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Ennek a kötetnek a megjelenése nem lett volna 
lehetséges Babály László vállalkozó – barátom –
önzetlen segítőkészsége nélkül. Köszönöm!

Naplójegyzet: 2004. május 1.

Megjelent: Erdélyi Napló (658.) 2004. május 11.
                  Erdélyi Magyarság (55.) 2004. április-június

A TŰZIJÁTÉK DURROGÁSÁBAN

Énes Kelemen levelesládája nyílt titok a hálózatok előtt. Tudja ő ezt jól, és ezért nem
érzi úgy, hogy sérti személyiségi jogait, ha levelét mi is felbontjuk és alávetjük cenzúránknak.

Így ír a mai napon, 2004. május 1-jén.

Kedves limesen túl rekedtjeim!

A kontinentális egyesítő ceremónia hullámverése itt mossa kényszerű módon lelkesedő
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.  Íme mennyire Duna-parti  lettem,  hiszen  a Szamost
egykor nem késztették kettős érzelmeket szimbolizáló hullámzásokra Bős és Nagymaros felől
érkező,  vagy az  ősi  szlovák Bratislavába  siető  hajók.  Csak  a régi  malom feletti  betongát
duzzasztotta vízen forgolódott néha egy-két kajakos a parton sétálók örömére. Persze, értitek,
ott,  a  szép  és  kincses  városban.  A  víz  Áprily  havasaiból  jött,  a  Szamosbazár  tájáról,  a
mioritikus térség irányából, ahol apám izgalmas történetei szerint még feltérképezetlen fehér
foltok léteztek, sőt egy időben letartóztathatatlan partizánok is, és nem zárták el a völgyeket
vízduzzasztó betonkolosszusok. 

Látjátok?
Itt ülök első európai napom alkonyán, és régi, otthoni időkről mesélek. Mit jelent ez?

Mégsem vagyok annyira Duna-parti?
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Hiszitek vagy nem, bizony, legelőször nem azzal számoltam, hogy mit hoz nekünk itt ez
a változás, hanem arra gondoltam, mi lesz jobb tinéktek. Ha nyomunkba szegődtök, vagy ha
átvészelitek ezt az egészet, s már nem is lesz kihez törleszkedni?

Nem vagyok én vad ellenzője annak, ami elkerülhetetlen. Csak remélném, hogy nem
szórjuk kincseinket a bika elé, kinek hátán Európa is tehetetlenül zötykölődik.

Nyilvánvaló módon azt is tudom, hogy ama bikát a ti gazdáitok még nagyobb taktikai
áhítattal imádják. Mert arra igen magas szintre fejlesztették a taktikai imádatot és persze, a
taktikai gyűlöletet is.

Nagy az én bizonytalanságom, mert ide a globalizáció álruhában érkezik. Magára ölti a
gótikus katedrálisokat, a reneszánsz csodáit, a demokrácia hímporát, a jólét varázsát, mindazt,
amit annyi éven át csak messziről csodáltunk. 

Most feltápászkodom, mögöttem tűzijáték durrog. Kinézek az ablakon. A domb mögül
felröppenő tűzvirágok alatt csak elképzelem a lelkes bámész tömeget. A sok európait.

Ezek már csak berúgni tudnak, gondolom. Egyik sem mászna fel a szentgalleni 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  köntösbe  bújt  globalizáció  feltétlen  szolgálatát,  ahogy  ők
másról szólván mondhatnák: túl-szolgálatát. S aztán az onnan érkező támogatást. És persze a
vagyonszerzést.

Pedig  Európába  egy  óvatosan  igenlő,  mindenre  a  lehetőségek  szerint  legjobban
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 egyaránt.

Figyeljétek  hát  azt,  ami  itt  történik!  Nagyon  figyeljétek!  Nagy  és  fontos  feladatok
várhatnak még fogyatkozó soraitokra.

Egy komoly és fájdalmas előnyötök van. A rátok nehezedő nyomás ez. Az egyetlen erő,
mely  ebben  a  lehetetlen  és  atomizált  világban  még  megtartó  módon  összefogni  képes
közösségeket, és kisajtolhatja a minőséget.

Erdély valaha Kelet számára az európai példa volt. A kirakat. Valahol ebben az irányban
van a kiút. Ti még egy darabig lehettek olyan hamisítatlan régimódi európaiak. Minőségiek.

Titeket is szennyez már a fogyasztói társadalom, akár a szőke Szamost. De elhihetitek
nékem,  hogy  még  messze  nem  olyan  visszafordíthatatlanul,  mint  az  immáron  európai
anyaországot.

Őrizzétek hát meg önmagatokat. De nem önmagatoknak. Hanem minden magyarnak.
És tanácsoljátok ezt azoknak is, akiknek a mioritikus tér a legszentebb. Az meg az ő

pótolhatatlan értékük. Inkább ezzel foglalkozzanak! Végre a valós, a nem kreált veszély láttán
felébrednek-e igazi vezetőik, ha vannak ilyenek. Észlelik-e az ellenségkép és az élő ellenség
közötti különbséget? 
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Gondolni  kell  velük is.  Mert ők ott vannak.  Sokan vannak.  Birtokban vannak.  Ez a
tényállás. A tiszta forrást könnyebb lenne együtt őrizni.

Hát, efféle naiv gondolatok motoszkálnak bennem itt az Ister partján, a régi castrumtól
alig száz méterre, az új limesen is innen, az átlagéletkoron túl. 

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2004. május 6.

Megjelent: Erdélyi Napló (659.) 2004. május 18.

DRÁGA BARÁTAIM, OTT A LIMESEKEN TÚL!

Dideregve ülök a billentyűzet  mögött.  Már  vége a fűtésszezonnak,  de még egyáltalán
nincs meleg. Reggel már szabadban úszom le a túlélés csalfa reményét szolgáló métereket, de
utána még jól fog az átmeneti öltözet.

Így ülök én itt Európa újdonsült polgáraként is. Már vége a magyar szuverenitás átmeneti
visszanyerése biztosította magyar átmenetnek, de még egyáltalán nem érkezett meg Európa.
Reggel  már  európaiként  indulok neki  a  munkának,  de  utána még jól  fog,  ha  figyelembe
veszem, hogy Magyarországon vagyok. Pontosítok: a mai Magyarországon.

Figyelek, fülelek, szememet meresztem. Semmi.
Itt minden megy tovább, mint eddig. 
Már európaiként kapom meg a Werber nevű, közel-keleti, fizetett gyűlöletmenedzser által

készíttetett MSZP rágalomfüzetet, mely jellemző módon válaszként kerül kiosztásra, őket –
úgymond  –  igaztalanul  ért  rágalmak  ellen.  Mert  a  szomorú  tények  ebben  rágalommá
minősíttetnek, és bizonyítékként  átlátszó  csúsztatások,  statisztikai  bukfencek jelennek meg
oldalról-oldalra.  Az anyag ismét  a  magyar  választópolgár  megalázó alábecsülésének  lenne
nevezhető.

De nézzük csak. Valóban az-e? Vagy csupán a helyzet okos felméréséből táplálkozó ötlet?
Képes-e a magyar választópolgár átlátni a ravasz félrevezetésen? És ha nem, akkor miért? Kik
és  hogyan  nevelték  vakságra?  És  persze  rögtön  el  is  kalandozik  a  gondolat.  Ha  ilyen
választópolgár kell a hatalom megtartásához, akkor az oktatás,  a kultúra támogatásának és
manipulálásának megfelelő vezérlése nem képezi-e valódi érdekét e hatalomnak? Mert erre
utaló jel „van ám” elég.  Eddigi  sikereiket  mind a legalacsonyabban képzett  rétegeknek, a
tudatlanoknak, naivoknak, megtéveszthetőknek és megvezethetőknek köszönhetik, és valljuk
be azt is, hogy a társadalom aljának. Meg is szólítják azt, amikor csak kell. Szavazókat már
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csak erre kereshetnek. Ezeket kell valahogy, minél nagyobb számban megmozgatni. A másik
vége sokkal nehezebb. Nagy munka és kevés siker az, ami ott remélhető.

Egy posztkommunista, nemzetidegenségét, elborzasztó korruptságát leplezni csak a vakok
(vagy látni sem akarók) előtt képes hatalom besétált Európába. 

Hihetetlen lett volna ezt hallani másfél évtizeddel ezelőtt.
De Európa már csak ilyen. A posztkommunisták is, ha már lehet. Most semmi sem számít.

Csak a politika önös érdeke. Csak a hatalom birtoklása. Csak az ebből eredő haszon. 
Ez pedig – bár más módon – Európa számára sem ismeretlen.
Belépő Benes-dekrétumokkal a hatalmas német erőre alapozó közösségbe. Ki hitte volna?

Tárgyalás Kadhafival a rémtettek után, azokat feledve. Ki képzelte volna?
Furcsa, ha ezek után felmerül az a feltételezés, hogy ezt az Európát is valami magasabb

erő, cél, vagy érdek irányítja? Szerintem egyáltalán nem.
Ha  azt  reméljük,  hogy  mindezt  átláthatjuk,  tévedünk.  Nem  lesz  rá  módunk,  és  még

veszélyes is lehet. Itt csak a fenti módon kibújó lólábak alapján lehet következtetni. Ezt pedig
könnyű lehurrogni. Összeesküvés-elméletnek nevezni.

Ez lesz majd az egyik nagy európai társasjáték.
Most  még a magunk kis  szemétdombján gyakoroljuk és  kezdjük megérteni,  utóbb, ha

immár határok nélkül erre szivárgó hírekre gondolok, megismerjük sokkal nagyobb szabású,
kulturáltabb, vagyis európaibb változatait.

Mindez pedig bizakodással tölthet el benneteket.
Mert az az ország, melynek megtűrtjei vagytok, akadálytalanul fog belépni e közösségbe.
És mindez nagy aggodalmakkal is eltölthet titeket, s veletek együtt minket, távolabb élő

kiszakadt részeiteket is.
Mert  az  az  ország  nem fog  a  remélt  kényszerhelyzetbe  kerülni,  hogy  megfeleljen  az

európai követelményeknek. A látszat szintjén persze igen. Lesznek szobrok és emléktáblák. S
néhány  leromlott  műemléket  is  megengedik,  hogy  majd  restauráljatok.  Sokat  fognak
zengedezni  vezetőitek  a  kis  lépések  és  az  együttműködés  politikájáról,  s  annak  szép
eredményeiről. De a lényeg,  a megmaradásotok, az egész Kárpát-medence magyarságának
megmaradását  döntően  befolyásoló  túlélésetek,  az  autonómia,  a  kettős  állampolgárság,  a
státustörvény újraéledése, a támogatások megsokszorozása, elmarad.

Mert sem az édes, sem a mostoha haza nem ezzel lesz elfoglalva. 
Az  édest  nem  érdekli,  és  ráadásul  kényelmetlen  is  néki.  A  mostoha  pedig  –  ennek

tudatában – boldogan fog élni Európa megtéveszthetőségének – általa annyiszor és oly szép
sikerekkel kipróbált – eszközeivel. 

Immáron belülről, mint teljes jogú európai.
Vagyis ismét magatokra vagytok utalva.  Mi több, még az összmagyarság sorsát  érintő

felelősséggel  is  terhelten.  Olyan  felelősséggel,  amely  itt  nem gond,  mivel  ismeretlen.  Ti
azonban érzitek terhét, és hordozzátok is azt.

Hát ezek jutottak eszembe ezen a didergős, itt már európai májusi reggelen. 

Leányfalu 

9



*

Naplójegyzet: 2004. május 7.

Megjelent: Erdélyi Napló (660.) 3004. május 25.
                  Átalvető (51.) 2004. szeptember

DRÁGA, IDEIGLENESEN EURÓPÁN KÍVÜL ÁLLOMÁSOZÓ BARÁTAIM!

Én,  mint  e  boldog,  de  véleményem  szerint  a  megboldogulás  felé  haladó  földrész,
elvárások szerint boldog, s szintén ez irányba haladó lakója,  a napokban észlelhetem, hogy
már a belépés pillanatában megszabták nékem az irányt.  Irányított és pontos keretek közé
szorított  lesz  életem,  jogaim  szintúgy,  de  lehetőségeim  is,  akár  egykori  hazám  maradék
területének szuverenitása. Ebben pedig nem a kontinentális, országok-feletti szellem jár majd
az annak mindenáron hódolni akaró, és egykori önmagukat feledni kész hazai szolgák.

Történt ugyanis, hogy Magyarország határain – annak összes kapujáról – eltűnt minden
jele annak, hogy ez azért még az a Magyarország. Tudniillik az ezerszáz 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  -  uniós

könyvkiadvány esetében a védekezés is készen állt. Az Unió rendelkezik a csillagos kékről,
de az illető ország jelképeiről nem. Azonnal fel kell rakni, stb.

Na ez az, mondhatjuk már megint. Ez az, amire érdemes figyelni!
Tehát. A jeles magyar vezetőnek, ki e  kérdésnek felelőse,  és aki azért nem valószínű,

hogy csupán  négy levelező  tagozatos  elemit  ért  meg,  eszébe  sem jut,  hogy ha egy  ilyen
rendelkezés  van,  azon  elgondolkodjon?  Hogy  feltegye a  kérdést  magának,  s  válasz  híján
esetleg feletteseinek is: Miért van ez így? Vajon nem tévedés, vagy nem arról van-e szó, hogy
e  kérdést  az  illető  ország  maradék  jogai  közé  sorolták?  Nem.  Ő  nem  gondolkodik.  Ő
nyugodtan feledi a magyar felségjeleket, melyek ezek szerint annyit sem jelentenek számára,
mint normális, egészséges, elvárható módon működő lelkületű ember számára a régi rongyos
ruha. Mert annak leselejtezésekor is eszünkbe jut a benne megélt sok szép nap. Még egyszer
végigsimítunk rajta.  Engedtessék meg, hogy ezek után feltételezzem, hogy az ilyen ember
esetleg még örül is annak, hogy ezeket a nacionalista jelképeket átadhatja a feledésnek.

Drága otthoni barátaim! Ti értitek csak meg ezt igazán.
Mert ti tudjátok milyen volt szüleinknek a zászlót az eresz alatt rejtegetni.  Ti tudjátok,

milyen érzés volt  az alig fogható Kossuth adón szilveszterkor a  Himnuszt  hallgatni,  vagy
különösen, amikor diadalt aratott egy-egy magyar sportoló. Ti ma is érzitek azt a hátunkon
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végigszaladó érzést, ti most is kitöröltök szemetek sarkából egy-egy könnycseppet a Himnusz
hangjaira, a koronás-címeres zászlót látván lobogni hazai tájon.

Az új magyar européerek ezzel szemben gondolkodás és minden érzelmi reakció nélkül
söprik a semmibe azt, ami nékünk olyan szent ma is.

Nem nagy dolog, mondják errefelé sokan. Adminisztratív, szervezési tévedés, mulasztás.
Nem volt még kéznél  a  kész új tábla,  és el kellett  helyezni  a kék alapon pompázó sárga
csillagokat. Azt rendelet írta elő.

Mi persze tudjuk, hogy ezt így nekünk nem lehet elmagyarázni. Mi, akik bokáig sárban
másztunk  fel  a  hegyre,  hogy  az  autónk  akkumulátorát  cipelve  megfelelő  térerejű  helyet
találjunk  hordozható,  rozoga  televíziónknak,  és  meghallgassuk  a  magyar  himnuszt,  s
megnézzük  a  remélt  magyar  győzelmet.  Mi  a  román-magyar  összecsapásokon  –  a  terror
idején is – önkéntelenül, és magunkat leleplezve ugrottunk fel a magyar góloknál. Mi lestük
ennek  a  mostoha  anyaországnak  a  lélegzetvételét  is.  A nem is minket  szolgáló  sikereket
boldogan beszéltük meg, s büszkén lobogtattuk a minket elnyomók, a minket megalázók felé.

Most  majd  a  magyar  határon  –  kelletlen  pofával  –  újra  felszerelnek  valami  magyar
jelképet. Szinte hallom, amint a karbantartók káromkodnak a váratlan különmunka miatt. És
ezzel  ismét  lezárul  egy  történet.  Elmagyarázták.  Elmagyarázták?  Esetleg  megpróbálták,
megkísérelték megnézni,  hol  is  van jelenleg a tűréshatárunk?  Vagy sikerül vagy nem. Ha
igen, az kész nyereség. Ha nem, oda se neki. Majd újrakezdjük.

Lesz még itt  pályázat új  himnuszra.  Lesz még itt  nacionalista,  aki  énekli a  Himnuszt.
Szerződtetnek még énekesnőt, aki nem ismeri a nemzet imájának szövegét.

Ha  elszigetelt  esetről  lett  volna  szó,  lehet,  hogy  „megdumálhatnak”.  De  így?  És
valamennyi határátkelőn egyszerre?

Vajon  meddig  lehet  vezető  beosztásban  az,  aki  körös-körül,  gondolkodás  nélkül
leseperteti az ország kapuiról nemzeti jelképeinket?

Valószínűleg legalább addig,  amíg a Himnusz szövegét  hibásan ismerő miniszterelnök
magáénak, tulajdonának hiheti az anyaországot. 

Ő és barátai az a balsors, „aki” régen tép.
Úgy, ahogyan ő maga mondotta.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2004. május 17.

MAGÁTÓL ÉRTETŐDIK

Drága Barátaim, kedves várományosok!
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Ha netán sóvár pillantásotok általrepül az Unió még festékszagú, de a magyar szakaszon
annak jelképeit dadogva viselő határán, bizony hamar kétkedésre vált sóvárgástok.

Európai választásokra készülő honunkat nem jellemzi az új nagy hazát jelentő Unió szó.
Mi több, annak éppen ellenkezője az, mi itten uralkodik. Miközben más országokkal unióra
lép, önmagában ugyancsak megosztott és kettéhasított ez az ország.

A lakosság egyik fele, mely elindult egy általa helyesnek hitt irányba, mert volt hite, és
választott kormányával elindított valamit egy négy éves ciklusban, bár tudja, hogy akkor is
számos hiba volt tettenérhető, sőt érezhető és megszenvedhető, de mégis azt tapasztalhatta,
hogy az egész országot  a  megkönnyebbülés jellemezte.  Egy nagy össznemzeti  fellélegzés
időszakát éltük, melyet nem mindenki vallott be, és mely, ha ama különös választási fordulat
nem következik  be,  a  következő  négy  évben  talán  már  megváltoztathatatlanul  szabhatott
volna (jó) irányt fejlődésünknek.

Amint valaha szóbeszéd tárgya volt annak a székely atyafinak a sírfelirata, ki hetven
egynéhány  évesen  elhalálozván  ezt  íratta  fejfájára:  élt  négy  évet,  azon  módon  számos
emberrel beszéltem, kik a szocializmust építve élvén le éltük javát, most nyilatkoztak hasonló
módon. Persze ők egy másik négy évre gondoltak, szemben a székely atyafival, aki a bécsi
döntés utáni erdélyi magyar négy évről adott hírt a síron túlról is.

Minő aljas mesterkedés volt,  amikor a kampány idején azt sulykolták az emberekbe,
hogy  az  ország  félelemben él.  Hogy  minden  rendes  embernek itt  félni  kellene.  És minő
megdöbbentő  tapasztalat  lett,  röviddel  a  választások  után,  hogy  az  ország  nemzetben
gondolkodó részében valóban megjelent a félelem érzése. 

Ez  a  szorongás  mára  mintha  elkeseredett  ellenkezésbe  váltana,  és  az  egyre  jobban
szerveződő polgári oldal bizakodva várja a kvázi „időközi” európai parlamenti választást.

