt a hatalmas erőt, mely 
az áldozatvállalás egyedüli forrása és egy nemzet nehéz idők átvészelését szolgáló 
tulajdonságainak alapja lehetne, és nemzett hamis, megtévesztő tudatot. Olyant, 
amelyik látszólag vonzó önzésével, láthatatlanul éppen saját ellenségévé válik.

A nemzettudat anyagi erő. A nemzettudat a pénzben gondolkodók szá-
mára akár pénzben is kifejezhető, vagyis számszerűsíthető lehetne. Akkor hát 
miért támadják mégis? Mert ezeknél a tulajdonságoknál is sokkal fontosabb 
hátrányai vannak a világot uralni akaró pénzhatalom végső kiteljesedésének 
szempontjából. 

A nemzeti tudat, mint neve is jelzi, tudatosságot jelent. A tudatosság lát! 
Belelát!

S aki nem vak, vagy nem vakítható el, az nem menetel az öntudatlan lebu-
tított és feledékeny, hiszékeny, gyanakvó, megvezethető tömeggel, ama végső 
megoldás felé.

Vagyis a nemzettudat egyenlő a függetlenség és szabadság természetes 
igényével. Annak támadása, tagadása, téves magyarázgatása pedig mindket-
tő felszámolására tett kísérlet.

Következzenek most részletek 2013 jegyzeteiből:
A Magyarországot nem kedvelők egyre sűrűbben és mell verdesve nevezik 

magukat magyarnak, de mivel nem tudnak az ehhez fűződő elvárásoknak meg-
felelni, egyre gyakrabban cáfolnak erre rá (…) főleg akkor, amikor az említett 
nagyvilág országai közül egyedüli módon, kívülről is támadják saját hazájukat. 
Olyan velünk élő kalózok ők, akik akár elsüllyedve is, de magukénak akarnák 
tudni a hajót. Hogy miért? Annak sokféle oka lehet.

Először is, mert a süllyesztésért valahonnan jutalmat várnak. Másodsorban, 
mert úgy hiszik, az elsüllyedt hajót majd egyszer mégis ők vezethetik. Hogy hogyan 
hoznák felszínre, azt maguk sem tudják, mert ők csak a süllyesztéshez értenek. 
A lékek tömködése, a szivattyúk mozgatásának kegyetlen fáradalma, a vitorlák 
krajcolásra állítása stb. nem az ő világuk.

És harmadszor pedig: csak! Hogy ne legyen azoké, akik szeretik. Mert miért 
szeretik, mikor az nem korszerű, az bűnös, sőt nevetséges. Mert tudnunk kellene, 
hogy „nemzetközivé válik a világ”.

Ez az örök baloldali jelszó az, ami a szakadékot közöttünk létrehozta, s 
mely a függetlenség fogalmát feleslegessé teszi számukra.

Tavaszi sorok egy évvel a választások előtt:
Ami (…) az úgynevezett antikommunistákat és egyéb azokat eddig elítélő 

ellenzékieket illeti, ők saját magukat leplezik le, ha kormánybuktatásról beszél-
nek. Ugyanis jól tudják, hogy ők még nem képesek a hatalom átvételére, de a 
kormánybuktatáshoz kölcsönözhetik erejüket. Ha pedig ezt teszik, azokat segítik 
hatalomra, akiknek eddigi elítélésére alapozták egész politikai jövőjüket. A sajátos 
vészhelyzet azonban rájuk is érvényes, tehát kétszeresen indokolatlan kormány-
váltásra buzdító hangoskodásuk.

Bármikor mondhatná bárki, hogy a demokrácia játékszabályai szerint kor-
mányváltást akar. Ebben a helyzetben azonban nem. Itt csak egy irányba szabadna 
tekinteni. Aki ma kormányváltásra tör vagy buzdít, az önmagát leplezi le.

Ha csak be nem ismeri, hogy neki mindegy. Pusztuljon ez az ország. Bármi 
áron. Akár vele együtt is!

Tehát az ország függetlensége számukra sem jelent létszükségletet.

Keveset beszéltek eddig arról, hogy Teleki Pál az Erdélyi Pártot éppen saját 
németellenes vonalának erősítése miatt óhajtotta létrehozni. 

Teleki még lemondását is felajánlja (1940. szeptember 1.) Horthynak, de 
az nem fogadja el. A miniszterelnök a II. Bécsi döntés után nagymértékben pró-
bál az erdélyi lobbyra támaszkodni. Nem csoda, hiszen a józan ész politikájának 
itt sokkal jobb iskolája működött a 22 év tapasztalatainak nyomása alatt. (…) 
Szorgalmazza az Erdélyi Párt létrejöttét. (…) Az Erdélyi Párt mindet elkövet, 
hogy Teleki politikáját támogassa, és a német befolyást ellensúlyozza. A párt prog-
ramja szerint Erdély minden kérdésre választ kíván kapni, és egy erős és független 
Magyarország felépítésének szolgálatában kíván állni. A népi elemekből után-
pótlást kapó értelmiségi rétegnek a nemzettársadalom szolgálatába való állítását 
óhajtja. (…) Annak ellenére, hogy több párt is próbálkozik, mert a visszacsatolt 
Erdélyt jó politikai vadászterületnek tekinti, az Erdélyi Párt ellenáll.

Íme, egy fontos adalék nemzeti függetlenségünk egyik ma oly sokat 
vitatott közelmúltbéli kérdéséhez, mely azoknak, akik ezt megismerik, 
újabb kérdéseket vethet fel függetlenségünkkel könnyed játszmákat folyta-
tó mai komprádorokról. 

További unortodox gondolatok:
A még józanul gondolkodni képes ember – pártállásától függetlenül – naponta 
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felháborodik, ha az országot érő megalázó sértések, hazugságok, információhiány-
ra, tudatlanságra alapozott, vagy ami ennél is rosszabb, annak álcázott európai 
híreket olvassa. Azokat, melyek Európát megjárva csupán hazatérnek, s azokat, 
melyek valóban onnan érkeznek. (…) Egészséges nemzeti tudattal rendelkező, 
bármilyen ideológiát magáénak valló magyar választó, sőt még a magyar iden-
titással nem rendelkező, de lojális magyar állampolgár sem lehet híve azoknak a 
pártformációknak, amelyek ezt a szennyet reázúdítják hazájukra, országukra, 
vagy azt hasznosítani próbálják saját hatalmi vágyaik és terveik érdekében. Mikor 
ezt mondom, sajnálattal s a megértés igyekezetével gondolok azokra, akik ezen 
okból kifolyólag sem találják helyüket, és örökös dilemmák közt vergődnek, vagy 
közönybe menekülnek. (…)

Ama nemzeti minimum – oly régen vágyott – megfogalmazása oldhatná meg 
a haszonszerző megosztás, gyűlöletkeltés és félrevezetés ilyen eszközeinek a kiküsz-
öbölését, és teremthetné meg a jövőnket meghatározni egyedül képes egységünk várt 
kristályosodási pontjait.

A nemzeti minimumnak pedig alapköve az ország függetlenségének 
mindenféle politikai elkötelezettségtől független védelmezése. Ezzel ellen-
tétes tevékenységet egyedül a létező magyar ellenzék folytat.

Néhány sor radikálisainkkal történt találkozásomról:
Habzó szájjal szidalmazták a most folyó kétségbeesett küzdelmet megma-

radásunkért. Semmi sem volt elég, és semmi sem volt jó. Az utópiák képtelen és 
képtelenül agresszív elképzeléseinek sokaságát vágták fejemhez, mint olyant, ami 
azonnal és bármi áron megvalósítandó. Minden most megvalósult lépés gyűlöle-
tes és hazug vagy álságos volt szerintük. Pedig nem pártpolitikusokról volt szó, 
így nem mondhattam, hogy a hatalom megszerzését óhajtó szélsőjobb emberei. 
Észérvekre nem hallgató, eszementen álmodozó emberek voltak. És amúgy fiata-
lok, szépek, nagycsaládosok és sikeresek.(…) A szélsőség, számbeli arányától tel-
jesen függetlenül, hatalmasat tud ártani. Precedenst szolgáltat vádaskodóknak, 
muníciót minket befeketítőknek és érvet az ártatlanok megfélemlítésével politikai 
haszonra törőknek. (…) 

Vitánk során a náluk tapasztalt legfőbb képtelenség az volt, hogy azt állí-
tották: tudnánk a világtól elzárkózva élni. Van nekünk mindenünk, mondották. 
Hiába hivatkoztam végső érvként a mai társadalom alkalmatlanságára az ezzel 
természetesen együtt járó áldozatvállalásra, vitapartnereimet az erre képtelenek 
pusztulása sem zavarta volna. (…) 

Igen, tudom! Amivel találkoztam az csupán néhány elvakított ember hőzön-
gése volt. De ez a hang a politikai harcok színterén megjelenvén mindennél 
ártalmasabb lehet, s ezért a megmaradásunkért küzdők számára a legnagyobb 

veszedelmet jelentheti. Mert ellenfeleink nagy örömmel mossák össze a tiszta 
nemzeti gondolattal.