De van egy mégis szívszorító kérdőjel. Egyrészt  a már megtapasztalt ármány sejtése,
másrészt, és ettől elválaszthatatlanul, a Werber féle szellem erősödése meg az országrontók
arcátlansága.  Oly  magabiztosan  tesznek  meg  feltételezhető  módon számukra  is  hátrányos
megszorító,  ártó  lépéseket,  hogy sokan  azt  hiszik tudnak valamit,  valami módszert,  mely
bárminő körülmények között biztosítja győzelmüket. Az utolsó percig kell figyelni minden
elvetemült provokációra, minden sötét kísérletre. S ha azt hiszitek erős szavakat használok,
hallgassatok bele – a felétek még ma is gyengén fogható – Kossuth adó krónikáiba, a Duna
Televízió híradóiba, és a tényeket próbáljátok magatok megmagyarázni. A józan ész bőven
elég annak megértéséhez, hogy kemény szavaim magától értetődő gondolatokból eredeznek.

Már  egymagában  a tény,  hogy egy  idegen hatalom embere kap teljes betekintést  az
ország  legbelső  ügyeibe,  és  irányítja  az  Európába  most  belépő  hont,  sőt  éppen  annak
irányítóit.

De arra is rájöhetünk, hogy a globalizáció tüzes szekerét vonni kész mai vezetőink kikre
számíthatnak  a  választásokon.  Mindenek  előtt  a  saját  érdekszférájukhoz  a  gazdaság  és  a
hatalom béklyóival kötődő elitjükre. Aztán számíthatnak arra a még élő megcsontosodottan
bolsevik gondolkodású idősebb rétegre, akiket nem érdekelnek a tények. Ők ragaszkodnak
gyökereikhez és a hatalom édes ízének – valójában hamis – nosztalgiájához. A népesség többi
részéből  viszont  már  csak  egy  bizonyos  képzettségi  és  tudati  szint  alatt  tudnak  meríteni
voksokat.  És  ennek  megfelelő  módszerekkel  is  dolgoznak.  Ez  világosan  látható.  Az
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értelmiség nem hozzájuk kötődő részét  nem is próbálják már megnyerni. Azokat gyűlölik,
nyomják ahol lehet, minimum nem támogatják. És félnek tőlük. Tudják, hogy közülük nem
nyerhetnek szavazókat.

Közeledik  a  választás  napja,  és  mi  szorongva  lessük,  hogy  a  választási  terrorizmus
milyen módszereit fogják bevetni a hatalom bármi áron való megőrzéséhez.

A módszer lényege már lelepleződött. Mindenki tudja, hogy háborút akarnak. Még ott
felétek sem titok már, hogy miként került napvilágra az erről szóló hír. Tehát nem lehetne
letagadni.  És  mégis  azt  teszik.  Azt  mondják  nem  vádaskodnak  és  naponta  új  meg  új
rágalommal  állnak  elő.  Ha  nincs  mit,  vagy  kit  rágalmazni,  kitalálnak  sőt  szerveznek
álbűnöket. Népszerű jobboldaliak „levadászása” folyik, és az ezen műszót kitaláló maffiózó
idő előtt hagyhatja el börtönét.  Vajon szerepet  fog kapni  ő  is  a választás előtti  nagy harc
szennyes hátterében?

Az  Erdélyből  érkezettnek  még  egy  dolog  tűnik  fel.  Mégpedig  az,  hogy  mennyire
hasonlatosak a román, bizantin módszerekhez a bolsevik örökség módszerei, vagy a werberi
kultúrkör harci eszközei.  Ugye jól ismeritek azt a  felháborodást,  amikor általuk elkövetett
bűnökkel minket vádolnak. Ott áll a Biazíni falán a negyvenezer legyilkolt románról szóló
többnyelvű tábla, ott áll könyveikben, hogy a magyarok trianoni „sikerét” (vagyis, hogy nem
a Tiszánál van a határ) a Párizsba kivitt budapesti prostituáltaknak köszönhetik. Hogy csak
két nagyon jellemző példával éljek. Itt és most hasonló vádátvetítések történnek. A választó
nem veszi  észre,  hogy mennyire megalázó őt így alábecsülni.  Nem veszi  észre,  mert akik
alábecsülik, jól számítanak, ismerik azokat, kiket ők neveltek s szeretnének nevelni a jövőben
is. 

Az  anyaországi  választó  könnyebben  félrevezethető,  veszélyérzete  csekély,
felkészültsége is már az említett nevelési módszerek „eredménye”.

Itt egy a globalizációra jól előkészített társadalmat terelnek annak végzetes mélységei
felé ólomsúlyú, sötét erők. 

De vajon a minket a globalizáció túlélésére vezetni felesküdöttek mit tehetnek majd, ha
e mélységekből kell felemelni a hazát? Öntik-e már, készítik-e politikai búvárharangjaikat a
majdani  kiemelés  nehéz  munkájához?  Mennyire  állnak  ellen az  őket  megosztani  próbáló
szirénhangoknak? 

A vezér készen áll a hosszú menetelésre,  a vezérkar még nem tudni mennyire teljes.
Nagy  szükség  lenne  a  jeles  tartalékosokra,  akik  elő  kellene  jöjjenek  eldugott  otthonaik
csendjéből, s relatív biztonságából.

Június 13. sok mindenre fog választ adni.
Ha a 2002-es választásokról az mondták, hogy az egy utolsó esély volt a túlélésre, akkor

most már az újraélesztés következik.
A tét nem az anyaország, hanem az egész Kárpát-medencei magyarság jövője.

Leányfalu

*
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Naplójegyzet: 2004. május 23.

Megjelent: Erdélyi Napló (662.) 2004. június 8.
                  Átalvető (51.) 2004. szeptember

VANNAK MÁR AZ UNIÓNAK IS KISEBBSÉGEI?

Nehezen tudom valós keretek közé szorítani „Európa séma” érzéseimet. 
Kérdezhetitek: miről is beszélek?
Nos, minden embernek van egy testséma érzése, mely saját testének részeit érzékelve

segíti  az  illetőt  eligazodni  testi  önmagában.  Ilyen  módon  kellene  létezzen  az  európai
embernek is egy Európa séma érzése. Ez a séma pedig már sok és szép megfogalmazással is
rögzíttetett.  Ezek  közül  nékem a  legszuggesztívebb  az,  amelyik Európa  határait  a  gótika
határaival azonosítja.

Ebben pedig bizony benne foglaltattok. Hát még ama földrajziban.
Ezek szerint a Kárpát-medencei magyarságnak az anyaországon és az Unión is kívül élő

része egyben az Európai Unió legnagyobb kívülrekedt kisebbsége.
Eddig világos lenne a dolog.
De sajnos  nem világos az  magának az Európai  Uniónak.  Nem hiszem, hogy ezt  ők

számon tartanák. Hiszen valamennyien tudjuk mekkora és milyen álságos aknamunka folyt a
státustörvény ellen, és mennyire nehezen fogadta be alkotmánytervezetébe azt a vékony kicsi
– a nemzeti kisebbségekre vonatkozó – hivatkozást is.

A  kényelmi,  pontosabban  biztonságossági  szempontokon  túl,  távolabbi  tervei  is  azt
kívánják,  hogy  etnikai  téren  nyugalom legyen.  Még  ha  egyes  tagnemzetei  –  Unión  kívül
rekedt nemzettársaik sorsát tekintve – meg is kell szenvedjék ennek hátrányait.

Hát még Unión belül. Oda egyenesen kívánalom, hogy már etnikai gondjaik rendezése
után kerüljenek be,  mert házon belül nem szeretnek ilyen kérdésekkel  bajlódni.  Ismeretes,
mennyire fontos volt az ilyen tekintetben legkényesebb helyzetben levő Magyarországnak a
sok szomszédsági szerződést megkötni. Sietve, és akár hátrányokat szenvedve is.

Ez  az  a  pont,  ahol  nekünk  most  résen  kell  lennünk.  Különös  tekintettel  az  erdélyi
magyarságra,  mely létszámában a legnagyobb, és éppen most éli meg a lehetőségek olyan
éveit, melyek visszahozhatatlanok. Mert addig lehet túsztartóikat engedményre bírni, amíg be
nem léptek az Unióba.

Aki most nem cselekszik, az olyan idővesztegetésben segédkezik, mely a végveszélyt is
magában rejtheti. Lehet ugyan reménykedni, hogy utóbb majd létrehozható olyan euro-régió,
melynek határai véletlenül etnikaiak legyenek, de sajnos erre az ellenérdekeltek közismerten
gondos ráfigyelése miatt nem sok a remény. Nagyon szeretném, ha ez a véleményem tévesnek
bizonyulna, s ezért imádkozom. 

Az Erdélyt birtokló Románia uniós felvételének feltételei között tehát ott van az annyira
tagadott  és  minden  eszközzel  takargatott  etnikai  kérdések  megoldásának  kívánalma.  De
számotokra előnnyé válhat az az európai testséma érzés is, amely Erdélyt valahol magáénak
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érzi. Ebben a diaszpórává lett szászság is szerepet kap. Természetesen tudjuk, hogy ez csak
egy apró elem. És azzal is tisztában vagyunk, hogy ennél sokkal húsbavágóbb egyéb érdekek
is ott sorakoznak a belépések, a bővítések elbírálása mögött.

Ami pedig azt illeti, hogy mennyire érdekli Európát a kisebbségévé lettek sorsa, arra jó
példa  az  a  közöny,  amellyel  például  most  szemléli  a  vajdasági  magyarok  ellen  gerjedő
indulatokat, a szerb nacionalizmus legyőzhetetlen betegségének újabb fellángolását.

A kisebbségben élő magyarság tehát ismét elsősorban magára van utalva. Csak önmagát
vigasztalhatja az európai rokonsággal. 

Így aztán ebben a sorsdöntő időszakban a szokottnál is nagyobb azok felelőssége, akik a
történelmi  felismerést  félredobva,  saját  hatalmi  vagy  anyagi  érdekeiket  érvényesítve
szalasztják el a talán legutolsó lehetőséget. 

Mert,  ha a magyarság fogyása a kívülmaradottak esetében is így folytatódik, akkor a
tragédia elkerülhetetlen, és az ezzel járó történelmi felelősség azokat fogja terhelni, akik nem
tudták alárendelni önző vágyaikat a nemzeti megmaradás örök parancsolatának.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2004. május 24.

Megjelent: Erdélyi Napló (661.) 2004. június 1.
                   (A lapba e cím alá – tévedésből – egy előző jegyzetet szerkesztettek be)

„ÓCSÍTÁSUNK”

Kedves Európába vágyakozó Barátaim!

A  napokban  –  valódi  és  nem  orosz  olvasatban  –  ideiglenesen  a  televízió  előtt
tartózkodván, 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  alacsonyak  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 érzékeny
fantáziámat.

Amint az illik, először felháborodtam.
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Hiszen  ebben  a  rövid  kis  nyilatkozatban  benne  volt  az,  ahogy  egy  egyenrangúnak
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  az  erős  tagállamok
hanyatlásnak  indult  jóléti  gazdaságait  még egy  ideig a  mi  bőrünkre  próbálják  felpumpált
állapotban tartani és így életszínvonalukat – amennyire lehet – konzerválni.

Mert munkánkkal,  önkizsákmányoló képességeinket  ismerve biztosan többet fogunk az
Unióban  dolgozni,  mint  a  szerencsések,  és  kényszerű  igénytelenségünkkel,  még  ha  itt
duplájára emelik a juttatásainkat akkor is ötszörös a lemaradásunk. Mindezzel pedig az Uniós
átlagot javítjuk.

Ráadásul,  ha  kell  tőlünk  is  keletebbre  lépnek,  ha  ott  gazdaságosabb,  vagyis  olcsóbb,
kizsigerelhetőbb munkaerőpiacot találnak. 

Erre  a  szakértői  válasz  az  szokott  lenni,  hogy  a  tudás  évszázada  következik,  tehát  a
munkaerő minőségével kell versenyeznünk. Meg, hogy a kis tigrisek is az oktatásba „feccölt”
pénzekkel tigrisültek meg.

Csakhogy ennek itt semmi jele. Az oktatástól elvonnak, a munkaerő egészségi állapota a
kontinens legrosszabbja, az utánpótlás is a legkevesebb Európában. A napokban olyan hírek is
szárnyra keltek, hogy a beiskolázottak száma csökkentendő.

Minden  jel  arra  utal,  hogy – Miniszterelnökünk kedves  szavát  használva –  „ócsítani”
akarnak minket, pontosabban saját vezetőink is ócsított állapotban konzerválnának. 

A választás előtti optimizmus kampányt a választás után, annak eredményétől függetlenül,
vagy attól csak kevéssé függvén, újabb elvonások fogják követni. 

A munkáltatási  adatok,  mint  ismeretes  valótlanok.  Egyrészt,  mert  csak  a bejelentettek
szerepelnek benne, másrészt mert az új munkahelyeket főleg olyan szektorokban biztosították,
ahol éppen csökkenteni kellett volna azokat, mert semmi hasznot nem hoznak még indirekt
sem, mint tenné azt az oktatás vagy az egészségügy, melyeknek hasznosságát  viszont nem
hajlandók felismerni. Az olcsó állam jelszavának hangoztatása közepette elsősorban az állam
és közigazgatási apparátus bővült feleslegesen, 

A minket vezető koalíció mindenáron a beáramló tőke megfogására alapozna. Bár ebben,
valamennyi elődjéhez képest is igen gyenge eredményeket produkál. Ezt pedig úgy néz ki,
hogy egyetlen ötlettel akarná elérni. A munkabérek csalogatóan alacsony szinten tartásával.
Miközben a felzárkózásról szól minden szólam, senki sem említi ezt a tényt. Senki sem beszél
arról,  milyen más  lehetőségek kínálkozhatnának a valódi  felzárkózásra,  vagyis  az európai
átlag életszínvonal elérésére. A vagyongyarapodást és a neveltetésükből eredező erős uralmi
vágyakat  kielégíteni  képes  hatalomban maradás  az egyetlen  cél.  Ezt  pedig  a globalizáció
személytelen rémének teljes kiszolgálásával akarják elérni. A globalizáció rengeteg hátránya
más országokban is gond, de annak lehetőségek szerinti kivédésére megpróbálnak kidolgozni
módszereket.

Ezen  „ismeretlen  kezek”  által  irányított  világtendencia,  minket  érintő  hatásainak  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.

Íme néhány gondolat,  melyeket  az  Audi  nagyfőnök szavai  ébresztettek  bennem.  Nem
újdonságok, de naponta átgondolandók.
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Miközben európai vágyaitokat dédelgetitek, figyeljetek reánk, a „szerencsésekre”! Mi is
hozzátok hasonló módon dédelgettük azokat.

A kontinens pedig 1100 év jutalmául kitárta karjait, s szólt: Isten hozott drága magyarok,
de jó ha tudjátok, hogy nem vagytok elég olcsók.

Leányfalu.

*

Naplójegyzet: 2004. június 4.

VÁLASZTÁSOK KÖZBEN

Drága Barátaim, ott a Kisebbik Hazában!

Nehéz dolga van most annak, ki néktek hetente s épp a keddi napra óhajtja elmondani
gondolatait, azokat, amelyeket csak tinéktek mondhat el igazán. S hogy miért, azt most ti is
jól  tudjátok.  Hiszen  egy  hét  különbséggel  két  minket  oly  nagyon érintő választás  lesz,  s
mindkettő lapzárta után.

Arról  hát,  hogy  miként  vélekedek  a  történtekről,  eleve  nem  írhatok.  Annál  inkább
egyébről, mi érvényes mindenképpen – választásoknak előtte, utána, és örökkön örökké.

A sors úgy hozá, hogy mostanság, a gyökereim körül folytatott szellemi utazgatásomat
biztonságosabbnak tudandó, az erdélyi közelmúlt vagyis hát a Trianon utáni és az ezt követő,
s máig is tartó nehéz évek során összegyűlt emlék iratokat olvasgattam. Bizony elmondhatom,
hogy a sok megesett történet, és a sok megvívott küzdelem tanulságai máig hatnak.

A  mintegy  ötven-hatvan  átfutott  emlékiratkötet  elolvasását  csak  ajánlani  tudnám  a
bátraknak. Az elmúlt évtizedeknek – főleg hazai – terméséből ott állanak polcaitokon, s még a
könyvesboltok és antikváriumok is gazdagon kínálják őket.

A nemrég eltávozott arcok s a mögöttük meghúzódó harcok elgondolkodtattak.
Hihetetlen  erők,  energiák  pazarlódtak  ezekbe  a  küzdelmekbe,  s  ha  kellően  nagy

távlatokból  nézzük,  e  tusakodások  legtöbbször  céljaikat  tekintve  nem voltak  nemtelennek
nevezhetők. A kisebbség fennmaradásának valamilyen módon kitűzött célja nagy vonalakban
mindenkor ott lebegett. Ilyen céljaikról tett vallomásaikat kétségbe vonni nincs jogunk.

Csak éppen a mellette kiviruló emberi gyarlóságok és a történelem durva erőihez váló
viszonyulás sokszínűsége, melyet ugyancsak a gyarlóság tett színessé, nos ez torzította el a
szándékokat.
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Az eszközök nagyon egyéniek voltak, s a talpalatnyi szellemi talaj milyensége – melyen
lábukat megvetették – fölöttébb sokféle. Meg aztán a küzdelem íve, a személyek fejlődése és
cikk-cakkjaik a megannyi, az egész hálózattá dagadó damaszkuszi úton.

Ami pedig most a választások idején, az elhatárolódások és összefogások viharzónájában
tanulságos, bizony a huszonkét év alatt, a magyar négy év alatt s a (nemzeti)kommunizmus
negyven évében is ott bujkált a megosztottság valamilyen formájában, akárcsak mostanság, a
változást ígérő, beteljesületlen viharaink utáni időkben.

Sorra olvasom az emlékiratokat, és kupacokba rakhatnám a könyveket aszerint, hogy ki
mit  vall  be,  vagy  aszerint,  hogy  ki  mit  hallgat  el.  Aztán  megtehetem  ezt  a  felhasznált
eszközök vagy az odavezető utak szerint is. Meg aszerint, hogy kit mennyire legyintett meg a
hiúság  gyarló  szele,  a  makacs  elvi  elkötelezettség  elvakító  ereje,  a  hatalom  valamilyen
óhajtása, a presztízs.

De, ha jól érzékeltem, van olyan is, ami új, pontosabban jelen formájában mindenképpen
az. És ez az anyagi  haszonszerzés  megjelenése.  Önmagában,  de leggyakrabban a hatalom
valamilyen darabkájának birtoklásával egyetemben. Ez az, ami az emlékiratokban még nem
szerepel. Ami eztán születő emlékiratokból lesz feltehetően kifelejtve.

Mert szeretünk mi magunknak emléket állítani. Az erdélyi ember krónikás kedvű. Csak
aztán ne akadjon valaki, aki összeolvassa azokat. Hiszitek vagy sem, jeles emberek mondanak
ellent  őszinte  írásaikban  egymásnak  tények  dolgaiban  is,  ami  pedig  még  szomorúbb,
bőbeszédűségükben még önmagukkal is ellentétbe kerülnek.

S most, hogy a helytelen oldalt választók száma miatt bosszankodunk, vagy rettegünk itt
az  európai  részen  éppen úgy,  mint  felétek a még bé  nem fogadott,  de  jól  tudjuk szintén
európai tájon, feltűnik az,  hogy van egy olyan embertípus,  amelyik nem hajlandó tanulni,
amelyik megveszekedetten ragaszkodik valamihez. A meggyőzhetetlen. Az, akit saját sorsa,
mi több, a  családjának vagy önmagának megélni kiszabatott tragédiák sem tudják „kedvét
szegni”.  A  hatalom  és  a  gazdagodás  megszállottjai  ezeket,  az  ilyeneket  használják  fel
céljaikhoz. A jövőben pedig, ha tehetnék, ilyennek nevelnének mindenkit.

De most is megtalálhatják őket ott és itt egyaránt. Felétek más, s felénk ismét más, de
egymáshoz fokozatosan hasonlítani kezdő törésvonalak mentén.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2004. június 8.