Bizony, erre is kell figyelni. A függetlenség nem mosható össze az autarki-
ával, a hőzöngés pedig végtelenül ártalmas lehet a magyar társadalomban.  

Jegyzettöredék egy elfecsérelt évszázadról:
Száz esztendős, eddig meg nem jelent emlékiratot olvasok. (…)
A most olvasott kézirat születését alig néhány évvel követte Trianon. Részét 

képezi tehát az a katasztrófa, mely minden előjelével ott mutogatja magát az 
emlékezés sorai között, s a kort megélő jeles elmék semmit sem sejtenek belőle. 
Pedig kritikával vannak a háború dolgában, de ugyanakkor lelkesednek. Biztosak 
a győzelemben még akkor is, amikor már a fél világgal áll szembe hazájuk, az 
a haza, amelyet minden bizonnyal valóban sokkal jobban szeretnek, mint arra a 
ma embere képes. És az áldozatvállalásban messze megelőzik a 100 év utániakat, 
hiszen ha utólagos okoskodással feleslegesen és naivan, de önként mennek a halálba 
hazájukért. (…) A szerző teljes nyíltsággal ír a maga szabadkőművességéről, ahol, 
mint vezetőnek, fő irányelve (…) az ember és a hazaszeretet. (…) Az eddigiekből 
tehát kiemelem a naivitást, a veszélyérzet hiányát, melyek feltartóztathatatlanul 
vitték a magyar társadalmat a trianoni katasztrófa felé. Nem véletlenül itt jut 
eszembe pl. amint csak egy mellékmondatban utal arra, hogy éppen a legifjabb 
Wesselényi a románoknak adja el birtokait. Jut eszembe, éppen az, akinek a déd-
apja hívta fel először a figyelmet erre a veszedelemre! (…)

Száz világrengető és nemzetet feldaraboló esztendő tapasztalata miért nem 
volt elég arra, hogy ezeket a hibáinkat felismerjük? Elmondhatjuk, olyany-
nyira nem sikerült ez nekünk, hogy még tetéztük is. Ma már nem naivitás, 
hanem közöny uralkodik. Ma már a veszélyérzet nevetség tárgya. Ma már 
arról sem szabad beszélni, amit tulajdonképpen féltenünk kellene: a hazáról és 
a nemzetről.

Az a veszély fenyeget, hogy a függetlenség is erre a sorsra jut?

2013 adventjét írjuk. Egy szakasz az év adventi leveléből:
Bizonyító ereje van annak, hogy a világ háttérhatalmasságai jól felismer-

ték ezt. Őket elsősorban nem is ennek a kis országnak a menekülésre tett lépései 
zavarják, hanem sokkal inkább az így felmutatott példa. Az a példa, amelyik 
meglepő módon napról napra több követőre talál. Ezért is a kettős mérce, ezért 
a legkülönfélébb területeken megmutatkozó támadások sora ellenünk. A nálunk 
elszenvedett gazdasági veszteségeik ehhez viszonyítva kevésbé fontosak nekik. És 
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ez felmérhetetlen veszélyeket rejt magában. Úgy ők, mint a hatalomba minden-
áron visszatérni akaró kiszolgálóik képesek lesznek bármire a választási győzel-
mükért. Kapkodnak, hibáznak, nevetségessé válnak, lelepleződnek, de jön a segít-
ség kívülről és működik a professzionista megtévesztő hadjárat a szavazatokért. 
Csakis azokért. Mert a rájuk szavazók éppen úgy áldozataik lesznek, mint azok, 
akik átláttak a szitán.

Mire törnek hát ezek a külső és belső ellenségek, ha nem függetlensé-
günk elveszejtésére.

És elérkeztünk 2014-be.
A XIX.. századba visszanyúlva Kossuth Lajost idézem: „Nálunk nincs 

ügy, amely a nemzeté volna, nálunk a legszebb ügy is csak pártügy lehet.” 
(1847.) (…) Ő kortársként szólal meg ezzel a mondatával. A nélkülözhetetlen 
nemzetpolitika és a pártpolitika nehéz viszonyát már akkor világosan látja. S 
ez az óta sem változott. A hatalom megszerzését elkerülhetetlenül célkereszt-
ben tartó vagy annak megőrzésén őrködő pártoknak még jó szándék esetén 
is csak kivételes kegyelmi időszakokban lehet igazán „fölös” energiája valódi 
nemzetpolitikára. Ez ugyanis a választóktól az esetek többségében áldozatokat 
is kíván. A választói jóindulat azonban ennek felismerésére nem képes. Így a 
párt visszazuhanhat a parlamentáris demokrácia eme örök csapdájába, s az 
olyannyira dicsért váltógazdaság rövidebb-hosszabb ciklusokkal halad a „ront 
vagy javít, de nem henyél”, vagy akár a henyélés útján, mely a nemzetpolitika 
veszedelmeit igyekszik elkerülni.

Szerencsére lehet ilyen párt és ilyen kegyelmi idő. A nemzetpolitika 
sarokköve pedig a függetlenség minden áron való megőrzése.

Kampány közben született januári gondolatokból: 
Láthattuk, hogy a választások sokáig az adok és ígérek jegyében zajlottak 

A választói tömeg ezt szokta meg. Ez volt az iránytű. A kormányzás aztán a rész-
ben megadok és részben kimagyarázok jegyében folyt. Most azonban más történt, 
és más történik. Az adok – bár időben beilleszkedik a kampányba – egy folyamat 
része, egy most lehetővé vált és folytatni remélt folyamaté. Győzelem esetén pedig 
nem lesz ok a régi módszerre, hanem minden szervesen folytatódhatna tovább. 
S ama folytatás nem adok-kapok, ígérek-magyarázok alapon zajlana, hanem 
haladnánk a paradigmaváltó úton.

A gazdasági mutatók mindenhatósága mögött végre felsejlik az ezeknél is 
erősebb erkölcsi tényezők fontossága, s az ennek érdekében tett lépések, melyeknek 

nehezebb a megértése, s melyek már létező nemzettudatot feltételeznek, mert oly-
kor áldozatot is kívánnak a remények szerint nemzetté fejlődő választói tömegtől.

Egy nemzettudat nélküli választói tömeg képes-e felfogni, hogy mit 
jelent a függetlenség. Vagyis, ha ennek eljátszását észleli, tisztában van-
e annak veszedelmeivel? Ha ma a képernyőkre nézek, alig hihetem el, 
hogy igen.

És ne feledkezzünk el legalább megemlíteni a magyar függetlenség egy 
Trianon után szükségessé vált sajátos formáját:

Mi is emberek vagyunk, mi is közösségi lények vagyunk, nekünk is kialakult 
a saját – történelmi távlatokban is befogadó – közösségünk, nem akarunk mások 
elleni közösség lenni, de akarunk egymást támogató közösségként megmaradni, mi 
több, még mások hasznára is válni. A legnagyobb közösség színeit gazdagítani.(…) 
A magyar nemzet történetének fordulatai miatt kialakult szétszaggatottságában 
joga van a világtól elvárni, hogy megadja számára a közös túlélés lehetőségét. 

Ennek pedig egyetlen valós megoldása az, ha elszakított részeink a sajátos 
helyzetüknek megfelelő módon autonómiához jutnak.

Össznemzeti függetlenségünk számára sem közömbös ez.

Lássunk egy a 2014-es győzelmet követő és aktualitása miatt valamivel 
hosszabb gondolatsort:

A történelem furcsa játékokat folytatott velünk, s így kerültünk abba a keser-
ves helyzetbe, hogy miközben másokat befogadtunk, Európa nem akart befogadni 
minket, s miközben Európa védelmében sokat véreztünk, oda saját jogon hiába 
vágyakoztunk.