Megjelent: Erdélyi Magyarság (56.) 2004. június-szeptember
                  Átalvető (51.) 2004. szeptember

VÁLASZTÁSOK KÖZÖTT, AZ USZODA ELŐTT
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Drága Barátaim, a hegyeken  és erdőkön túl!

És  azon  is  túl,  -  folytatnám a  mesék  balladai  hangján.  Hiszen  szétszórattattunk  mi  a
Kisebbik Hazából is, és ebben már előbbi évszázadok is bűnösök voltak.

Itt élek én is, a nagyobbikban, a most újra mostohában. Figyelek, lesek mindenre, ami a
megmaradást, a közös megmaradást érintheti.

Apró  napi  eseményeken  mérem  az  anyahon  hangulatát.  Egyik  percben  közönyén
búsongok, másikban reménykedve kapom fel fejem. Igaz lenne, hogy amint a vigadást is sírva
tesszük, azonképpen nálunk a reményt is a reménytelenség éleszti? A nemzetvesztő igyekezet
látása ébreszti fel a nemzetért pislákoló aggodalmat?

Jómagam a romániai választásokat követő reggelen az uszoda bejárata előtt ácsorgok. A
jegyszedők utolsó percben érkeznek, s a hajnali úszók kis csapata, élükön a 93 éves Fülöp
bátyánkkal, ott toporog a nyitásra várva.

Honi  viszonylatban  az  előtte  való  napon  egyetlen  olyan  esemény  történt  mely
közérdeklődésre igényt tarthat. A siralmas hírnévre szert tett magyar labdarugók tartalékosan,
idegenben figyelmeztették az ötven éve volt álommérkőzést, mint mostanában emlegetik: a
nemzeti feltámadást jelentő győzelmet ünneplő germánokat. Lassan a testtel!

És láss csodát, a beszélgetés mégsem ezzel kezdődik.
Funar bukásán örvendeznek.
S  a  kérdő  tekintetek  felém  fordulnak.  Mit  remélhetnek  ennek  utána?  Jobb  lesz  a

kolozsvári magyarság sorsa,  visszaszorul-e a szomszédos ország nacionalista politikusainak
arcvonala? 

Megvakarom a fejem, és felelek. A magam és persze a ti tapasztalataitok szerint: A kukák
lehet  nem lesznek  már  háromszínűek,  de  az  új  polgármester  attól  még  lehet  kétszínű,  –
mondom. Bólogatnak. Már ők is tudnak tehát valamit.

Hogy ez egy egész ország tájékozottsága lenne, nem hiszem, de egy jól  szelektált  kis
társaságban,  akik az  egészséges  életért  hajlandók hajnali  órán a  hűvösben  dideregni,  már
valóság. Mert az ép testben feltehetően ép lélek működik.

Persze,  mosolyodom  el  magamban,  nem  tudni,  hogy  a  nemzetvesztők  hány  órakor
úsznak? Mert már Bástya elvtárs is úszott,  mint tudjuk. De amíg a derék Pelikán be nem
avatkozott, ő az üres uszodában művelte ezt.

A szocializmusból ránk maradt mai Bástya elvtársak, kiknek erős vára a kapitalizmus,
szeretnének kint lenni a vizekből, szeretnék megúszni szárazon ezt a versenyt. A rendezés a
kezükben van, a hírverés is, a szabályok is nekik kedvezhetnek, ha az ellenfél nincsen résen,
és őket külföldi edzők készítették fel. Az sem elhanyagolható, hogy számukra is nagy a tét. S
a győzelmet náluk jobban megfizetik. 

A másik oldal, a nékünk kedvesebb, csak lelkesedésére számíthat és szurkolótáborára, s a
remélt módon éles szemű, legutóbb oly gyengén szerepelt ellenőreire. Meg az Istenre.

Mire ez a levél a kezetekbe kerül, a verseny eldőlt.
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És ezzel egy nagy lépés történt a következő, az utolsó próbálkozás felé. Ez a hon már nem
bír ki újabb harcokat és újabb sarcokat, sem testben, sem lélekben – jó, ha a következő két
esztendőt képes túlélni.

Ha minden marad a régiben, az az ország, amely utána is itt terül el a Kárpát-medence
közepén, már nem az az ország lesz, amelyet 1100 éve ismer Európa.

Akkor jöhetnek az új Herderek, az új elméletek arról, hogy még meddig és hogyan.
Mikor e sorokat olvassátok, talán már többet tudunk.
Vagy mégsem?

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2004. június 4.

Megjelent: Erdélyi Napló (663.) 2004. június 15.

LEHET, MERT KELL

Kedves Barátaim!

Nagyon érzem annak igazságát, hogy a valódi gyökerek eltéphetetlenek. Itt élem életem
immár  európai  határok  között,  de gyökereim otthon  maradtak  a  valaha még  hamisítatlan
Európában (abban, amelyről nékünk a nagyszülők regéltek), s ezt letagadni képtelenség volna.

Naponta  váltok  szót  olyannal,  aki  az  új  Európa  boldogabb  tájain  kétségbeesetten
rángatja a saját gyökereit. Szeretné kitépni, szeretné letagadni őket. A hajszálgyökerek körül
fakadó gondokat tagadná vagy kinevetné, tehetetlenségünket gúnyolja, s közben nem veszi
észre, hogy maga sem tudott tenni semmit, csak azt, hogy elment. Ez pedig még a tétlen ott-
maradásnál  is  kevesebb.  Most  európai  lehetőségeivel  kérkedve  nézi  le  azokat,  akik  a
Házsongárdban szundító Reményikkel együtt hiszik, hogy lehet, mert kell.

Hallgatom az „európai” szavait, s elszenvedem szidalmait. Sajnálom inkább. Haragom
nem lenne értelmes, hiszen ő is egy áldozat a sok közül. S erre vall magatartása is, hiszen
minden gondolata oda tér vissza, s minél jobban vagdalkozik, mennél inkább rángatja vagy
rejtegeti letagadhatatlan gyökereit, annál inkább bizonyítja azok szívósságát.

Mi  azonban  reméljük,  sőt  inkább  tudni  szeretnénk,  hogy  Reményik  reményei  csak
szundítanak egyet a hegyoldalban. Tehát egyszer majd felébrednek.
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Akárhányszor  is  jutnánk  el  egyenként  vagy  együtt,  egy  égrekiáltás  erejéig,  vagy
tudományos alapossággal vizsgálódva, a Makkai féle „nem lehet”-hez, annál inkább éledezik
bennünk a Kós Károly-i „kiáltó szó” elfojthatatlan tenni akarása. 

Ismét megmérettettünk ott, s maholnap itt is. Mert tudjuk, hogy e kettő összefügg. És azt
is tudjuk, hogy harcosaink módszerei és szándékai ott sem és itt sem azonosak. Sajnos még a
hátsó  szándék  is  fellelhető.  De  annyi  mégis  megadatott  nékünk,  hogy  ha  úgy  akarjuk,  a
kisebbik rosszat választhassuk, azt, amelyik időt ad a túlélésre, a feltámadásra.

Széchenyit olvasom, a Hitel első kiadását.  Ezt mondja: „Hány embernyom forgott le,
mióta nemzetünk Európába költözött? ’s növésünk és kifejlődésünk ellen mennyi akadály? ’s
hány esztendeje csak, hogy a’ Török Budán dúlt? ’s melly kevés, hogy Gallia árja hazánkon?
’S így ha bajunk nem is olly felette nagy, ’s illy zavarban ’s illy rövid idő alatt előmenetelink
körülményeinkhez  képest  gigásiak is,  ne gondoljuk azért,  hogy Visegrád poraiban  ’s régi
Buda falai közt el van már temetve nemzeti díszünk, mert a’ nagyságnak ezen előjelei csak
egy  szebb  hajnal  viradatára  bátorithatnak;  hanem  legyünk  bizonyosak,  hogy  igazi
Felemelkedésünk ideje még hátra van.”

Bár helyzetünk azóta látszólag csak romlott, de az is igaz, hogy közben – már csak a
puszta  túlélés  tényével  is  –  nagyságunk  újabb  jeleit  halmoztuk  a  régiek  mellé.  És  azok
előremutatnak. Mert „az nem lehet hogy…” Makkaitól inkább a „magunk revíziója” az, ami
most szükségeltetik. Könyörtelen őszinteséggel.

Időt nyerni, időt a megmaradásra. Itt és most ez a legfőbb tét.
S ha ezt is túléltük, jöhet a felemelkedés megtervezése. De az már csak együtt. Ott is és

itt is. Mert szétszaggatva a túlélésnél többre nem futhatja.
A  választások  eredményeiből  sok  minden  kikövetkeztethető.  A  választópolgár,  még

tömegében  mára  lealacsonyított  állapotában  is  műszerként  jelez.  Jót,  rosszat.  Reményt  s
ármány plántálta reménytelenséget. Még közönyével is üzen.

Fígyelünk  hát  a  figyelők  közös  felelősségével.  Ott  és  itt.  Mást  és  mást,  s  mégis
ugyanazt. A közös megmaradás lehetőségeit és a közös felemelkedés felé mutató utat.

A sokaság pedig előbb-utóbb észreveszi,  hogy kik az igazi őrzők a vártán. És akkor
érdekes dolgok történnek majd. 

Akkor  kiderül,  hogy  a  most  még  annyira  aláértékelt,  és  csak  a  valóságot  leplező
terephálót  jelentő lelkiek,  a  szubjektívnek  nevezettek,  mennyire erősebbek  tudnak  lenni  a
pusztán materiális, objektívnek deklarált célokra törő, azt istenítő, azért civakodó erőnél.

A maradandó, a „nagyság előjeleit halmozó”, mindenkor az előbbiek közül került ki.
De  fejezzem  már  be  ezt  az  üzenetet!  Túláradnak  bennem  a  levélbe  kívánkozó

gondolatok. Lám, hiányzanak nékem nagyon az azokat elfogadók, az értők. Pannon vizekben
hanyatfeküdve szoktam felröppenteni őket reggelente, s jutna belőlük néktek minden napra.
De a legtöbb elszáll. A vizek páráival együtt kígyóznak át a behajló fűzfák levelei között, s
mennek,  kavarognak  az  ég  felé.  Ott  aztán  talán  kifogják  őket.  Mert  ott  üldögélnek
Házsongárd lakói is. Lepkehálójukkal a felhők közé kanyarintanak egyet, s kezükbe veszik a
fogást. Leporolják róla a kerozint, és elnéző mosollyal forgatgatják, nézegetik. Aztán berakják
szákjukba a többi mellé. 

Mert ők megértik.
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Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2004. június 17.

Megjelent: Erdélyi Napló (664. és 665.) 2004. június 22. és 29.
Erdélyi Magyarság (56.) 2004. július-szeptember
Átalvető (51.) 2004. szeptember

ÚJ MAGYAR MINŐSÉGET

Drága velünk reménykedők!

Hát  túljutottunk  az  újabb  próbatételeken  is.  És  megcsodáltuk  a  magyarázkodások
művészeit. Szokás szerint itt és ott, otthon és itthon. Ez már csak így van mifelénk, kik úgy
éltük le életünket,  hogy kétszer  koccintottunk szilveszterkor,  és amint a  poharunk, úgy az
elénekelt Himnuszunk is ugyanaz volt mindkétszer.

Micsoda időket éltünk meg, s micsoda időkről mesélhetünk néktek, kik immár egy új
világban nőttetek fel, s váltok mostanság felnőtté.

És hogyan csapott arcul a történelem újra meg újra.  Kitartásunkat,  hűségünket  mivel
jutalmazta?  Milyen  szörnyű  érzéseket  kell  megélnünk  ma  is,  mikor  visszatér  a  múlt,  és
pökhendi gúnnyal arcunkba nevet.

Úgy járunk, mint a rákbeteg, ki gyógyultnak hinné már magát, s évekkel a sikeres műtét
után értesül a testét megszálló áttétekről.

Mert azok bennünk vannak, elárasztják az össznemzeti testet, és megosztani próbálják,
hogy így vezessék a parazita létüket szolgáló pusztulásba,

A Makkai Sándor által egykor meghirdetett önvizsgálat jegyében keresvén a hiba okát,
nem tudjuk eldönteni, mi volt először. Megosztottságunk vagy a megosztók? Vagy ősi csúnya
hajlamunkat használják fel céljaik elérésre?

Boncolgatom elmélkedéseim során a visszaesés okait,  és bármilyen szigorú is lennék
önmagunkhoz, látom, hogy a megosztók folytonossága fekete szivárványként feszül felettünk.

Hát továbbra is csak a mesékben győzhet a nemes s a jó, az előremutató?
Mit kell tennünk, hogy ez az átok itt és ott, otthon és itthon egyaránt oldódjon, bármily

fagyos, bármily keserves.
Bíztató jeleit láthattuk a lezajlott megmérettetések során annak, hogy talán nyiladoznak

a szemek. Hogy a nagy színjáték kulisszái mögé is bepillantani képes magyarság növekszik
fel szemünk láttára. De ezek még csak jelek. Oly hatalmas az erő, mely ellene menetel, hogy a
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küzdelem végkimenetelére még ma is csak az isteni igazságszolgáltatás adhat biztosítékot. De
segíteni kell önmagunkon is ehhez!

Bizony a visszapillantások arról győznek meg, hogy megosztottságunk hagyományos.
Csak az ezt saját javukra felhasználók, az ezt öncélúan ápolgatók és a törésvonalak változtak,
azok  sem  döntő  módon.  Olvasgatom  a  Trianon  utáni  erdélyi  kisebbség  szellemtörténeti
hagyatékát, s látom amint kirostálódik a nemes mag, és amint vadul burjánzanak a mindent
elárasztó gyomok csírái.

Egyik oldalon hatalmas szellemek óriás teljesítményei, a másik oldalon sikeres ripacsok,
hogy Lászlóffy Aladár szellemes meghatározását  alkalmazzam új formában. És sárdobálás
minden mennyiségben s minden változatban, a  pillanatnyi évtized divatjának megfelelően.
Fasisztázás, reakciósnak bélyegzés, amerikai kémnek nyilvánítás, a szocializmus vagy a nép
ellensége  cím  osztogatása,  aztán  antiszemitázás,  nacionalistázás  és  Hitler,  Goebbels,
Mussolini, s a velük összemosott szegény Horthy minden mennyiségben. És folyton balról, a
ma már úgynevezett liberális alközponttal is működő balról. Amely persze nem igazi bal és
nem igazi liberális.

Röpül a sár, s ha letörlöd orcádról, már hallod is, hogy íme sáros a kezed, te vagy a
sárdobáló. De ha laboratóriumban elemezteted ki az orcádat fedő rondaságot, ha felvételen
mutatod be annak röptét – az sem elég. Képedbe röhögve mondják, hogy te vagy az agresszor.

Rágjuk, tiporjuk önmagunkat.  Szenved a jobbítani akaró, s torát üli a nemzet jövőjén
hízó közöny.

De most  ismét  pislákol  valami.  Ébred a  felismerés.  Valljuk be,  nem mindenkinél  a
távlatos gondolkodás megszületését jelezvén. De már az is valami, hogy felismerni képesek a
saját törpe sorsukat veszélyeztető történéseket.

Olvasom  Erdély  Trianon  utáni  kultúrtörténetét  és  benne  a  vitát  a  vezető  elit
szükségességéről.  A  szellem  és  erkölcs  embereiből  formálódó  vezetők  ellen  is  folyt  a
sárdobálás. Már Németh László új magyar nemességét is támadták. Itt és ott, otthon és itthon.
S mindenkit, aki hasonlót mondott. Hiába volt az az elit,  s az oda vezető út nyitva úrnak,
parasztnak! A szó is sárosnak bizonyult.

Pedig  most  erre  lenne  szükség.  Ne  nevezzük  elitnek,  ne  hívjuk  új  nemességnek.
Használjunk még be nem sározott meghatározást.

Új magyar minőségre lenne szükség a megmaradáshoz.
S  ha  Tamási  annak  idején  azt  mondta,  merjünk  nagyok  lenni,  és  próbáljuk  meg

Erdélyben létrehozni a magyar műveltség új formáját, akkor most mi se hallgassunk azokra,
akik  itt  azt  mondják,  hogy  merjünk  kicsik  lenni,  s  azokra  sem,  akik  ott  erre  lelkesen
bólogatnak!

Leányfalu

*
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Naplójegyzet: 2004. június 22.

Megjelent: Erdélyi Napló (666.) 2004. július 6.

ELÉGEDETTSÉGEINK FORRÁSA

Drága Ottaniak!

Furcsa  egy  élet  ez  az  „itt-ott”  helyzet.  Hiszen,  ha  innen  írom leveleimet  oda,  vagyis
itthonról-otthonra, az vajon rögvest megfordul, ha onnan kell ide írnom, és ott lesz az itthon s
emitt az otthon? Vagy lehet, hogy akkor is otthonról írok itthonra? Elméleti vita ez annak,
kinek egyetlen hazája két országban van. Tudathasadásos évszázad, hasonló kérdése. 

Az elmúlt hetekben lezajló két választás, egyik otthon, a másik meg itthon, még jobban
fokozta bennem ezt a kényszerképzetet. Hol ide, hol oda néztem, s csak egy volt bizonyos,
hogy a sorsunk közös, akárki akármit is mond. 

A  lényeg  természetesen  az  lenne,  hogy  gyakorlatiasan  véleményt  alkossunk  az
eredményről.

Legyünk-e elégedettek azzal, hogy amott: otthon nagyjából minden 10000 magyarnak van
egy magyar polgármestere, vagy azt nézzük, hogy emitt: itthon már minden 3000-re jut egy
olyan, amilyen? Játék a számokkal.

Hiszen az elégedettség szó is mást jelent már mai napság. Azzal folyt csak igazán nagy
játék itthon! S ezt otthon is hallhattátok.

Megtudhattuk  a  legprofibb  politikustól,  miniszterelnökünktől,  egy modern  köztársaság
kitalálójától,  hogy  minden  eddigi  választás  vesztese  volt  az  igazi  győztes,  mert  a
választópolgár  elégedettségét  azzal  fejezi  ki,  hogy  nem megy el  szavazni  azokra,  akikkel
elégedett.  Ha  viszont  elégedetlen,  akkor  hanyatt-homlok  rohan  az  urnák  elé?
Kampányháborúk  zajától  fáradtan,  ez  esetben  örömmel  állapíthatjuk  meg,  hogy  nem
választási  kampányok  kellenek,  hanem  választópolgár-pukkasztó  politika,  és  akkor  örök
időkre beágyazódhat adott „hatalom a hatalmába”?

Van úgy, hogy a nyelv ficamodik ki – nála ez sem ritka –, de megteheti ezt az agy is. S ha
az övé nem, hát akkor a tőle meggyötört hallgatóságé, mely maga az általa vezetett ország.
Vagyis a modern köztársaság, melyben ezek szerint ez lehet maga a modernség.

De  térjünk vissza  a  valóság  talajára,  s  ne  hagyjuk  eluralkodni  magunkon a  kampány
tébolyának vereség miatt bekövetkezett megnyúlását, netán idültté válását.

Valóban elégedettek lehetünk az itthoni eredményekkel. Nem egyszerűen azért, mert jó
győzni,  hanem  azért,  mert  ez  hitet  adhat  a  még  nehezebbhez,  a  parlamenti  választások
megnyeréséhez. Ami persze még csak a kezdet  lehet. Mert a jobboldal is szükséges,  hogy
majd  bizonyítson.  Be  kell  mutatnia  nekünk  (és  velünk),  hogy  képes  ott  folytatni,  ahol
abbahagyta, s azzal kezdeni, amit akkor elmulasztott vagy elrontott.

Ami  pedig  az  ottani  vagy  otthoni  elégedettségünket  illeti,  az  bevallhatom,  hogy  igen
„árnyalt”. Mennyivel lehetett volna nagyobb a siker, ha nem testvérháborúval kezdődik? Ha
az  a  bukaresti  szellem,  amelyik  a  trianoni  diadal  után  ott  belül  is  sikerrel  tanult  meg
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manipulálni minket, és hibáinkból – pontosabban gyarlóságainkból – profitálni, egy egységes
és  egyetlen  esélyét  érző,  értő  és  védő  magyarsággal  kell  hogy  szembekerüljön.  Ismét
alámerülök a múltba és „kezdő kisebbségi korunkra emlékezem”. A Trianon utáni Erdélyben
a megosztottságok még az útkeresés  módozatai  mentén alakultak,  s  bizony nem szerepelt
bennük az,  amit ma „megélhetés” néven nevez a politológia.  És ismeretlen volt mindaz a
szenny  és  nemzetpusztító  hajlam,  rövidlátó önzés  és  ármányos  képmutatás,  ami  e  mögött
sejthető. S pláne nem az, ami meghaladja a szerény megélhetés szó törpe és földhözragadt
értelmét.

És az otthoni kételyek nem jelentenek egyedi esetet,  hiszen képzeljük el,  mi lett volna
Szlovákiában, ha a felvidéki magyarok mind elmennek szavazni. A szlovák EU parlamenti
képviselők jelentős része most magyar lehetne. De nem mentek el! Hogy még így is sikeresek
voltak, az ezen semmit sem változtat. Győzelmüket az ellenfél öngóljaival érték el.

Hát igen, a mindenkori ellenfél öngóljaiban reménykedhetünk még. De ez igen sovány
remény.

Jobb tehát, ha nem vagyunk elégedettek. Jobb, ha előre nézünk. Ami volt, az volt. Ami
elmúlt,  az  már  csak  tanulság  vagy  tapasztalat.  A  megmaradásért  vívott  küzdelem  még
előttünk áll. Ennek pedig semmi esetre sem lehet záloga egy elégedettség vagy elégedetlenség
vezérelte választó tömeg.

Itt egy tudatos, sorsát felismerő, jövőjét építő és féltő magyarság választópolgárai lehetnek
csak biztosítékai a közös jövőnek. Akik nem szubjektív pártpreferenciákból indulnak ki, akik
nem filléres előnyök megalázó meghálálását gyakorolják az urnák előtt. Akik talán már nem
is  jobb-  vagy  baloldaliak.  Csak  és  egyedül  Magyarok.  (Itthon  mindennapos  félreértések
elkerülése végett vissza leszünk kénytelenek hozni a „hungarus” kifejezést, de Németh László
is küzdött már e kérdéssel. Ő a „bennszülöttek” meghatározást próbálta használni.) Amúgy is
vége már annak az időnek, amikor a jobb és baloldali értékrend képviseletét azonos oldali
címkét viselő pártok gyakorolták. Mi ilyenre nem is emlékezünk.

Nézem, forgatgatom magamban, hogy miféle gondolatok bukkannak fel bennem. Mitől is
félek, s miért nem merek elégedett lenni? De azt is, hogy miért remélek? És, hogy miért nem
vagyok hajlandó feladni?

Hosszú út áll még előttünk barátaim.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2004. június 24.

Megjelent: Erdélyi Napló (674.) 2004. augusztus 31.

NEM KELL ITT AZ ELIT
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Kedves reánk figyelő otthoniak!

A  múltban  kutakodván,  elkerülhetetlenül  beleütközünk  a  jelen  gondjaiba.  Más
megfogalmazás, más keret, más kísérletek a megoldásra vagy a megoldás megakadályozására,
de  a  gond  azonos.  Ilyen  ismétlődő  kérdés  az  értelmiség  jelentősége  is  a  nemzettudat
formálásában, és ezáltal a nemzetlét szolgálatában.

Marxista  kutató  könyvét  olvasom  1984-ből.  Érdekelnének  érvei  s  az,  hogy  meddig
merészkedik a puha diktatúra elméleti szakembere. 

Eszembe jut Balogh Edgár haragja, a Németh László-i „új nemesség” eredeti értelméből
való kiforgatására tett kísérlete, vagy az Albrecht Dezső féle „elit” kikiáltása rendinek, majd
fasizmusnak. Pedig éppenséggel a népből jött elit létrejötte is benne volt e fogalmakban. Sőt!
Csak  marxistáék  ezt  később  a  megbízható  származású,  népből  jött  értelmiséggel
helyettesítették – volna. Volna – ha meg nem ijednek attól is.

Ha valaki meghaladta az általuk átlátható színvonalat, bizony idegennek és veszélyesnek
érezték azt. Ha népből jött, ha nem. Lefelé ment a nivellálás. A jó elvtárs fontosabb volt az
okos elvtársnál. Okos elvtárs a vesékbe láthatott.

És itt, Európa kebelén, a miniszterelnök által a napokban a tudás évszázadának nevezett
kor kezdetén mi van? Még a „szilikon” völgyet is felemlegette – ami bocsánatos tévedés és
érthető. A szilícium völgy ugyanis könnyen összetéveszthető a szilikon hölggyel.

Mi van tehát? Hát ugyanaz, mint előbb. Más háttér, más megideologizálás, más érdek,
régi aljasságok, s persze régi emberek vagy utódaik. A lakosságot, az embereket igyekeznek
globalizáció-konformra hülyíteni. Mert annak az egyen-bunkó a megfelelő nyersanyag, s nem
kedveli az elitet.

Régen a szűk hazai párt elit, a nómenklatúra, ma a globalizációs-elit, mely a növekvő
nyomor tengerén úszva gyarapodik világszerte. Más elitre nincs szüksége. Az ő veséje sem
lehet vizsgálódások tárgya.

És most látom, hogy a kutatásra pályázatokkal elnyert pénzek folyósítása is megszűnt.
Itt az ismét európai Magyarországon. Közben a vízcsapból is az folyik, hogy a kis tigrisek
után az írek is az oktatásra költött aránytalanul nagy összegekkel törtek ki.

Huszár Tibor - mert őt olvasnám - könyvének fülszövege is azt mondja, hogy a múlt
kutatásában a mindenkori jelen ellentmondásai vetülnek ki.

Illyés Gyulát is emlegeti a szerző, aki a vidéki értelmiség fontosságát ismerve, annak
lelki  elesettségét  hozza  fel  írásaiban.  És  azt  a  kérdést,  hogy  vajon  megérdemelték-e  a
bizalmatlanságot?  Függetlenül  attól,  hogy sem szociálisan,  sem politikailag nem képeztek
homogén réteget.

Országot vezetni csak egy egészséges elit képes. Még a demokrácia letéteményeseit, a
szavazókat  is  ez képes csak olyan szintre emelni,  hogy választók legyenek belőlük. Hogy
képesek legyenek erre. Hogy ne legyenek megvezethetők. 

De érdeke-e a politikának egy ilyen tömeg. Vagyis érdeke-e a tömegek felemelkedése,
értővé válása?
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Az  értelmiségnek  van  egy  része,  amelyik  a  hatalomhoz,  vagy  a  vélt  eljövendő
hatalomhoz köti jövőjét, s van egy másik, amelyik a nemzet és a haza jövőjét jobban szolgáló
mindenkori politikát támogatná, hatalmi helyzetétől függetlenül.

Ha jól körülnézünk, még ma is kérdéses, hogy a vezető ember szellemi ember-e? Meg
persze az is,  hogy a legtöbb szellemi ember nem akar vezetővé süllyedni.  A karizma meg
egyre gyérebben adagolt áldás.

Érdekes,  hogy ha errefelé körülnézek,  a nemzet jövőjét iránytűként használók között
sokkal  gyakoribb  a  kisebbségi  származású,  és  amott,  ennek  túloldalán  a  tömeget  az
anyaországiak képezik. Még második, olykor harmadik generációban is érezhető ez. Tudom,
vannak kirívó kivételek is. Őket emlegetve pirulnunk kell.

Az igazi  értelmiség  elitet  jelent.  Az  igazi  értelmiség  általában nem politikabarát,  és
viszont.

Nagy  öröm volt  számomra,  amikor  28  év  után  ismét  találkoztam Benedek  Dezső  –
immár réges-régen amerikai professzor – nevével, aki hazalátogatott Erdélybe, hogy elvigye
oda  is egyetemes  értékű  és  érvényű tapasztalatait.  Ő is  felhívta  a  figyelmet  a  kisebbségi
sorsban különösen fontos egyetem, a nívós felsőoktatás fontosságára, arra, hogy verseny lesz,
és  abban  egy  felhígult  oktatás  nem  tud  majd  versenyképes  kisebbségi  értelmiséget
felsorakoztatni.

Vagyis, ha a magas színvonalú magyar nyelvű oktatás nem valósul meg, akkor minden
homogenizációs ármány nélkül is úgy kerülünk hátrányba, hogy észre sem vesszük.

Illetve már csak akkor, amikor késő.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2004. július 5.

Megjelent: Erdélyi Napló (667.) 2004. július 13.

MERJÜNK NAGYOK LENNI

Kedves velem együtt gondolkodók!

Engedjétek  meg,  hogy egy előző levelem gondolatait  veletek  együtt  tovább szőjem.
Annak  végén  írtam  néhány  szóról,  ami  az  aktuálszennyes  politikai  szlogenek  között
díszhelyet  kapott,  Kovács  László  –  kiérdemesülőben  levő  –  pártelnök,  történelmi
jelentőségűnek szánt három szaváról: „Merjünk kicsik lenni.”

27



Ha ezt a nemzettudat egyre vékonyodó, de egyre jobban megfeszülő sodronykötelének
egyik oldalán helyezzük el  mint a nemzeti jövendő felett ívelő híd egyik pillérét,  akkor  a
másik oldalon három másik, régebben kimondott szó kellene álljon. Tamási Áron (is) leírta
ezeket a szavakat: „Merjünk nagyok lenni!”

Az első  pillér  roskatag  és  a  mélybe zuhanást  előrejelző építmény,  a  második a mai
meggyötört magyarnak gyémántkemény és megrepedni kész.

Mi lenne, ha a  dolog lényegét  mai helyzetünk szerint  értelmezvén, biztonságosabbra
építenők azt a hidat, s megújuló pilléreit időszerűbb kötőanyaggal erősítve azt mondanánk
mindkét oldalon, hogy: Merjük megőrizni méltóságunkat!

Ebben benne van a nemzeti tudat mértéktartó, de nélkülözhetetlen büszkesége, és benne
van annak lehetősége, hogy a külvilág kellő tisztelettel és megbecsüléssel nézzen reánk.

Jelek vannak arra, hogy ilyen még létezik. Éppen a jelenlegi és a balgák által leszavazott
előző kormány szomszédságpolitikája erre a legjobb példa. Az a tartás, melyet annak idején
volt alkalmunk megtapasztalni (és valljuk be, hogy olykor még keveselltünk is), és amely az
előző miniszterelnököt jellemezte, eredményt hozott. Persze még több lett volna az, ha ideje
van  a  kibontakozásra,  arra,  hogy  hosszabb  távon  is  erre  legyen  kénytelen  számítani  a
tárgyalópartner.  De az jól tudta,  hogy ha a kerék fordul,  akkor „saját emberei” kerülnek a
hatalomba,  és akkor  kellően kicsire  zsugorodik előttük a magyar tartás,  hogy majd akkor
felveszi  a  lelki  Trianon  kiszabta  méreteket  is,  és  már  készülődött  a  Kempinszkibéli,  a
hortobágyi vagy a létavértesi találkozóra a vértestvérrel.

Fentiek közül az első kimondottan visszatöpörödésünk megünneplése volt. Ez volt az
eset, amelynek következményeit ott lehet látni két választás eredményeinek elemzése során is.
Hiszen  biztos,  hogy  ezzel  az  itthoni  –  anyaországi  –  baloldal  szavazatokat  vesztett.
Lehetetlen, hogy baloldalon ne legyenek egyáltalán becsületes  magyar  emberek, akik erre
akkor  azt  mondták,  hogy  ez  már  azért  sok.  És  bizonyos,  hogy  otthon,  például  a
marosvásárhelyi szavazók – mikor dönteniük kellett – ne gondoltak volna arra a koccintásra. 

Azt sem mondhatja senki, hogy a nemzettudat nem modern, és nem európai fogalom.
Sokan kísérhették figyelemmel a labdarugók Európabajnokságát. Felesleges leírnom azokat a
közelképeket,  amelyeket a sportolókról és a szurkolókról hozott el hozzánk a televízió.  És
nem  csupán  a  „bunkó”  szurkolókról.  Államférfiak  és  családjaik  álltak  ott  a  reflektorok
fényében. És sok-sok átlagember. Mind európai. Láttátok őket, ugye? Arcukat, szívükre tett
kezüket, lelkes éneklésüket, mikor a himnuszaik felhangzottak. Akadt-e közöttük akár egy is,
aki akkor arra gondolt, hogy kicsi szeretne lenni? És talált-e abban bárki is kivetnivalót, hogy
nem így gondolkodtak? Vajon a váratlan győztes kiscsapatot edzője azzal „motiválta”, hogy
tanuljanak meg kicsinek lenni?

Ha  mindaz,  amit  nap  mint  nap  láttunk  a  képernyőkön  nálunk  történik,  lehet,  hogy
feldúlta  volna  azok  lelkivilágát,  akik  „igen  nagy  érzéketlenséggel  érzékenyek
érzékenységünkre”.  Bizony őket sértette  volna és fejcsóválásra,  sőt távlati következtetések
levonására késztette volna e látvány.

De persze nem áll fenn ez a veszély. Nemcsak azért mert mi merünk kicsik lenni, és
nem nagyon igyekszünk ilyen rendezvényeket megszervezni, és nemcsak azért, mert már csak
egykori nagy labdarúgóinknak temetésein vagy győzelmeik évfordulóin nosztalgiázhatunk,
hanem azért is,  mert fogy azoknak a száma, akik a Himnusz alatt vigyázzban állnak, vagy
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kezüket  szívükre  helyezik,  s  főleg  azoké,  akiknek  hátán  végigszalad  az  otthon  még  oly
ismerős borzongás. Azt, aki így tesz, megnézik, megcsodálják, furcsának találják.

Romló pilléreivel itt feszül a mélység felett az a híd.
Mentsük meg, amíg még nem késő! A keményebbik pillér felől kell kezdeni a munkát.
Most  tehát  ismét  idézném  Tamási  Áron  –  az  egykori  nemzetnevelő  író  –  sorait,

melyekben bár az élet más területén jelöl ki feladatot az egykori nemzetnevelő író, de azonos
céllal és azonos reménnyel. Így ír: „…bármennyire vakmerőnek látszik, az erdélyi magyar
szellem hivatástudását én elsősorban abban látom, hogy a magyar műveltség új formáit Erdély
alakítsa ki. Igen - „merjünk nagyok lenni!”

Úgy érzem,  hogy ma még ennél  is  fontosabb és sokkal  aktuálisabb,  hogy a magyar
nemzeti méltóságot, azt a sokat tapasztalt s ezért másokat nem sértő emelt főt, otthon tudjátok
felmutatni  a megannyi  nyomás alatt  korcsosuló összmagyaroknak.  Minden más elért siker
ennek eredménye leend.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2004. július 11.

Megjelent: Erdélyi Napló (668.) 2004. július 20.

EGY EST AZ URÁNIÁBAN

Kedves jó Barátaim, sorstársaim egy közös trauma hordozásában!

A „letűnt” négy esztendő egyik szépséges eredménye a budapesti Uránia filmszínház
felújítása. Mondják, hogy a világ legszebb moziterme.

A most  megélt  esztendők  eredménye viszont  egyebek  között  az,  hogy Koltai  Gábor
nagyszerű Trianon filmjét nem láthattuk a közszolgálati televízióban. Pedig az alkotó ingyen
ajánlotta fel annak.

A  filmszínházban  azonban  hetek  óta  megy,  sikere  hatalmas,  estéről-estére  vastaps
fogadja. A vetítésére szánt időszakot egyre hosszabbítják.

Ott ülök én is családommal,  és újra meg újra megborzongok. Az olyannyira ismerős
dokumentumok – most művészi,  drámai szépségű keretbe foglalva – újfent megráznak. Jól
ismeritek ezt. Mi már csak ilyenek vagyunk és maradunk. Soha nem tudjuk levetkőzni ezt a
fájdalmat.
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Első gondolatom,  hogy végre egy áttekinthető  méretű,  felfogható módon magyarázó
formában  elkészített  remek történelemóra  tanúja voltam.  Segédeszköz  azoknak,  akik előtt
elhallgatták mindezt, és akik önszorgalomból nem csipegették össze a hiányzó szellemi tápot.

A film lepereg, a taps elhal, a tömeg kitódul, s már ülünk is egy pesti resti asztalánál. A
vita folytatódik.

Az izgatna, hogy miért tapasztalok több tájékozottságot e témakörben az elszakítottak
között, mint a csonka haza szülötteinek soraiban. Miért tájékozottabbak ott, ahol egy ilyen
tárgyú könyv rejtegetése évtizedeken át akár végzetes is lehetett? Persze tudom, ott naponta
megéltük a veszteséget.  Ott  naponta megaláztak.  Ott  szenvedni  kellett ezért  is,  míg emitt
legfeljebb az igazságérzet lázadozhatott csendben, óvatosan. 

Az újabb generációknak  el  kellett  volna  magyarázni  a  veszteséget  teljes  egészében,
gyökereivel,  végrehajtásának  hihetetlen  kegyetlenségével  és  rövidlátásával,
következményeivel, és ami ma a legfontosabb: további veszélyes kihatásaival!

A rendező nagyon kényes kérdéseket old meg. Nem fél bemutatni a sokak által vitatott
„érzelmi következményeket is”. 

Nemeskürty tanár úr figyelmeztet a filmben a liberalizmus atomizáló hatására, és arra,
hogy valósággal fóbiás egy esetlegesen újjászülető közösségi tudatra. A képlet egyszerű. Mai
napig  ez  az  az  erő,  amelyik  hallani  sem  akar  arról,  hogy  együtt,  nemzet  gyanánt  is
ráébredjünk a további veszedelmekre. Mert ez lehetne az a felismerés, amelyik felépíthetné
rövid idő alatt azt, amit hosszú és állhatatos munkával sikerült lerombolniuk.

A Trianon trauma egy első generációkban közvetlenül, utóbb közvetve – és ezért még
veszedelmesebben ható – belső romboló erő.

Azoknak akik nem akarják, hogy ennek veszedelmeit felismerjük, tisztában kell lenniük
a valósággal. Őrködnek felette, hogy Trianon, mely számukra – jelek szerint – egy kivívott
diadal,  tovább  hasson,  és  a  békeszerződés  rettenetes  szövegébe  megfogalmazott  gyilkos
szándék  váratlan  sikertelensége  ellenére  –  elpusztuljunk.  Annak  a  borzasztó  szövegnek  a
megalkotói  nem  számítottak  arra,  hogy  gyakorlatba  vitele  túlélhető!  Ha  valaki  ezeket  a
gondolataimat túlzónak érzi, az olvassa újra a szerződést, és azonnal igazat ad nekem. Ismét
elmondom azt a rögeszmémet, hogy a szerződés szövegét tanítani kellene az iskolákban. A
józan  ész,  az  érintetlen  ifjonti  igazságérzet  elegendő  lenne,  hogy  megérezzék,  mi  rejlik
azokban a bekezdésekben. Ez lehetne az új nemzettudat ébredésének egyik záloga.

Beszélgetek  anyaországi  ismerősömmel.  Mit  kellene  tenni?  Teszi  fel  a  kérdést.  És
hamar  feladja.  Itt  nincs  mit  csinálni.  Mikor  pedig  ennek  kapcsán  a  nemzettudat  hiányát
említem, udvariasan hallgat. Látom rajta, hogy megmosolyog magában. Nem hisz abban, ami
az egész világon élő, alkotó, anyagi erővé váló, működő belső erő. Nem lát tovább az orránál.
Eszébe sem jut ilyenekben hinni. Itt nevelték, itt nőtt fel, ennek a lélekben is megcsonkított
országnak a „terméke”.