Aztán mégis megérkeztünk, csakhogy nem úgy, s nem azért, ahogyan s amiért 
mi képzeltük. Mert bizony egy gyarmattartásból meggazdagodott és nemzetisé-
geit még „idejében” homogenizáló, bűneit feledő, azok megítélését (akár joggal) 
anakronisztikusnak vélő világ, látszólag simogatásra kinyújtott keze szorult a 
nyakunkra. Szüksége volt reánk, hogy hanyatlását elodázza, s ez a terjeszkedő 
hajlam napjainkban is él és virul.

Az Európai Uniónak nevezet új hatalom, akár egykor az Oszmán Birodalom, 
a terjeszkedésre alapozza jövőjét, s nem tanul a történelmi tapasztalatból, amely 
világosan jelzi, hogy ez legfeljebb középtávon hozhat sikert.

Az éppen Európa által összezsugorított hazánknak különös módon kétféle orto-
doxia között kell túlélnie. Két egészen más jellegű, csak nevében hasonlatos orto-
doxiáról van szó.
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Keletről az ortodox törésvonal egy vallás (keleti kereszténység) által definiált, 
de annál jóval többet jelentő bizánci mentalitással kúszik reánk, és a szakralizált 
xenofóbia homogenizációs vágya által próbál megsemmisíteni. 

Nyugatról a globalizáció neoliberális ideológiája akarja reánk kénysze-
ríteni a nem véletlenül ortodoxnak nevezett gazdasági elméleteket és főleg 
gyakorlatokat.

Így aztán ismét idegen test vagyunk Európában. Két fontos szempontból is, 
hiszen kelettel szemben 1100 éve gyakoroljuk a befogadó gyakorlatot, sőt a Szent 
Korona védelme alatt nemzetek nevelkedtek fel. Mai helyzetünkben pedig nyugat 
felé unortodox gazdaságpolitikával próbálunk védekezni, hogy kitörjünk újgyar-
mati állapotunkból.

Nem könnyű ezeket leírni, mert erős igyekezetek és érdekek próbálják azt a 
látszatott kelteni, hogy bűnös nemzet vagyunk. Hogy elnyomók, népirtók, mások 
kultúráján gazdagodók és minden rosszra hajlamosak lennénk, s ennek éppen saját 
testünkből akadnak terjesztői.

Nem könnyű ezeket leírni, mert a felületesen szemlélődő számára úgy tűnhet, 
hogy mindent Európától kapunk. Hiszen a beérkező pénzből látható dolgok szü-
letnek. Csakhogy kevesen tudják, milyen és mekkora láthatatlan pénz, sőt egyéb 
forrásaink szöknek el földalatti járatokon nyugat felé. Ennek megszámlálhatatlan 
változata közül talán érzékletes példa lehet élelmiszeriparunk leszerelése és expor-
tőrből importőrré süllyesztésünk története.

Ebben a helyzetben érkeztünk el oda, hogy az életmentő metamorphosist vizi-
onáló erő újra győzött, méghozzá betartva a sokat emlegetett nyugati „demok-
ratikus” szabályokat, vagyis választási harcában – minden ellenkező híresztelés 
ellenére – nyugati „ortodox” mércével ismét hatalomra került, hogy tovább halad-
hassunk ama keskeny „unortodox” menekülési ösvényen. (…)

Hogy miért csak mi vagyunk abban a helyzetben, hogy bármilyen önpusztí-
tásra találnak közülünk való kollaboránst, erről nehéz lenne beszélni. Ez a téma 
egyre inkább belevész egy másik hatalmas ötletük feneketlen zsákjába. Úgy hívják, 
hogy „politikailag inkorrekt”.

Korrekt ugyanakkor az, hogy nyíltan polgárháborúval fenyegetnek, utcai 
felfordulásokkal és saját demokrácia elveiket tagadó kormánybuktatással rio-
gatnak.s

Ebben a harapófogóban lehet-e kétséges, hogy a függetlenségünk 
veszélyben van. Ezt csak az tagadhatja, aki el akarja veszejteni?

Az újabb nagy győzelmet követő további gondolatok:
A tányérsapkások elmentek, de egykori helytartóik maradtak, s még nekünk 

sem lett igazunk, akik csendesen arra számítottunk, hogy majd velünk együtt 

ezek is kihalnak. Maradtak élő öregeikkel, és maradtak egy szépen szaporodó 
hatalomvágyó, megélhetési (gazdagodási) ifjú politikus nemzedék formájában. 
Maradtak és pusztították a magyar reményt. Pusztították tudatilag és gazda-
ságilag. Pusztították belülről és kívülről. Mi pedig rájöttünk, hogy a rendszer-
váltás elmaradt. (…)

Április 6. sokak szerint a rendszerváltás kiteljesedését jelentheti. Én óvatosabb 
duhaj vagyok. Figyelem ama hidat. Addig, amíg a magyar parlamentben olyan 
képviselők ülhetnek, mint amilyenek – bár kisebb számban – bekerülhettek, addig 
ezt nem jelenteném ki. 

Belső gátlástalanság és külföldi érdek, nagy háttérerők által támogatott min-
denre képesek ők. Ezért figyelem a jelképes hidat.

A függetlenséget csak részben nyertük vissza, s ezt akarják ma is 
lehajtott fejjel elfogadtatni velünk mint természetes állapotot, mint a 
demokrácia egyedüli formáját. Ez lenne az új pro letar(gikus) inter- 
nacionalizmus?

Egy hanyatló Európában, ahol a megmenekülés útja a nemzetek Európája 
fontosságának felismerésén és a keresztény gyökerek fontosságának elismeré-
sén keresztül vezet, egy olyan környezetben, ahol a saját Trianon pszichózi-
sukkal immáron nálunk is nagyobb mértékben küzdő győztesek még a hamis 
nemzettudat felépítésének felívelő szakaszát élik, döntő fontosságú lehetne, ha 
őket megelőzve sikerülne felnevelnünk egy valódi magyar és valódi európai 
tudattal bíró nemzedéket, amely aztán ezt adná tovább kései utódainknak. 
(…) Az út – ahogyan az elszakítottságban azt Reményik Sándor megjelölte – 
világosnak látszik: „a templom és az iskola!” Meg kell próbálnunk erre az 
útra ismét reátalálni.

Mert különben a saját függetlenségét is eljátszó Európa maga alá temet 
minket.

„Kontinensünk az elkövetett nyilvánvaló hibát azóta sem akarja orvosolni. Bár 
sejteni lehet, hogy elsősorban azért, mert nem hibát követett el, hanem tervet haj-
tott végre, ráadásul nem saját tervét. Mindegy, hogy melyik véleményt fogadjuk 
el, mikor újabb kérdéseinkkel hozakodunk elő, mi engedetlenek.

Mert valóban! Európa Trianon kínos következményeit meg sem próbálja 
tompítani. Sőt, mióta egyes részei unióra léptek, tudatosan sepri szőnyeg alá 
a számára kínos ügyeket. Szempontunkból elsősorban a kollektív jogokat. 
A kisebbségi kérdést, melyet minden logikát nélkülözve az egyes államok 
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hatáskörébe utal. Olyannyira vigyáz erre, hogy hajlamos vagyok azt hinni, 
miszerint még az egyébként nem kívánatos föderalizáció esetében sem olda-
ná meg azokat.

Pedig mai háborgásaink nem Európa ellenesek. Sokkal inkább érte harag-
szunk, mert látjuk, amit bizonyára még sokan látnak, de nem mernek kimondani. 
Európa ugyanis ezzel a magatartásával saját vesztébe rohan. 1100 éve óhajtunk 
európainak lenni, s most amikor látszólag megvalósíthatnánk, azt látjuk, hogy 
sóvárgott földrészünket kvázi kiszervezik alólunk. Figyelmeztető magatartásunk 
pedig nem lehet csupán öncélú, ugyanis Európa veszte a mi vesztünket is jelentené. 
Csak azzal együtt élhetjük túl a következő évszázadot, melyben hatalmas kultú-
rák közti kataklizmák fogják megrengetni a világot, kiegészítve a klímaváltozás 
okozta kényszerjelenségekkel.

(…) De Európa választott (?) urai nem akarnak látni. Láthatatlan szálak 
mozgatják cselekedeteiket. Természetes szövetségesük, az USA Európát is próbálja 
maga alá gyűrni, és ennek során kontinensen belüli másik természetes szövetsége-
sünkkel, Oroszországgal szembefordítani. 

Erősek ők – kik egyelőre még a világ urai – és még erősebbek a háttérből 
őket mozgató láthatatlanok, de mintha ezek sem gondolnának arra, hogy a civi-
lizációk várható összeütközése során éppen ez az Európa és ez az Oroszország 
lehetne képes Amerikával együtt ellenállni a megsemmisítőnek látszó nyomásnak.