Ismét megszólalnak a sablonos félelmek. A szomszédok érzékenysége az az egyoldalú
érv, melynek hangoztatói következetesen elfelejtik saját jogunkat a saját érzékenységre. A „jaj
a  legyőzöttnek”  igazság  élő,  léleknyomorított  példái  ők.  Az  előbb  általam  „érzelmi
következménynek”  nevezett  elemek  visszássága,  időszerűtlensége  és  veszélyei  a  másik
támadási  pont.  Nem  értik  meg,  hogy  ez  is  hozzátartozik  egy  Trianonról  felvázolt
történelemóra anyagához. Ha a filmsorozat volna, akkor mód lenne további magyarázkodásra.
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Itt a nézőt kell továbbgondolkodásra sarkallni. (A film sorozat formájában is elkészült, de a
mozik nem vetítik. A szerk.)

Minden józan mérlegelés végeredménye pedig egy természetes – évezredes befogadó
hagyományainkat  is  magában  hordozó  –  nemzettudat  szükségességének  felismerése  kell
legyen. 

Mostanában sok terhet helyezek barátaim a vállatokra.  Könnyedén írogatom innen –
ahogy én elneveztem –, „segéd Európából”, hogy ezt meg azt mind az erdélyi magyar kellene
megtennie, megmutatnia, megcsinálnia.

Nos ez is  egy ilyen valami.  Utolsó mohikánok vagyunk. Már  csak mi  vihetjük át a
nemzettudatot a túlsó partra. Az sem mellékes, hogy az a fenti jellemvonásokat viselő fajta is
hozzánk áll legközelebb. Történelmi tapasztalatunk ennek biztosítéka.

Azért tudjuk, hogy kellenek hozzá a Koltai Gáborok, a Nemeskürty Istvánok, de még a
filmben nagyon józanul és „bölcs indulattal” megszólaló Glatz Ferencek is, meg a megidézett
nagyjaink. És persze, egy remélt fordulat. Egy olyan évtized, melynek során nem lesz gyanús
magyarnak lenni.

Utána már megvívhatjuk a pokol kapuit is.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2004. július 12.

Megjelent: Erdélyi Napló (669.) 2004. július 27.

ÉRZÉKENYSÉGEK

Kedves velem érzékenykedők!

Az  utóbbi  időben  ismét  gyakorta  kerülünk  szembe  a  szomszédok  érzékenységének
gondolatával.

Rendszeresen visszatérő érve ez itt azoknak, akik maguk elfelejtettek érzékenyek lenni.
Pontosabban, akik nem arra érzékenyek, amire mi. Igen, ez valóban azt jelentheti, amire most
gondoltok, mégpedig, hogy nem hasonlítanak hozzánk. Na meg nem is akarnak, s nem is
képesek  azonosulni  velünk.  Ők csak  vezetni  szeretnek minket.  Mondanám,  hogy ki  tudja
hova, de mindnyájan jól ismerjük az irányt.

Délkeleti  viszonylatban  most  éppen  a  Trianon-film  kapcsán  láthattuk,  hogy  az
hasonlatos meggondolások miatt (is), vetítés előtt került le a televízió műsoráról. 
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A fenti okok magyarázhatják csak, hogy nem halljuk bár egyszer felemelt szavukat a
minket érő bántások, durva sértések miatt.  Mi több, az utóbbi években mintha éppen a mi
vezetőinktől kapna támogatást a túsztartó szomszéd. 

Készítettek  egy  filmet,  melynek  tartalmában  egyetlen  szó  hazugság  vagy  csúsztatás
nincs.  Nem is éltek a számok és adatok felsorolásának lehetőségével.  Hiszen az egyrészes
filmben megoldhatatlan lenne. Csak a józan észre és az érzelmekre apellált a rendező. 

A film megtekintése után nem sokkal, rendezgetem könyvtáramat. A fullasztó tartalmat
belepő  fullasztó  porokat  hessegetném  le  róla.  Egyenként  veszem  kézbe  darabjait,  és
természetesen előjönnek fullasztó emlékeim is.

Íme itt például egy román nyelvű könyv az Észak-Erdélyben egykor „dúló” horthysta
terrorról. Soha nem tiltakoztunk az ellen, hogy ez a könyv mai napig hivatkozási alap román
„tudományos” körökben. Az események beállítása  egyoldalú,  a  sajnálatos  – olykor tudjuk
valóban  ostobán  felesleges  –  tettek  statáriális  eseményből  terrorcselekménnyé  alakulnak.
Méreteik  megsokszorozódnak.  A  forgatókönyv  hasonlatos  az  1848-as  drámai  események
átmagyarázásához  (Freud  működik,  majdnem  átrázást  írtam  magyar  módra).  Arra  is  jól
emlékszem,  hogy  külföldről  érkezett  a  hír:  talán  kanadai  szakemberek  vizsgálták  meg  a
fotókat. A drámai felvételeket profi rendezők és színészek alakították. Az egyik szereplő hol
sebesültet, hol halottat játszott. 

De elmondok néktek egy régi történetet is. Ma már talán megtehetem. 
1974-et  írtak.  Egy  kitűnő  barátom,  aki  egy  kolozsvári  román  iskolában  tanított,  az

osztályban figyelmetlenséget tapasztalt. A diákok a pad alatt olvastak. Az elkobzott könyvek
címe:  Horea  si  Iancu  in  traditiile  si  cintecele  poporului.  (Horea  és  Iancu  a  nép
hagyományaiban  és  dalaiban.)  A  mű  népi  emlékezéseket  és népdalokat  tartalmazott,  és –
főleg Avram Iancuról szóló fejezetében – nem a „szocializmust építő népek megbonthatatlan
barátságáról” szólt a nóta. Nota bene, ez nem is lett volna elvárható. Mi történt volna viszont,
ha hasonló könyvet a Magyar Népköztársaságban adnak ki?

Magyarországra  készültem  átlátogatni,  s  elhatároztam,  hogy  átviszek  a  könyvből
néhányat.  Több  boltban  is  vásárolgattam  belőle.  Harmadnap  aztán  egy  boltocskában  az
eladónő óvatosan félrehívott és szólt, hogy máshol ne keressem a könyvet, mert felfigyeltek
rá,  hogy  egy  magyar  vásárolgatja  a  kiadványt,  s  nekik  jelenteni  kellene.  Átgondolatlan
bátorság volt,  hogy mégis átvittem példányaimat a határon. Többek közt Csatári Dániel, a
kisebbségi  téma akkori szakembere és Ortutay Gyula számára vittem belőle.  Utóbbi kellő
diszkrécióval  tiltakozott,  és  a  könyvet  az  illetékesek  bevonták.  Ezt  követően  hiába
keresgéltem óvatosan a kolozsvári  librariák polcain. Mégis volt némi foganatja az egyenlő
mérleggel mérést  követelő őszinte felháborodásnak? Kitelepülésem után közel 20 évvel,  a
kilencvenes  évek  közepén  azonban  ugyanott,  ahol  az  első  példányt  annak  idején
megpillantottam, ismét felbukkant a könyv.

Most  viszont  nézzünk egy pillanatnyilag veszélyesebb irányba is.  A Délvidéken már
elég  hosszú  idő  óta  érik  eddig  nem tapasztalt  atrocitások  a  magyarokat.  A  tömegsírokat
megtöltő tapasztalatok sem józanították ki az ottani többséget.  A helyi hatalom szóra sem
tartotta érdemesnek az ilyesmit. Nem úgy, egy alvilági leszámolást, ahol véletlenül szerb volt
a szenvedő alany. Ebből országos, sőt parlamenti botrány lett. Ennél ékesebb példája a kétféle
érzékenységküszöb  az  elkeserítő  kettős  mérce  Trianon  által  megpecsételt  reánk
kényszerítésének kell-e?
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Megjegyezném azt is, hogy ez a védtelenül maradt kisebbség már „uniós kisebbség”, és
példaértékű lesz, ami ez ügyben történik vagy nem történik.

Ne kérdezzétek, nem véletlenül felejtettem el a kolozsvári bírót. Őt azért nem említem,
mert most valóban jólesik egy kicsit felejteni. A példák sokaságát persze ő biztosítja a majdan
talán kutakodó utókornak.

A  legkeményebb  és  legfigyelmeztetőbb  lecke  azonban  számomra  az  marad,  hogy
néhány éve a román parlament megtapsolta a Dnyesztertől a Tiszáig gondolat felemlegetőit.

Bizony, nagyon itt van az ideje, hogy helyzeti előnyöket, gazdasági érdekeket vagy más
okos alkalmakat  kihasználva felvegyük a harcot ez ellen a jelenség ellen. Mert arra hiába
várunk,  hogy a másik fél  őszinte  megbánást  tanúsítva  bocsánatot  kérjen,  és  felhagyjon  a
további kísérletekkel.

Ehhez  persze  egy  másfajta  vezetés  és  egy  új  magyar-magyar  összefogás  kellene  a
Kárpát-medencében.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2004. július 25.

Megjelent: Erdélyi Napló (670.) 2004. augusztus 3.

NINCS ÚJ A NAP ALATT

Drága Otthoniak!

A politika bizony igencsak telve van itt és ott egyaránt azokkal, kiknek ez megélhetést
jelent  s  nem szolgálatot.  Nekik nem a  közös  jövőért  születő  nagy felismerések  kellenek,
hanem saját, jól kamatozó hatalmuk megtartásának ügyes, és ha kell, a közösséget is feláldozó
módszerei. 

És az igazak? Az igazak  hol  leledznek? – hangzott  el  újra  meg újra a  kérdés.  Mert
bizonyos,  hogy  közöttünk  élnek  ők  is.  Hol  van  az  ő  igyekezetük  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 ottaniból, abból,
melynek  túsztartó  hajlandóságai  meghatározzák  az  ottmaradottak  jövőjét,  s  persze  ezen
keresztül a valamennyiünkét is. Ez utóbbi vélemény úgy lóg ma felettünk a levegőben, mint a
vak Wesselényi másfélszáz év előtti látnoki szavai.
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Őt emlegetem, mert éppen véle volt alkalmunk találkozni Egyed Ákos könyvében. Jó
volt olvasni,  felolvasni,  rágódni rajta,  és az is jólesett,  ha szinte asztalunknál  érezve nagy
elődünket,  kellő  tisztelettel,  s  az  eltelt  idő  változásainak  ismeretében  vitába  szálltunk
őkegyelmével.

Újfent  elmerenghettünk  azon  a  fájó  igazságon,  hogy  eleink  egyedülálló  befogadó-
hajlandósága miként vált a hazugság áldozatává, s lettünk e téren is bűnös nemzet, mások vad
elnyomója és beolvasztója.  Mennyi idő kell elteljen, s miféle események, 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  egyedülálló  szellemi  kisugárzásától
erősített) védelme alatt létrejöttek, fejlődtek, védelmet vagy túlélést nyertek, európai kultúrát
építettek  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 utódaiban, 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 olvasszák.   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.

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 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  –  mivoltukban  ismeretlenek,  nemlétezők,  tehát
megsérthetők sem voltak. Vajon próbálja-e valaki elmagyarázni a román közembernek, hogy
ősei  nem nemzeti jelszavakkal  ajkukon rohamozták meg az elnyomó magyarokat! Magam
már fedeztem fel ilyen próbálkozást Lucian Boia részéről, de mennyire ment e szemlélet át a
köz  tudatába,  s  mennyire  tartják  ők  maguk  hasznosnak  nemzeti,  hamis,  de  tartásukat
konzerváló  mítoszaik  revízióját?  Próbálta-e  valaki  szemüket  nyitogatva  elmondani,  hogy
itteni  puszta  létük  s  pláne  számbéli  fölénybe  kerülésük  a  legcáfolhatatlanabb  bizonyítéka
annak,  hogy  sokat  emlegetett  elnyomottságuk  nem  nemzeti  elnyomás  volt.  Hogy  a
társadalomban elfoglalt helyük szerint voltak ők is elnyomottak vagy elnyomók. A belőlük
felemelkedők  ott  voltak  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 szerencsésebb volt, 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  visszatérő  beszédtémánk  volt.  S  itt  is
idézhettük  az  Egyed  könyvbéli  Wesselényit.  Ő  a  beolvasztásról  is  beszélt  az  1848-as
felsőházban. Három út vezet szerinte a megmaradáshoz: az erőszak, amihez erő kell,  ami
mint mondja, már nincs. A másik, a magába olvasztás procedusa: „Erre nagyon is túlnyomó

34



gazdasági, értelmi s divat súly mellett, bizonyos sajátság is tulajdon s tehetség kell, mellyel
némely  nemzet  igen,  más  alig  vagy épen nem bír…” Ilyenek vagyunk  mi  is,  s  ezért  így
folytatja „…sőt saját nemzetünk lassankinti felolvadása az mitől inkább tarthatunk.” 

Wesselényi szerint a harmadik út lenne: „azokat magához édesíteni, magához csatolni,
s  vélök  mint  jó  rokonnal,  jó  egyetértésben  élni…  A  közös  szabadság  a  közös  jogok
kötelékével.”  A kétely  itt  is  felröppent,  mert  hiszen  ez  a  harmadik  út  is  veszélyes  lehet
számunkra a számbéli hátrányban két kultúra határvonalán tébláboló állapotunkban.

De mi,  rosszhírűek lássuk csak mit  mond Wesselényi Miklós 1848. augusztus  25-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  tekintetéből

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

keresztény vallásokkal s vallásbéliekkel az egész honban egyenlő jogokkal bírván az
eddigi  Erdélyben  is  az  egyesült  úgy mint  nem egyesült  vallásúak,  egyházi  dolgaik
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  mindehol
elfogadandók, hogyha latin betükkel s ortographiával írvák, mi a 2-ik s 4-ik §-ban
érdeklett jegyzőkönyveket illetőleg is értendő.

E törvényjavaslatban oláh polgártáraink románnak vannak nevezve, oka: mivel ők ezt
óhajtják,  s tehát nekik e név megadása kedves leend; s mivel tagadhatatlanul is ők római
nagy  nemzetnek  ivadékai,  mit  sok  szokásaik,  még  arcvonásaik  is,  mindenek  felett  pedig
nyelvük eléggé bizonyít…”

Barátaim,  ti  tudjátok  legjobban,  hogy  e  bekezdésekben  napokra  elegendő
beszélgetnivaló rejlik.

 
(A most következő befejező rész a lapból terjedelmi okokból kimaradt)

Én  már  csak  annyival  toldanám  meg  levelemet,  hogy  az  Európába  igyekvő  új
házigazdák nem ártana, ha tudnának erről, s arról is, hogy az erdélyi magyarság legjobbjai, a
második bécsi  döntés után, még a honvédség bevonulása előtt a  HITEL szellemi  körének
asztalánál  kidolgozták  és  elküldték  Teleki  Pálnak  az  Észak-Erdélyben  maradó  egymillió
román jogaival kapcsolatos javaslataikat. A román anyanyelvi oktatás biztosításáról, a román
nyelv  kötelező  oktatásáról  a  magyar  iskolákban,  a  románok  által  is  lakott  területekre
kinevezendő  hivatalnokok  kötelező  nyelvismeretéről  stb.  A  horthysta  atrocitásokat
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előszeretettel tálaló és színező román „szakemberek” hallottak-e olyanról, és elképzelnének-e
hasonlót a mai Romániában , amiről s amit én szemtanútól hallottam a Hargitán.

A valaha Gyergyóban élt ismerős mondotta el, hogy 1942-ben a gyergyói vasútállomás
alkalmazottai  közül  elbocsátottak  egyet,  amikor  kiderült,  hogy  az  az  egyetlen  közelebbi
román falu egyik lakóját nem tudta anyanyelvén eligazítani! 

Hát, így csapong a gondolat Budapest és a Hargita, Szent Királyunk, Wesselényi és a
Gyergyói  MÁV-hivatalnok  között,  míg  a  gond  felhőit  próbálnánk  hessegetni  homlokunk
felől.

Hargitafürdő-Leányfalu
2004. júliusában

*

Naplójegyzet: 2004. augusztus 2.

Megjelent: Erdélyi Napló (671.) 2004. augusztus 10.

TAPASZTALATOK ÉS GONDOLATOK A HARGITA TÁJÉKÁRÓL

Drága Otthoniak!

Alig  telt  el  egy  hét,  hogy  visszatértem  sorsadta  állomáshelyemre,  s  már  mennék,
mennék vissza közétek. 

Nem mondom ezzel én bűnös módon azt, hogy ti különbek lennétek, olyanok, kik között
jobb  élni  maradék  napjainkat,  de  azt  mindenképpen,  hogy  mások.  És,  ugye  a  másság
tiszteletének korában ezt el kellene fogadják ők, a nem mások. Ugyanakkor azonban gondot
okoz a kérdés, hogy ha más a mással jobban érzi magát, akkor bizony a magukat nem másnak
tartók  lesznek  felőlük  tekintgetve  másokká,  s  máris  a  mások  estek  a  másság  el  nem
fogadásának kapitális bűnébe. 

Mennyire  nevetség  tárgya  lesz  e  divatos  tétel,  ha  arra  gondolunk,  hogy  az  elmélet
bajnokai  most  éppen  saját  kultúrájuk  szabályait  próbálják  –  áldásnak  álcázva  –
rákényszeríteni egy más – ra.

Imígy csavargatnám a szót, s főleg a gondolatot, miközben azon is elmerengek, hogy
bizony ez a másságunk is kezdi elveszíteni üde színeit. A globalizált világ nem akadt fenn a
Királyhágón.

Baj  ez,  mert ez az a  különbség,  amelyik nem takar semmi megcsodálnivalót,  semmi
szent  szörnyűséget,  vitatott  devianciát  vagy  etnikai,  vallási  különbözőséget.  Ez  a  másság
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egyrészt  a  történelem  nyomása,  és  a  földrajzi  meg  az  életkörülményekben  mutatkozó
különbségek  hatása  alatt  kialakult,  az összmagyar  szőttest  színező  eltérés,  másrészt  pedig
olyasvalami,  amit  az archaikus  nyelv átmentődésével  példázhatnék.  Ahogyan az a csángó
közösségekben megmaradt érintetlenségében, úgy maradt meg még máig az erdélyi magyar
nemzeti tudatának tisztább és gyakorlatiasabb, s egyben éppenséggel a másságot könnyebben
elfogadó változata. Tehát valami olyan, amire szükség lenne ideát is. S ezt a szükségességet
más-más szempontból ugyan, de el kellene hogy ismerje mindkét oldal, mert mindkettőjük
saját szempontjai szerint is hordoz értékeket, tehát hasznos.

Csakhogy itt már ez a szó besároztatott, és az, aki nemzeti tudatot emleget, az fel kell
hogy vállalja a gyanú árnyékát is.

Elcsépelt lenne újra felemlegetni a nemzeti tudat anyagi erővé válásának hasznait. Most
inkább maradnék a napi gondok szintjén, s a friss tapasztalatok hatása alatt.

Aktuális vita folyik még a magyar igazolvány értelméről. Ha itt kerül terítékre a téma,
még a jóindulattal vélekedő anyaországi szájából is a lemondás hangja hallható. Kiürült, nem
kell, nem jó az már semmire.  Ugyanakkor a valóságban mást  tapasztalok. Nem egy olyan
„határon  túlival”  beszéltem,  aki  más  véleményen  van.  Először  is,  s  íme  a  nemzettudat
mássága, fontosnak tartja az igazolvány létének puszta tényét. Jóleső érzéssel tölti el, hogy
zsebében hordja. Ez az az érzés, melyet itt bizony magyaráznom kell az elnéző mosolyukat
rejtegető  hallgatóimnak.  Ugyanakkor  a  maradék  kevés  kedvezmény  is  sokat  jelent  az
anyagilag  többnyire  sokkal  rosszabb  helyzetben  levő  érkezőnek,  és  segíti  abban,  hogy
megismerkedjen az őt reménye szerint védelmező anyaországgal, saját történelmével, nemzeti
értékeink  tárgyi  emlékeivel,  stb.  Az  érkezők  sokkal  nagyobb  igyekezettel  akarnak
meglátogatni  olyan  látnivalókat,  melyek  itthon  csak  a  társadalom  egy  része  számára
jelentenek értéket.