Függetlenségünk megőrzésének óhaja tehát nem Európa-ellenes. Sőt! 
Éppen Európát szolgálná, azt az Európát, melynek – hagyományai megőr-
zéséhez kötött – életképessége Magyarországnak is létfeltétele.

2014 adventi levelét a bevezetőben idéztem.

Huszonöt év aggodalmainak felsorolása végén jó lenne e történelmi 
körhintánál is magasabbról alátekinteni, és felcsillantani a reményt, 
hogy lesz ez még másként is. Hiszen Kosáry Domokos Az európai fej-
lődési modell és Magyarország című tanulmányában megnyugtat, hogy 
Európa epicentruma és peremvidéke folytonos változásban volt, és szá-
mos olyan ország van, amelyik az európai fejlődés során onnan ide, s 
főleg innen oda került. Vagyis a modell nem maradt változatlan, pre-
desztinált. Sőt, azt is mondja, hogy „… mind az epicentrum, mind a peremzó-
nák egyazon egybefüggő modell részei, amelyből egyikük sem mellőzhető”. 
Csakhogy amíg az évszázadok során zajló folyamatoknak volt idejük 
mindezt kiforrni, ma a történelem végletes felgyorsulása miatt, hihe-

tetlenül rövid idő alatt történhetnek hihetetlenül végzetes változások. 
És erre felkészülni egy ilyen mértékben megosztott országban csak 
egészen kivételes erőfeszítések és áldozatok árán lehetne. Fritz Tamás 
egy tanulmányában az angol példát hozza fel arra, mennyire fontos 
volt az időtényező szerepe a nemzeti függetlenség-gazdasági átalaku-
lás-demokratikus rendszer kiépítésének útján, hogy kialakulhassanak 
a stabil struktúrák és elsajátítható, kitörölhetetlen normává legyenek 
a megfelelő magatartásformák. A posztkommunista peremvidéken a 
demokráciát gyorsan bevezették, de a megszilárdítás lassú folyama-
ta csak utána kezdődött el. Szerinte ehhez 2�-30 év szükséges közép-
európai országoknál, a balkáni, valamint kelet-európai viszonylatban 
még több, stb. De a politikai elitek kellő magatartásának szükséges-
ségére is felhívja a figyelmet. Molnár Gusztáv 1989-ben figyelmez-
tet: „Rendkívüli felelősség hárul azonban azokra is, akik a Közép-Kelet-
Európában súlyosan kompromittálódott konzervatív és szocialista tradíció 
demokratizálására vállalkoznak.”

Ezért tért vissza aggodalmaim hosszadalmasnak tűnő, s mégis röp-
ke felsorolásában annyiszor a más nemzeteknél természetesnek tűnő, 
nálunk meg 70 éve fokozatosan sorvadó – a függetlenség és szabadság 
feltétlen igényére épülő – nemzettudat kérdése. Ennek az egészséges 
formájában ápolva sok mindent megoldani, sőt bizonyos időszakokban 
pótolni képes tudatnak az újraépítése is időigényes, de éppen ezért nél-
külözhetetlen feladat. 

Mert a nemzettudat egyenlő a szabadság és függetlenség kivívásának 
esélyével, az pedig a megmaradás egyedüli biztosítéka.

S hogy még többeknél megnehezítsem véleményem elfogadhatóságát, 
hozzáteszem: a nemzettudat ott a legerősebb és leghatékonyabb, ahol hit-
tel párosul.

Ez az a pont, ahol a függetlenség és a szabadság fogalma mégis el-
válik egymástól. Előbbinek csupán földi, utóbbinak égi és földi jelle- 
génél fogva.

Még rövidebben összefoglalva „egy nemzeti érzelmű írástudó” független-
ségünkről alkotott véleményét, ma azt kell mondanom, hogy évszázados 
európai álmunkban újra és újra csalódtunk. Talán, mert mi mindig egy kép-
zelt Európára vágytunk egyoldalúan, miközben az nem volt igazán érdekelt 
a mi függetlenségünkben, főleg megerősödésünkben.

Ma Magyarország függetlenként próbálna működni, és éppen ez jelenti 
a legnagyobb veszélyt függetlenségére.

De mi mást tehetne? 
E nagy ellentmondás feloldása ismét a politika sajnos soha sem steril 

laboratóriumának feladata.
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