A  kettős  állampolgárság  intézményével  kapcsolatban  is  hasonló  a  helyzet.  Hiszen
nyilvánvaló, hogy annak csak megszorításokkal terhelt változatáról lehetne szó, gondoljunk
csupán az uniós tagságra! Az uniós tagság azonban előnyökkel is jár. Meg kell találni azokat
az előnyeit, melyek e téren is segítségünkre lehetnek. Vagyis azt kell felkutatni, ami a cél
érdekében  felhasználható,  és  nem  folyton  arról  beszélni  ami  akadályozza  azt.  Persze  a
hatalomnak már a kérdéseiből is süt a félelem. Attól tartanak, hogy ha szavazati joggal is
járna, bizony hosszú időre meghatározná a győztesek színét. De más indítékok is vannak, és
az  ellenérvek  erőltetett,  könnyen  cáfolható  listái  mögött  egyéb,  ki  nem mondott  célok  és
félelmek sejthetők.

Sok  szó  esett  odaát  az  autonómiáról.  Arról,  hogy ennek  elérésére  most  mutatkozik
egyedülálló alkalom. Komoly politikai bátorságra valló kijelentés is elhangzott erről. Éppen
annak a szájából, aki egyszer már elkövetett hasonló „meggondolatlanságot”, és az oroszokat
eltanácsolta Magyarországról. Akkor – mint tudjuk – neki lett igaza. Jóval idősebben, érett
politikusként miért ne hinnénk most is neki? A romániai ellenzők széles hada nem beszél a
gyulafehérvári ígéretektől a modern Európát jellemző autonómiákig terjedő érvekről. Sűrűn
kell figyelmeztetni őket. De főleg szövetségesekre van szükség köreikből, olyanokra, akiket
nem fantom félelmek, hanem reális nemzeti érdekeik vezérelnek. Végre – legalább magukban
– el kellene dönteniük, hogy mi ér többet nekik. Egy ravasz (europoid) módszerekkel esetleg
megvalósuló etnikai tisztogatást  követő egységes nemzeti állam gazdasági vergődése, vagy
egy már ma is európai munkakultúrával bíró – kisebb országnyi – közösség alkotó erejének
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felhasználása a közös felvirágzás érdekében. Talán érzik már a németek és zsidók hiányát.
Vagy nem? Az évszázados  idegengyűlölő  riogatás érvei  már  lepereghetnének  a valóságot
felismerők agykérgéről.

Igen, sokat beszélgettünk ezekről, és azóta is erről gondolkodunk. Én itt, ti meg ott. De
azt is meg kell említsem: volt miről mesélnem jót is az itteni és nyugatabbra is  fellelhető
félrevezetetteknek. Elmondtam, hogy a Hargita áll, és levegője testet-lelket gyógyító, hogy a
szoborpark szép, és bárkinek szíve joga, hogy a bujdosó székelybe Wass Albertet képzelje
bele, de azt is, hogy Csaba királyfi nem hasonlít senkire, csak arra a csillagösvényeit taposó
Csabára, akit az alkotó ihlete megjelenített műtermében.

Udvarhelyen – a szoborcsoportot állító, legmagyarabb városban – pedig elfogyasztottam
a világ legjobb szavarínját – kelet termékét, megtizedeltem több magyar könyvkereskedést, és
az élelmiszerboltban fóliába csomagolt péksüteményt válogathattam. És cukrot nem vettem.
Az utcát  pedig (ismét  a  másság)  szorgos cigányok sepregették.  Nem „súlyosan”,  amint  a
megboldogult  Hofi  mondá,  hanem  sorokban  haladva,  szervezetten,  munkafolyamatnak
tekintve azt. A parkolójegyet viszont egy oltyán atyafi románul kérte. Rákérdeztem. Már törte
a magyart.

De torkomon akad a tréfásra forduló szó.
Kinga meghalt.
Illyés Kinga már nincs velünk.
Vagyis, most már örökre velünk van.
Örökkévalót alkotott azzal, amit művészetével belénkplántált.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2004. augusztus 9.

Megjelent: Erdélyi Napló (672.) 2004. augusztus 17.

EGY 50 ÉVES TALÁLKOZÓRA

Kedves Barátaim, társaim a reménykedésben!

Néhányan,  kik  otthon  őrzitek  a  reményt,  s  valahányan,  kik  okkal,  ok  nélkül
szétszóródtunk a világban, találkozóra készülünk. Ötven esztendővel ezelőtt érettségizettekről
van szó, az elsőkről, akik a háború utáni szovjet káderhiány miatt lerövidített oktatási ciklus
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utánzásának romániai áldozatai lettünk. Tíz osztály után érettségiztünk, s közülünk nem egy
még alig volt 16 éves, midőn már egyetemi polgárként kellett helytállnia.

Hogy  ennek  következményeit  miként  szenvedte  meg  ez  a  korosztály,  arról  nagyon
hasznos  lenne  tanulmányokat  készíteni  a  hozzáértőknek.  Ha  már  akaratunkon  kívül
végrehajtották rajtunk e kísérletet,  legyen annak némi haszna is.  Ideje lenne, mert elindult
fogyatkozásunk.

Mi, az egykor volt Kolozsvári Református Kollégium két tizedik osztálya, több mint 20
halottunkkal  s  ugyanennyi  ismeretlen  sorsú  társunkkal  ma  örülünk,  ha  időközben  más
iskolába került egykori kedves osztálytársainkkal együtt, körülérjük azt a várva-várt asztalt.
Tanáraink közül három jelenlétére tarthatunk számot.

Különös hangulata volt annak a tíz évnek. Amikor elkezdtük, még reggelente a Farkas
utcai  templomban imádkoztunk,  utóbb  csak  az  osztályban,  és  elénekeltük  a  királyt  éltető
román himnuszt. Mire végeztünk, már „pionírviselt” és részben IMSZ-tag csapat hagyta el a
megváltozott nevű iskolát. A felvételin már kemény osztályszempontok érvényesültek, és ha
nem magyar egyetemre mentünk, ott versenybe kellett kelnünk – a mi iskolánkban ismeretlen
–  segítő  szándékú  érdemdiploma-osztás  kedvezményezetteivel  is.  Ezzel  ugyanis  felvételi
nélkül lehetett elkezdeni a tanulmányokat,  s a román iskolák erre figyeltek. Ugyanakkor jó
oldala is volt eme lehetőségnek, hiszen az osztályellenségnek nyilvánított tehetséges diák –
ennek  segítségével  –  megpróbálhatott  átsettenkedni  az  egyébként  leküzdhetetlennek  tűnő
akadályon. Unalmas részletek ezek, de a mai  generációk nem fognak erről tudni,  ha nem
emlegetjük. 

Az iskola sorsa egymagában valódi „iskolatörténet”, úgy amint fokozatos átalakulások
és  névváltoztatások  után  elveszett  magyarnak  lenni.  A  megtervezett  folyamat  egyik  első
lépése volt a városban egyedülálló méretű – számunkra oly kedves – iskolaudvar beépítése, a
Raluca Ripan-i mű.

Iskolánk  neve  akkorra  már  2.  sz.  Magyar  Fiúközépiskola  lett.  E  sivár  és  tartalom
valamint  „töltés”  nélküli  iskolanév  –  a  tíz  osztályos  oktatás  bevezetésével  együtt  –  azt
sugallná, hogy egy gyorstalpalót végzett, gyenge évfolyamot eresztett útjára.

Pedig regénybe illő, embert formáló volt már az a tíz esztendő is, és méginkább, ami
utána  következett.  Micsoda  történelmi  körkép  kerekedne  abból,  ha  valaki  képes  lenne
összefogni, és egy hatalmas műbe tömöríteni ezeket a sorsokat.

Persze,  ugyanezt  elmondhatja  magáról  még  sok  erdélyi  város  ősi  magyar
középiskolájának számos végzettje, aki ma szerteszét a világban már unokái sorsát lesi, és
nem biztos, hogy valamennyien magyarul küldik utánuk az aggódó nagyatyai tanácsot.

Kik voltunk mi? És mi lett belőlünk?
Részleteiben  vagy  számadatokra  fordítva  el  sem  lehet  mondani,  mert  túl  sok  az

elszakadt,  az ismeretlen sorsú egykori társ.  De madártávlatból  igen keményen megküzdött
sorsok és sajnos tragédiák is húzódnak a statisztikává soha nem sűríthető adathalmaz mögött.

Ennek a generációnak a sorsa tartalmazza az új értelmiség indulásának és csalódásainak
történetét éppen úgy, mint a régi értelmiség leszármazottjainak szorongásokkal teli életútját.
Aztán a közös szenvedéseket,  mikor már csak úgy hívták az együtt hordozott terhet, hogy:
magyarság.

És  miután  fellélegezhettünk  volna,  megkaptuk  a  kegyelemdöfést  is.  Reményeink
csúcspontján kellett – egyeseknek immár másodszor – csalódni a várakozásainkban. Sem a
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keleten kelő nap csalóka hajnali sugarai, sem a véres koronáját hullató vén nyugati napkorong
nem nyújtotta azt, amit akkor avagy most, egyikünk, másikunk vagy mindegyikünk remélt.

Soraink  megritkultak,  reményeink  megfogyatkoztak,  de  mi,  akik  megmaradtunk,
bölcsebbek lettünk. 

Ez az, amit még talán továbbadhatunk utódainknak, ez az, ami arra int, hogy a maradék
remény  is  érték.  Sőt  egyre  nagyobb  érték.  Ez  az,  amit  életben  kell  tartani,  mint  korai
őseinknek a rájuk bízott tüzet. Ez lehet az alapja annak, hogy a nehéz tapasztalatok birtokában
még hozzájárulhassunk az eredményesebb döntések támogatásához, most, a megmaradásért
folyó harc utolsó pillanataiban. 

Hogy ebből a feladatból mi jut azoknak, akik a szülőföldön maradtak, mi azoknak, akik
az anyaországból tekintgetnek át az egyre légiesebb határon, s mi a távolabb szakadtaknak,
azt ki-ki maga kell hogy eldöntse és megtalálja. De kivonni magunkat a felelősség alól igen
nagy hiba lenne. Nincs olyan területe az életnek, ahol valamivel nem tudnánk hozzájárulni a
közös remény megvalósulásához.

Az a rövid tíz év, az a közben a pusztulás útjára taszított iskola, azok a kiváló tanárok,
akik akkor  oktatva még megpróbáltak átadni valamit  abból,  amit  nem volt  szabad,  szinte
észrevétlenül olyan útravalóval láttak el, hogy erre ma is képesnek kell lennünk.

A negyven évesnek nevezett korszaknak mi voltunk az első „saját” évjárata. Nekünk,
akik  túléltük,  nagy  elégtétel  lenne  még  valamivel  hozzájárulni  ahhoz,  hogy  elfecsérelt
éveinkért kárpótlást, utódaink jövőjét nézve pedig reményt kapjunk.

Kellenek hát a találkozók, kellenek az emlékeket feldolgozó és a maradék időre erőt adó
kézfogások.  Kolozsváron,  a  megújulni  óhajtó  Református  Kollégium városában  és  szerte
Erdélyben meg a Kárpát-medencében. 

Az ezekből fakadó energiáknak is a megmaradást kell szolgálniuk!

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2004. augusztus 10.

(A) SAJTÓBAN

Drága Barátaim, úgy is mint európai várományosok!

40



Május  elsején  lezárult  számomra  is  egy  fejezet,  és  elkezdődött  a  várakozás,  annak
bevárása,  hogy  ti  is  velünk  legyetek  az  Unióban,  mely  olyan-amilyen,  de  mégis  egy
számunkra újra közös hazát jelenthetne – már ha hiszünk a hitegetőknek.

Igen,  ez  itt  a  nagy  kérdés.  Hisz  egy  évtizede  már,  hogy  ezzel  hitegetnek.  Majd
megoldódik minden az Unióba kerüléssel. Akkor a nemzetiségi kérdés megszűnik létezni.

Csak ne jutna eszembe ugyanez a szöveg egy régebbi környezetben. A szocializmus és a
kommunizmus építésére buzdítva, s annak kiteljesedésére várakozva hitegettek ugyanezekkel
a jóslatokkal.

Akkor nagyot csalódott mindenki. Mert ti vagytok (velünk együtt) a megmondhatói, mit
hozott az a szocializmus és az a kommunizmus felé vivő út a nemzetiségeknek.

Még a balga hal sem harap rá kétszer ugyanarra a veszedelmes csalira. Csak mi lennénk
néma vízi testvéreinknél is balgább lények?

Nagyon aktuális most ezen elgondolkodni, mert az ország, melynek a többség szerint
úgymond  „kenyerét  eszitek”,  most  kerülhet  olyan  helyzetbe,  amelyben  engedményt  kell
tegyen az európai gondolkodásnak. 

Az autonómiák gondolata,  hiába állítják ők az ellenkezőjét,  európai  gondolat.  Mégis
merészelik hajtogatni az ellenkezőjét, mert jól tudják, hogy a konfliktuskerülés meg európai
igénnyé  vált.  Nem tanulták  meg  még  Európában,  hogy  az  etnikai  feszültségeket  sebészi
határozottsággal, az „épben kimetszve” kell megoldani. Inkább keresik a kényelmes és sunyi
hallgatást  jelentő módozatokat,  a csendesen a szőnyeg alá seprő metódust.  Mit nekik az a
néhány száz vagy ezer tömegsír, melyeket alig pár éve tapasztalhattak meg saját kontinensünk
boldogtalanabb felén.

Ezért kell az egységes fellépés,  mely nem ad egérutat sem azoknak, akiknek be kell
adniuk a derekukat, sem azoknak, akiknek tiszte lenne mindezt számon kérni.

Sajnos azonban olyan jelek is vannak, melyeket ha megfigyelünk – s bizony ezekre az
óhajainkat megtagadók is jól figyelnek – azt tapasztalhatjuk, hogy itt nem szempont az, amit
mi remélünk. A bővítés nem érdemek vagy teljesítmények eredménye lesz, hanem az Unió
egyéb érdekei szerint fog megtörténni. Ha tehát nekik más okokból kell a román piac, kell a
román olcsó munkaerő vagy kell a román stratégiai tér, stb. akkor nem fognak ők semmit sem
számon kérni.

És, hogy ez így van, azt egy rövid újsághír máris jelzi. Románia – arányítva is – kétszer
annyi támogatást kap az EU-tól, mint annak idején a csatlakozni készülők közt mindenben
élenjáró  Magyarország.  Ez  máris  azt  mutatja,  hogy  nem  tekintik  e  támogatást  kidobott
pénznek. Eltökélt szándék a felvételük.

Az egyik szemem nevet,  a  másik  sír.  Hiszen  mondottam már,  azt  szeretném,  hogy
kerüljünk egy közös nagy hazába, s így legalább formálisan oldódjon Trianon átkos elválasztó
ereje.  Ugyanakkor,  ha  ez  ilyen  könnyen  fog  menni,  csökken  a  remény  az  autonómia
kivívására.

Tudom, nem újdonság.  Ha ebben a fordulóban olyan simán felvették a legfontosabb
európai  hatalom,  Németország  számára  elfogadhatatlannak  hitt  Benes  dekrétumok  két
szülőhazáját, akkor mit várjunk mi?

És, ha ez így történik, miféle haza lesz az a nagy közös haza?
A  sajtóhírek  így  szorítanak  valóban  sajtóba.  A  várakozó  tépelődik,  töpreng  és

tehetetlenségét érezve szenved.
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Most van itt az alkalom és az alkalom elszalaszthatóságának veszedelme együtt. Most
kellene nagyon ügyesen  politizálva  kitalálni  a  megoldást.  Ezért  most  kellene egy  európai
tekintélynek örvendő nemzeti kormány itt,  és egy azzal európai módon és magyar szívvel
együttműködő egységes vezetés minden elszakadt kisebbség élére.

Mennyi vajon a remény ennek megvalósulására?
Itt, ott és mindenütt a Kárpát-medencében? 

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2004. augusztus 15.

Megjelent: Erdélyi Napló (673.) 2004. augusztus 24.

EGY SZURKOLÓ ELFOGULTSÁGAI

Drága velem szurkoló Barátaim!

Korai  még az olimpiáról  írni,  főleg úgy,  hogy mire e  levelet  olvassátok,  már  túl  is
lehetünk az egészen, de ami ma megesett, azt mégiscsak a sport ugrasztotta ki a bokorból, s
talán nem értelmetlen máris leírnom.

Öregesen szurkolom át ezeket a napokat. Már nincsenek idegeim mindent végignézni.
Mikor érzem, hogy szorít valami a mellkas tájékán, kikapcsolom a képeket,  s később csak
bele-belepillantgatok.  Szégyen,  nem  szégyen,  másként  már  nem  megy.  Pedig  1952  óta
minden olimpiát  végigszorongtam. A negyvennyolcast  még csak  tudomásul  vettem,  afféle
gyermek módjára. A többit tudatosan, mint a történelemtől frusztrált és az élet más területein
elégtételt kereső magyar. De mikor magyar arany sorsa román bíró döntésén múlik – szóval,
az  már  sok  nekem.  Annyiszor  megtapasztaltam,  hogy  ilyenkor  mi  várható,  s  annyiszor
igazolták  félelmeimet.  Egykor  a  vízilabda  volt  kedvenc  vadászterületük  (Marculescu  volt
talán a neve annak a hírhedt bírónak, aki elvett tőlünk egy aranyérmet, és még sok borsot tört
az orrunk alá), de a vívást sem vetették meg (Vintila?), s ezúttal is itt álltak bosszút – órákon
belül – egy tőlünk elszenvedett vereségért. 

Most azonban másról beszélnék. 
A vízilabdázók elkezdték szereplésüket. Nehezen alakult az eredmény, nem bírtam már

nézni. Nyugtatónak átkapcsoltam egy semleges csatornára. Ott a Forma 1 Magyar Nagydíj
utolsó körei voltak műsoron. Hamarosan be is fejeződött.
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A  képernyőn  feltűntek  a  megszokott  Schumacher  képek,  de  ezúttal  számomra  új
formában.  Körötte  ugyanis ott  lebzseltek  a  macherek is.  A  szolgálatkész Magyarország  –
önreklámot  fölös  mennyiségben  igénylő  –  kormányából  ott  állt  a  miniszterelnök  és  a
külügyminiszter. A két nagy vesztes adta át a díjakat a két nagy győztesnek. Hogy Európa
szemében  ki  kell  itt  megtisztelve  érezze  magát,  az  magától  értetődően  ordított  a  képről.
Éreztem, hogy mikor rajtuk nevetek szomorúan, azt is el kell fogadnom, hogy a kontinens
meg rajtunk mosolyog. Mert máshol is van úgy, hogy államférfiak adják át a díjakat, de az
valahogy mást jelent az én szememben. S talán sokan mások is így vannak vele. Még azt is
elfogadom, hogy elfogultnak nevezhetnek. Jogos, bár rajtam kívülálló oka van e rajtam belül
álló érzésnek, de ahogy ott állt ez a két figura mint a magyarság alázatos képviselői, amint
feneküket  behúzva,  mégis  a  lehető  legtöbb műsoridőt  kiszorítva  maguknak lekúsztak  – a
pezsgősugár  elől  –  a  képernyőről,  az  nekem  nem  tetszett.  Megalázva  éreztem  magam
magyarként. Ismétlem, ez lehet, hogy nem teljesen tárgyilagos, de érzem, hogy elfogultságom
viszont teljesen jogos. Az én számomra e két ott ácsorgó ember „tartalmazta” azt is, amit csak
mi tudunk. És ezzel az aurával együtt látom őket, bárhol jelenjenek meg.

Ezekben a percekben nem volt jó nekem magyarnak lenni. Pedig a rendezés példás volt,
a Hungaroring szép, a további versenyek lebonyolítására szóló szerződést – ami mégiscsak az
országot reklámozza – meghosszabbították 2011-ig, stb. Mi több azt is tudom, hogy később
egy bárhonnan jövő másik magyar államférfi – számomra esetleg elfogadhatóbb – is adhat át
díjakat. És akkor majd nem leszek elfogult és elfogódott. Ez van.

De  eljött  a  kora  este  is.  És  egy  kétgyermekes  magyar  anya,  aki  –  Csenge  nevű
leánykájának megszülése után – Sydneyben az első aranyérmünket nyerte, s aki azóta szült
egy Luca nevű újabb kisleányt  is,  most megismételte  akkori sikerét.  Kedvesen, szerényen
örült. Olyanféle sportember ő, aki megérett a kivételesen nagy sikerekre. Aki együtt tud élni
azokkal, és képes természetesen örvendeni. Ez volt a 150. magyar olimpiai aranyérem. Azt is
tudjuk, hogy az egy főre eső aranyérmek dolgában vezetünk a világban, s még egy darabig
vezethetünk, ha csak nem marad ez a (sport)kormányzat, amelyiknek ez nem érdeke. Mint
ahogyan nem érdek a magyar oktatás közismerten jó színvonalának megőrzése sem. És nem
érdek a kis magyarok születése. Sőt.

Nézem  a  képernyőt.  Most  másként  szorít  az  a  valami,  nem  vaskézzel,  hanem
bársonyosan. És ezekben a percekben már jó magyarnak lenni.

Nagy  Tímea  kétgyermekes  magyar  anya,  kétszeres  olimpiai  bajnok,  a  győzelem
pillanatában hálás pillantást vetett az égre. Most csillogó szemekkel áll a dobogón.

És énekeli a Himnuszt.
Végre  egy  itthoni  magyar,  aki  úgy  énekli  a  nemzeti  imát,  ahogy  azt  mi  otthon

megszoktuk. 
Vajon ezeknek a manapság kellemetlen apróságoknak mekkora szerepe van abban, hogy

éppen ő nyerte az idei olimpia első, és minden idők 150. magyar aranyát?
Tudjuk,  hogy  mai  vezető  irányzatok  szerint  nem jó,  ha  túl  nagy  sikerek  erősítik  a

magyar  keblek  tüzét.  Csak  éppen  annyi  kell,  amennyi  a  politika  népszerűsítésére
felhasználható. Meg a politikusok megmutatására.

Telefonon  szólnak  nekem  –  közületek  sokan  láthatták  is  –,  hogy  a  bajnoknőt  egy
interjúban megkérdezgették vallásos  hitéről,  melyet  nem tagadott  meg.  Erről  tehát  szabad
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kérdezősködni.  Ez  nem  tartozik  a  másság  kategóriájába.  Ami  tulajdonképpen  –  úgy  is
magyarázhatjuk – hogy jó.

Most azonban Nagy Tímea újabb nagy napja van. Késő este írom e sorokat. Ne a rosszal
foglalkozzunk!

Drága,  kedves  Timea!  Ugye  most  majd  szül  még  egy  kis  magyart?!  Tehetségest,
zseniálist, mint amilyen Ön. Lehet akár három a kislány. S aztán még elgondolkodik azon,
hogy Pekingben is lesz egy olimpia?!

Milyen telhetetlen lehet egy gyáva szurkoló, vallom be némán, csendesen. És nagyon jól
érzem magam. A délutáni szégyenkezés már régen tovaszállt.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2004. augusztus 18.

Megjelent: Erdélyi Napló (677.) 2004. szeptember 21.

A GYÓGYÍTÁS VÁLSÁGA ÉS AZ ORVOSVÁNDORLÁS 

Drága gyógyulni vágyó Barátaim!

Nagy  egyetértéssel  olvastam  Gábor  Attila  kitűnő  meglátásokat  tartalmazó  írását  az
orvosok elvándorlásáról, az Erdélyi Napló idei 32. számában.

Ennek  nyomán  ismét  beindultak  –  az  egészségügyről  az  utóbbi  időben  keservben
megszakadt – gondolataim. 

Azt hiszem, hogy levelek sorát kellene megírnom ahhoz, hogy mindent elmondjak arról
a veszedelemről, amely a gyógyuláshoz és az egészséges élethez való alapvető jogunkat fogja
semmivé  tenni.  S  mindez  pusztán  azért,  mert  a  neoliberális  szellem  által  navigált
globalizációnak ez így jó.

Magyarországon  már  alkalmunk  van  erről  meggyőződni  akkor,  amikor  a  jelenlegi
kormányzat – s ezen belül annak egészségügyi szaktárcája – pénzügyi csoportok érdekeinek
rendeli alá az egészségügyi reformot. Ez vár mindazokra, akik Európába tartanak, akik nem
tudnak saját utat találni a ma még legyűrhetetlen – de örökké élni hitem szerint képtelen –
globalizáció átvészelésére.

Magyarországnak történelmi gyakorlata van az uralkodó nemzetközi hatalom alázatos
kiszolgálására.  E labanc  szellem kurzusoktól  függetlenül  működik,  immár  hosszú idő óta.
Csak  érvényesülésének  fokozatai  változnak  időről-időre,  kormányról-kormányra.  És  ez  a
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nemzetáruló,  közös  magyar  érdekeket  mellőző  szellem,  amikor  teheti,  egyre  elkeserítőbb
formákban születik ujjá.

Az  egészségügy  helyzete  a  nemzet  jövőjének  egyik  meghatározó  eleme,  a  nemzet
egészségi állapota azonban nem csak az egészségügyön múlik. Különféle fejlődési szinteken,
más-más kultúrákban, más-más arányban van szerepe ebben az egészségügynek, szakemberek
szerint 7 és 20 % közötti arányban.

Ez az alacsony százalék azonban a jelentéktelennek tűnő számnál sokkal többet jelent,
és az egészségügy további „lepusztítása” még rohamosabbá teheti a nemzethalál rémét már
ma felmutató fogyásunkat.

Vagyis  nem csak  személyes  életünk  biztonsága  szempontjából  kell  foglalkoznunk  a
kérdéssel, de közös jövőnk szempontjából is hatalmas súlya van annak.

Ehhez képest Magyarországon ma az egészségügy is a préda kategóriájába került. Mikor
már nincs más eladni vagy megszereznivaló, életbe lép a: „kis hal is jó hal” elv. Ha azonban
meggondoljuk, nem is olyan kicsi ez a halacska. Csak az eddigi nagy falatokhoz képest tűnik
annak. Hiszen a legnagyobb elosztórendszer lenyúlásának lehetősége van a gyomrában. És
már ott sürgölődnek az ügyes kis Jónások is. A jelenlegi reformterv, a területi betegellátási
(irányítási) rendszerek bevezetése, a tőkés társaságoknak – az amúgy is kevés kis pénzből –
15 % biztos nyereséget kínál fel, függetlenül attól, hogy munkájuk mennyire lesz eredményes.
És további lehetőségeik is lesznek. A gyógyító szakemberek pedig rabszolgasorba kerülnek
úgy szakmailag, mint egzisztenciálisan.

Emlékezzünk csak! Valaha az adót kiadták olcsóbb pénzért a beszedőknek, akik azt (a
piszkos  munkát elvállalva)  kegyetlenül  behajtották, és biztos nyertesei  voltak az üzletnek.
Ennek legalább volt némi logikája, ha fájdalmas is, de volt. Esetünkben azonban már ezt sem
mondhatjuk. Hiszen az APEH által a lakosságtól begyűjtött biztosítási forintokat, melyeknek
amúgy is adó jellegük van, odaadják valakiknek, akik nyereség ellenében oszthatják azt szét
az egészségügy szereplői között. Az indokként annyit emlegetett és állítólag majd behozott
tőke nevetségesen kevés.  Ha viszont az EU adna némi pénzt, úgy az is a kezükre kerül. A
kivihető tiszta haszon mellett pedig lehetőségük van a meglevő egységek tönkretételére, és
saját intézményeik felvirágoztatására. Ugyanis a betegutakat ők határozzák meg. Oda megy a
beteg, ahova ők mondják. Ha úgy akarják a saját intézetükbe. És akkor még nem is beszéltünk
az értékes ingatlanokkal bíró tönkrement kórházakról, mint vonzó prédákról.

Ez hát a kép, amely előttünk, és második szándékból – mint EU-s ígéret – előttetek is
megjelenik. 

Ami a globalizáció elől történő észrevétlen elsasszézás lehetőségét illeti, erre a román
politikai  hagyomány  nagyobb  eséllyel  pályázhat.  Nálunk  hasonló  lépésekre  nem  sok  a
remény.  Nemzeti  gondolkodás,  tartás,  Európát  is  átverni  képes  ravaszság,  és  sok  egyéb
kellene ahhoz.

Arról sem szabad megfeledkezni, hogy az egészségügy világviszonylatban is válságban
van. A technikailag lehetséges és a gazdaságilag megengedhető közötti szakadék egyre nő. Az
e területre átmenekülő tőke (hadiiparból pl.) és az így fokozódó kutatás gyorsítja a haladást,
miközben  az  elért  kutatási  eredményeket  élvezni  képesek  száma  csökkenni  fog.  Ez
párhuzamos lesz a globalizációs elit, s az általa kizsákmányolt szegénység közötti különbség
rohamos növekedésével.
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Jelenlegi kormányzatunk, amikor szóba került az orvosok számának elégtelensége és
elvándorlásuk lehetséges fokozódása, lazán így reagált: majd jönnek keletről. De mint arról
már írtam,  nem a kisebbségben élő magyar  orvosokra  gondoltak.  Ők vietnami,  jemeni  és
egyéb orvosokról beszéltek. Nem egyszer elhangzott, hogy az „ukrán”, meg a „román” orvos
alulképzett.  (Megjegyzem,  hogy  amikor  ennek  ellenkezője  derül  ki,  akkor  meg  törtető,
könyöklő, stréber, munkamániás stb.)

Most  számháború folyik az  Orvosi  Kamara  és a  minisztérium között:  Egyre többen
jelentkeznek nyugati munkára, mondja a Kamara, jelentéktelen a jelentkezők száma, szól a
miniszter,  és  szállnak  az  egymással  szemben  felröpített,  egymásnak  ellentmondó
megjegyzések.

De  akkor,  amikor  az  erdélyi  magyar  orvosok  elvándorlásáról  kerül  szó,  akkor  e
kérdésről az ottani körülmények ismeretében kell gondolkodjunk.

A  legkézenfekvőbb  lehetőség  számukra  a  Magyarországra  távozás,  az  orvoshiányt
paradox módon meghazudtolva előttük tornyosuló nevetséges akadályok ellenére. Nyugatra
már  nem  disszidálhatnak,  az  új  munkaerő  törvények  nem  tudni  mennyire  fogják  ottani
munkavállalásukat lehetővé tenni, legalábbis az EU belépés előtt. Hosszú távon persze már
más  a  helyzet.  A  lengyelek  ezerszámra  mennek  ki,  a  cseheknél  is  egyre  jelentősebb  az
elvándorlás,  és  ha  a  Magyar  Orvosi  Kamara  nem téved,  akkor  itt  is  kezd  felgyorsulni  a
folyamat.

Sajnos abban a világban, amelyben élünk, már nincsenek olyan egykor még természetes
fogalmak, mint a hűség. S valóban, ahogyan ezt Gábor Attila írja, ma ezt nem is lehet elvárni.

Itt ismét egy alapvető kérdés tisztázandó.
Az  európai  ember  számára  az  orvosokról  alkotott  kép  ugyanolyan  sámánisztikus

ragadmányokat visel magán, mint a primitív társadalmakban, csak más módon. Az orvos egy
olyan nagy fehér mágus, aki mindent tud, mindent megold és mindent kibír. Fel nem merül az
a változat,  hogy az orvos is ugyanolyan ember,  mint  a  többi,  csak többet  vállal.  Ez lehet
legfeljebb az, ami a többiek fölé emeli. Nos, ezeknek az elvárásoknak igen kevés ember tud
megfelelni. Olyan számban nem lehet szent-zseniket felfedezni vagy kinevelni, mint amennyi
orvosra szükség van. A több tízezres orvostársadalom, el kell fogadnunk, hogy mindenkihez
hasonló gyarló emberekből áll. 

Vagyis hiú ábránd, ha szerzetesi fogadalmakat és tökéletességet várunk el tőlük.
Ugyanakkor  arra  senki  sem  gondol,  hogy  a  minden  más  foglalkozásnál  magasabb

elvárásoknak  nem  tud  megfelelni  egy  megélhetési  gondokkal  küzdő,  mindenki  mástól
eltérően  korlátlan  munkaidőben  foglalkoztatott,  a  legmagasabb  felelősség  súlya  alatt
roskadozó,  állandó  stresszben  létező,  politikai  vetélkedésekre  felhasznált,  sajtó  által
folyamatosan meghurcolt réteg.

Ha az Unióban szokásos 14-18-szor nagyobb fizetés vonzza a magyar orvost, akkor ki
fog menni. Ennek legfeljebb esetenként fellelhető szubjektív okok, egyéni bizonytalanságok
vagy önbizalomhiány, érzelmek, nyelvi korlát vagy az életkor vethetnek gátat.

Magyar orvos azonban igenis kell az anyaországnak, és az egy és háromnegyed milliós
romániai magyarságnak egyaránt. Ezt még a román egészségügyi kormányzat sem tagadhatja
le, bár – igaz régebbről – vannak furcsa tapasztalataim. Ezeket aktualizálják a Gábor Attila
cikkében leírtak.
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Eszembe jut,  amikor elvesztettem kolozsvári állásomat,  és a megyei főorvos röviden
indokolta ezt: nu avem nevoie de unguri in acest oras (nincs szükségünk magyarokra ebben a
városban). Aztán meg az a pár éve történt eset, mikor egy szebeni nemzetközi kongresszuson
elnökölvén,  a  hozzám – tapasztalataimról  érdeklődni  –  érkező román megyei  delegátusok
egyike  (Konstanca),  néhány  tiszteletkör  után  így szólt:  El  kell  ismerni,  hogy az RMDSZ
képviseli parlamentünkben az európai kultúrát, de ilyen okos emberek, hogyan képzelhetik,
hogy a magyar nyelvű egyetemi oktatás szükséges. Mit fog tenni a szegény Hargita megyében
élő román „baba” (magyarul vénasszony),  ha magyar  orvosának szavait  nem értheti  meg?
Vagyis, kell az anyanyelvű gyógyítás is, de csak a „baba” joga. A „vénasszony”, az tanuljon
meg románul.

Na, ezt  kell elkerülni.  S lassan még az anyaországban is ez lehet  a probléma. Mi is
feltehetnénk a kérdést, mit tesz a tanyasi mama, ha vietnámi orvosának kell elmondja, miként
kóvályog benne a fájdalom? 

Nyugdíjba vonulásom előtt utoljára még orvosi rendelőt és lakást építtetek a jövőnek, ez
már a tizedik, s közben a kezdetek idején – még otthon – egy kis falusi fektetőt is felépítettem.
Mérhetetlenül  sok, fontosabb célokra alkalmas energiámat emésztette  ez fel.  Nem hiszem,
hogy ilyen megszállottság elvárható bárkitől. A hőskorban még maltert is kevertem, ma már
csak az ügyeket és ügyintézőket kell ügyesen keverni. De ez sem egyszerű.

Mások feladata lenne ezekről gondoskodni.
A  mindenkori  és  mindenhol  működő magyar  politikusok és  helyi  érdekképviselőink

igenis hatalmas felelősséget hordoznak magukon.
Az  egészségügy  átmentése  a  globalizáció  népességszaporulat  ellenes  őrületén,  az

egészséges  élet  támogatásban  tapasztalható  rövidlátó  ellenérdekeltségén,  a  nemzetfogyás
megállítása, és ennek érdekében az orvosok helyzetének megértése, s így azok megtartása, az
ő feladatuk. Ne reméljünk az általános képet megváltoztató eredményt a szép szavaktól,  a
lelkesítő írásoktól, vagy akár az elszórt – nagy tiszteletet érdemlő – példáktól sem. Itt a nagy
számok törvénye alapján gondolkodva, mindenki számára vonzó megoldás szükséges.

Mindenesetre  az  erdélyi  magyar  orvosok  kivándorlását  lassíthatja  annak felismerése,
hogy  egyáltalán  nem zárható  ki  egy  olyan  lehetőség,  mely  szerint  hosszú  távon,  otthon
maradva  jobb  körülmények  közé  kerülhetnek,  mint  az  anyaországban,  és  főleg  nagyobb
elégtételek reményében, és egészen más lelki komfortérzéssel láthatják el feladatukat.

Persze ez azt is feltételezi, hogy végre eltűnnek az érvényesülés terén hagyományosan
működő  etnikai  megkülönböztetések,  ami  újabb  feladat  a  mindenkori  erdélyi  magyar
érdekképviselet számára.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2004. augusztus 31.
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Megjelent: Erdélyi Napló (675.) 2004. szeptember 7.

VIZSGÁLÓDÁSAIM EGY ELŐHOZAKODOTT MINISZTERELNÖK LÁTTÁN

Drága felénk tekintő Barátaim!

Veletek  együtt  nézem,  nézegetem  a  mostanság  madárképű  kormányfőcske  néven
emlegetett embert.  Nézem és hallgatom. Szerintem nem volna helyes lebecsülnünk. Aztán
azonnal kísérletet teszek, hogy az elbutított magyar választó szemével is szemléljem, fülével
is hallgassam őt.

Egyik nap ott trónol a főváros fölött Friderikusz Sándor Szólásszabadságában, és szól
szabadon, utóbb az ország reggeliző asztalához ül, és szól reggeli gyanánt.

Ki ő? Ki küldte őt? Miféle szándékok bújnak meg homloka mögött? 
Vagy ő csupán ő, ahogy ezt éreztetni szeretné? És csak jött, mert úgy jött neki, nem

küldte senki? De akkor is – mit akar, és jötte mit takar?
Vagyonáról immáron számottevő ismereteink vannak. Hosszú lista ennek felsorolása, és

regénybe  illő  megszerzésének  története.  Egyesek  szerint  hátrány,  mert  a  magyar  szavazó
irigy, és azok a történetek leleplező erejűek. Mások szerint előny, mert a magyar szavazó azt
mondja: ennek nem kell már lopnia, van mit a tejbe aprítania.

Képességeiről gyorsan pergő – cseresznyemag-meggymagot és útelágazást helyesen ejtő
– beszéde, diplomái és győztes cselszövései árulkodnak.

Diplomáciai érzékét eddig inkább sodró egyénisége takarta, mely – mint a másság eladó
lovánál közismerten már felmerült – nem tudni hogy bátorság vagy vakság.

Szándékairól  rövid és  üstökösszerű  pályafutása  során  már  jelt  adott.  Itt  nem csak  a
szerzés benne élő erős ösztönére céloznék („de még mennyire, nagyon is”), hanem az eddigi
pályája által cáfolt szociális jelszavaira, a jobboldal felé kilőtt nyilak sokaságára, a vallásos
érzületűek  felé  tett  oldalvágásokra  és  egyebekre  is.  Ugyanakkor  az  egyenlő  elosztás,  az
igazságosság  és  egy  erős  és  büszke  ország  emlegetése  az  elődök  hibáiból  okulni  képes
politikus beszédét  sugallja.  Képének felépítésén egyébként  most  dolgozik az őt kiszolgálni
jelentkezett média.

Minekutána azonban az általa legyőzött, s eddig ismeretes jelek szerint őt árulónak és
puccsistának  tekintő miniszterelnök  kinevezte  helyettesének,  az  egész  történet  egy puccs-
puccsnak néz ki. Ő pedig egy „előrehozakodott” miniszterelnöknek.

Ha visszatekintek e hon miniszterelnökeinek sorára, bizony kevés olyan akad, ki korunk
zaklatott  világába  visszatérve,  őt  ma  méltó  utódnak  tekintené.  Akiről  ezt  mégis
feltételezhetjük, azt sértés lenne felemlegetni. És mégis – és mégis, nem szabad egy szokásos
gúnyos legyintéssel elintézni őt. 

Az üstökös pályafutását most kiteljesítő vezér főpróbáját Athén számunkra borús ege
alatt kezdte.  Első szigorú kijelentése – mely szerint megvonná a támogatást a doppingban
érintett sportágaktól – igen elnagyoltnak és átgondolatlannak tetszett. Utóbb csiszolgatták. De
az aranygép érkezésekor jól megérdemelt füttyét máris megkapta. 
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A  reakciója  mindenesetre  okosabb  volt  elődeinél.  Hiszen  Göncz  Árpád  sértődötten
távozott  (esetében  nem  volt  kizárt  a  megrendezett  provokáció  sem),  Medgyessy
megjegyzéseket tett, illetve lerövidítette szózatát, ő viszont megpróbálta elhitetni, hogy nem is
akart  beszélni,  és  nem  folytatta  a  vitát.  Az  eddigi  kifütyültek  közül  feltétlenül  a
legpolitikusabb magatartást ő tanúsítja. Az olimpiai helyezésekért járó többlet juttatás pedig
nem  kizárt,  hogy  éppen  az  üzletember  húzása  és  pénzközpontú  gondolkodásmódjának
eredménye. Pénz beszél, kutya ugat – képzeli ő. És akár igaza is lehet.

Végeredményben egyelőre csak egy, ami valószínűnek tűnik. Nem lesz sem 15, sem 10
millió  magyar  minisztere – vagyis szolgáló  – elnöke.  Feltehetően még az a fogyatkozó 5
millió is csak képzelni fogja, hogy az övé. Ő viszont mind a 10 milliót tulajdonának fogja
érezni. Ez az, amihez biztos érzéke van. 

Mindenesetre jó lesz figyelni az ellenzéknek, hogy ne bízza el magát. Ne lelkendezzen,
hogy ez már maga a győzelem. Hályogkovács ő, de képes szakvizsgát is szerezni, és nem ijed
meg feleslegesen. Mert Gyurcsányban éppen úgy benne van egy „mindent elsöprő bukás”,
mint a pártja számára „esőt hozó ember” lehetősége is. Orbán Viktor vitapartnereként pedig,
ahogy a ma balnak  nevezett  oldal  mindenkor,  ő  is  rendelkezni  fog a gátlástalansággal,  a
hiányzó karizma – büntetlenül csak náluk használható – pótszerével.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2004. szeptember 10.

Megjelent: Erdélyi Napló (679.) 2004. október 5.

SIRÁM? VIGASZ? INFORMÁCIÓ?

Drága Barátaim, kik talán jobban megértitek a minket nyomasztó gondot!

Vitatkozunk! 
Jól  képzett  fiatal  oktat ki,  hogy régi  traumáink, fájdalmaink továbbhordozása semmire

sem jó siránkozás,  sehova  nem vezet,  sebnyalogatás,  csupán  generációm ideig-óráig még
„elhúzódó” túlélésének biztosítéka, sovány vigaszunk, semmi esetre sem kiút.  Generációm
aneszteziológusának  nevez.  Ugyanakkor  általa  is  felismert  aktuális  gondokról  észre  sem
veszi,  hogy azokat bizony a feledésre szánt régiek táplálják. Úgy szeretné,  hogy inkább az
aktuális kérdésekben vágjak oda a bűnösöknek, – keményen, mondhatni durván. Tényekkel,
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érvekkel,  iróniával ölni – mondja.  Arról győzne meg, hogy ma is vannak igaz magyarok,
mégpedig azok, akik felismerik, hogy másként kell túlélni!

Azt is felidézem, hogy nyugatra távozott erdélyi magyar barátom nemrégen átkozta az
anyaország  és  az  elszakítottak  tehetetlenségét,  s  megérdemelt  büntetésükről  beszélt,  öklét
rázta folyvást azt hangoztatva, hogy őt mindez már nem érdekli, neki elég volt. 

A fiatal most nekemfeszülő indulatát, igyekezetét értem. A transzilvanizmust általa a mai
kor szellemében „kórusban” tisztelt nagyság nevezte avittasnak, dohosnak, provinciálisnak,
feleslegesnek, nevetségesnek és ellenszenvesnek, s én ezzel nem értettem egyet. Én ebben a
gondolatban éppen a ma olyannyira igényelt megbékélés,  tolerancia,  az Európában folyton
emlegetett  regionalitás,  sőt  az  egyedüli  megoldást  jelentő  autonómiák  gyökereit  sejtem
fellelni.  Természetesen  azt  is  ismerve,  hogy  bár  az  eredeti  elképzelés  megvalósulásának
lehetőségei nem léteztek és nem is léteznek, de a kivezető út kereséséhez igenis szükséges e
gondolatkör ismerete.

Érdekes  ellentmondás.  Míg  a  fiatalok  képzett  képviselőinek  elege  van  a  traumák
emlegetéséből, és úgy általában a megmaradás más módozatainak keresését szorgalmazzák, a
többségnek fogalma nincs azokról a sirámnak nevezett tényekről, melyek a nekünk kijelölt
lejtőn a mai helyzetünkig vezettek. Nemzettudatuk siralmas, tartást adó egyéb kapaszkodóik
tára úgyszintén. S mint erre előbb céloztam, azok a „más módozatok” sem fogalmazódnak
meg  pontosabban.  Mert  az  úgynevezett  sirámok  elhallgattatása,  az  emlékezet  tárházának
törlése, az ezzel kapcsolatos – tapasztalatot jelentő – ismeretek megszerzésének feleslegessé
nyilvánítása  nem lehet  elég.  Helyette  ugyanis  eleddig  semmit  sem mutattak  fel.  A  fenti
értékeket lomtárba juttató,  kozmopolita,  nemzetek feletti  gondolkodásmód nem a kollektív
megmaradás, legfeljebb az oly annyira istenített egyéni túlélés és érvényesülés eszköze lehet.

Bizony  nem  tudok  aggodalmak  nélkül  gondolni  arra,  hogy  képzett  fiataljainkat  a
posztmodern öltözékben lopakodó nemzetfeletti ennyire vonzza. 

Ami pedig a külhonból hazakiabált kioktató mondatokat illeti,  azokat a tájékozatlanság
mellett  éppen  a  gyökértelenség  késői  felismerésének  szomorú  élményét  takargatni  óhajtó
szándék szüli.

Tagadhatatlan, hogy szükséges ismerni mindent, ami velünk megesett. Szükséges az ebből
levont  és  még  levonható  tapasztalatok  összegyűjtése.  Szükséges  az  elkövetett  hibák,  az
elmulasztott  felismerések,  az  elszalasztott  lehetőségek  sűrű  emlegetése,  ha  kell  akár  az
unalomig. Mikor valakinek már a könyökén jön az ki, még mindig lehetnek olyanok, akiknek
akkor érkezik a füléhez. Inkább lapozza át tehát unottan száz, de csodálkozzon rá még egy
újabban ráébredett fiatal. 

A vigasz pedig nem érzéstelenítés. A vigasz igénye minden ép lelkű embernek. Lidérces
világunk hősei lehet, hogy nem – a manapság gyengeséget jelentő – vigasztalódással vívnak
ki csodálatot, de a való életben az emberi értékekkel bíró személyiség ezt természetesen és
joggal igényelheti.

Ezért nem tudom elhinni, hogy nincsen szükségünk vigaszra. Hiszen lelkünk fájdalmas
rezdülései határozzák meg még racionális cselekedeteinket is. A nemzet felett virrasztani kész
lélek pedig terhek hordozásában érleli gyümölcseit, és vigaszok simogatásától fakaszt ismét
rügyeket.

Soraimat ezzel be is fejezném, de különös dolog történik.
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Hiszitek vagy nem, e pillanatban a háttérben zümmögő Kossuth Rádióban Tamási Áron
szólal meg saját hangján, s imígyen: „az ősöktől örököltem a virrasztók vigaszát.”

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2004. szeptember 11.

Megjelent: Erdélyi Napló (676.) 2004. szeptember 14.

DRÁGA GYŰLÖLNI NEM ÓHAJTÓ BARÁTAIM!

Az anyahon jó étvágyú gazdáinak kísérlete egyelőre nem sikerült. Az a bizonyos és oly
sokat emlegetett gyűlöletbeszéd-törvény elbukott. Az okosabbja talán rájött, hogy önmagának
állít csapdát,  mert elveszíti  egyetlen olyan fegyverét melynek forgatásában igen járatos,  és
egyben magának ássa a vermet. Ugyanakkor az is nyilvánvaló lett volna, hogy ha egy ilyen
törvénnyel csak az egyik oldalt akarnák sújtani, ahhoz kell egy még jobban kisajátított bíróság
is. A lólábak sokasága pedig folyamatosan ott lóghatott volna kifelé.

De vannak még harciasak, akik új formában szeretnék feléleszteni az ötletet és a maguk
képére formálni a szólás szabadságát.

Most azonban én gondolkodtam el azon, hogy miként lehetne olyan törvényt alkotni,
olyat  amelyik  nemcsak  az  ő  értelmükben  fenyegető  gyűlöletről  szól,  hanem  oda-vissza
működő érvényessége, hatása van.

Olyan törvényre gondolok, amelyik nem csak azt büntetné, ha egyik vagy másik oldalt
sérelem vagy igaztalan vád éri, hanem megbüntetné, ha valaki az országnak árt. Azt, aki itt
bent, a saját fészkébe piszkít, és természetesen valamivel szigorúbban azt is, aki ezt kinn teszi.
Aki külföldi újságokban rágalmazza a hazáját, aki külföldi tudósítókat vezet félre, aki külföldi
tudósítók információ forrásait korlátozza egyoldalúvá, aki külföldi tudósítókat támogat azzal a
céllal,  hogy  saját  hazáját  sértve  is  szolgálja  saját  hatalmának  beágyazódását,  aki
tendenciózusan küldött külföldi tudósítókat fogad boldog alázatossággal.

Aztán meg paragrafus kellene azok ellen, akik nem politikai eszközökkel, hanem más,
nyereségvágyból  elkövetett  cselekedetekkel  járatnak le  minket.  A túlszámlázók,  a  járatlan
külföldieket zsarolók és fenyegetők, a minőségrontók, és így tovább, egészen a szemetelőkig,
akik lassan az egész országot egy nagy szemétdombbá változtatják. 

Jó néven venném olyanféle szabályok megalkotását is, melyek akkor írnák elő a magyar
külpolitika aktivizálódását,  ha kintről ér minket rágalom. Ha hazug állítások jelennek meg
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könyvekben,  házak falára függesztett  emléktáblákon, szobrok talapzatán,  stb.  Vagyis  saját
érzékenységünk védelmének kötelesség szintjére emelését.

A  magyar  képviselők nemzetközi  összefogása,  mely most  körvonalazódik,  talán  egy
ilyen  irányba  tett  lépésnek  is  tekinthető.  Ha  a  gyalázkodásokkal  kellő  határozottsággal
szembehelyezkedve   mi is idejében jelenítjük meg érzékenységeinket, akkor nagymértékben
csökkenhet  a  mozgástere  azoknak,  akik  még  ma  is  arra  használják  fel  elszakadt
nemzetrészeinket, hogy az ellenük szított indulatokkal hatalmi játékaikat szolgálják.

Jutna még eszembe számtalan gondolat, de nem folytatom. Nem akarom a megrögzött
álmodozó jelzőt végleg kiérdemelni.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2004. szeptember 14.

Megjelent: Erdélyi Napló (678.) 2004. szeptember 28.

ÖLTÖZTETÉSEK ÉS VETKŐZTETÉSEK

Drága velem együtt bolondnak nézett Barátaim!

Érdekes téma kerekedett ki egy az utóbbi időben elharapózó jelenségből. Nem újdonság,
sőt manapság már egyre hétköznapibb, s tulajdonképpen az ellenoldalról ébredező ellenőrzés
jótékony hatását, de egyben annak átjátszhatóságát is jelző tünet.

Ismerősöm ismerőse,  családi kapcsolatok, magasabb körökkel összefonódó rokonság és
egyéb  –  felsorolni  sértés  –  ilyenkor  szükséges  lehetőségek  birtokában,  jó  közszolgálati
beosztásba készül.

Egyébként  nem  tehetségtelen,  de  nem  is  nélkülözhetetlen  képességekkel  bíró  átlag
állampolgár ő. A többlet, amiért az állást kapja, a fentiekben rejlik.

De nem is erről akarok írni, hanem arról, hogy az istenadtának mi mindent kell kidobálnia
eddigi élete léghajójából, hogy ne legyenek számos adottságát semmivé silányító hátrányai.

Most éppen pártjának helyi vezetésében betöltött szerepéről kell lemondania, mi több, a
pártot is el kell hagynia. Aztán vagyoni helyzetét kell rendezgetnie. Vállalkozásait sorra írja át
rokonságának nevére, még azok jelképeit is megváltoztatva. Nem számít némi veszteség sem,
hiszen  mindez  egy  nagyobb falat  reményében,  és  főleg a  még  nagyobb  falatok  közelébe
kerülés érdekében történik.

Hétköznapi  történet.  Az  érintett  –  ügyeinek  elrendezése  után  – a  ma  született  bárány
alkalmasságot  garantáló  ártatlanságával  lép  be  az  államapparátusnak  egy  olyan  szintjére,
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melynek hatalmi és kapcsolati  rendszere majd bőven kárpótolja,  és a gazdagodás spirálján
további lépésekkel kecsegteti. 

A léghajós megpillantotta a kincshez vezető utat, s néhány homokzsák kidobásával az út
mentén ereszkedik alá. A homokzsákok szükségtelenek, még a léghajót is elajándékozhatja új,
kezdő kincskutatóknak.

A  kisember  pedig  elégedetten  dől  hátra  foteljében,  és  a  híradó  sztárbemondója
megnyugtatja, hogy minden szempontból alkalmas jelölt került a megüresedett székbe. Még a
politikai ellenfelek sem mondhatnak semmit!

S mégis,  megkérdezném: Mit változott –  kedvező szelek szárnyán utazó – ismerősünk
ezalatt?  Pártjából  való  kilépése  azt  jelenti-e,  hogy  politikai  kötődései  is  megszűntek?
Vállalkozásainak rokonokra és jó ismerősökre történt átruházása azt  jelenti-e,  hogy ő már
soha részese nem lesz az üzleti életnek, és mindenét feláldozva a nemzet oltárán fog lobogni?

Az  utóbbi  időszakot  követő  Kárpát-medencei  magyar  természetesen  most  egy  másik,
számunkra még fontosabb utazóra asszociál. Igen, arra! Az új miniszterelnök-jelöltre, ki már
nem csak jelölt, hanem jel-ölő is.

Nos,  neki  is  szorgalmatosan  kellene  ölni  az  összeférhetetlenségét  jelentő  jeleket.
Szerencsés helyzetében a politikai hovatartozás nem gond, sőt feltétel. Nem úgy a gazdagsági
helyzet. 

Nem akaródzik neki vagyonát kevéssé kamatozó államkötvényekbe áthelyezni.
És, ha meggyőzik, ha mégis meghozza kedvünkért ezt az áldozatot, akkor ő más ember

lesz? 
Egyelőre a baloldalt preferáló kisválasztó azt mondogatja, hogy ez nem is olyan rossz, ez

már gazdag, nem kell lopnia! Jóllakott!
De, – kérdezem én csúf rosszindulattal – elég gazdagnak érzi-e magát őkelme?
És  aztán  azt  is  újra  kérdezem,  hogy  amennyiben  –  nagy  üzletemberi  tehetséggel  –

ajándékba kapott vagyonát ideiglenesen átalakítja, más fiú lesz-e belőle?
Mert bizony az a vagyon hullarablásból született, mégpedig a halott-vetkőztetőkkel kellő

időben kötött rokonság révén. Most ráadásnak a halottöltöztetők hozzáértését is kamatoztatják
a szükséges álöltözet  kialakítására.  Már  megbocsássanak a hasonlatért,  de az egyszer  már
meghalt honunk újabb temetésére készülőket látva, jobb nem jut eszembe.

Ő  azonban,  mint  antikapitalista-kapitalista  úr,  vagyis  kentaúr,  ezt  nem  szégyelli.
Egyáltalán nem. De még mennyire nem. Nem, bizony!

Ül  kenta-úri  fenekével  a  kincses  zsákon,  és  „nagyon  jól  élő”  népéért  síró  okos  fejét
baloldali értékek húzzák a porba. Meg az elhagyásra kijelölt „öregecskedő” nők gondjai.

Abba  a  porba,  melybe  sújtva  érezném  magam,  ha  politikai  karrierjének  legközelebbi
állomásán a pálya elhagyásakor magának is szüksége volna azokra a bizonyos vetkőztetőkre.
Aztán ismét mehetne az ügyvédjéhez, és közben – láss csodát – meggyarapodott vagyonkáját
újra nevén nevezhetné. 

Az eredeti tőkefelhalmozás már csak ilyen mifelénk!
A jó öreg klasszikus Onedinék – ha jól emlékszem – ennél többet kockáztattak.

Leányfalu
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GONDOLATOK AZ ÁLDÁS, NÉPESSÉG KONFERENCIA 
CSALÁDI-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKACSOPORTJÁNAK MEGALAKULÁSAKOR

Drága velünk együtt fogyatkozó Barátaim!

Egy  évvel  ezelőtt  hallottam először  Csép  Sándor  barátomtól  a  megejtően  szellemes
névre hallgató Áldás, népesség kezdeményezésről, és örömmel üdvözöltem az ötletet, mert
úgy  éreztem,  hogy  egy  igen  gyakorlatias  lépés  lesz  napjaink  kevés  eredményt  hozó  és
olyannyira túlbeszélt világában. 

Egy héttel ezelőtt kaptam meg a felkérést, hogy a közelgő kongresszuson koordinálnám
a  Családi-Egészségügyi  Csoport  munkáját.  A  felkérés  meglepett,  hiszen  soha  nem
foglalkoztam demográfiai kérdésekkel  a  nemzetért aggódó magyar  értelmiségi  érdeklődési
körét meghaladó mértékben.

Mégis igent mondtam, és bátorságot vettem a feladathoz, részben abban a reményben,
hogy mint annyi minden mást, ezt is majd menet közben fogom igazán megtanulni, részben
pedig  abban  a  másik  reményben,  hogy  mire  ideérek,  itt  nálam  sokkal  avatottabb  és
hozzáértőbb jelentkezők lesznek a feladat ellátásra.

De erős hatással volt rám Für Lajos Magyar sors a Kárpát-medencében című hézagpótló
művéből a bevezető fejezetet záró bekezdés is. E sorokat nem felejtettem el, így szólnak: „Ez
a könyv nem szakmai ambíciók, nem tudományos kíváncsiság terméke. Sokkal inkább valami
olyasmi, amit ha ritkán is, de átérezhetünk. Olyasmi, amit a népközösség iránti felelősségnek
lehetne  leginkább  nevezni.  Olyan  felelősség,  amit  mégis  önmagával  szemben  érezhet  az
ember: Amit tud, tegye meg!”

Tudjuk, hogy utolsó percben vagyunk a nemzet fennmaradásának e fontos kérdésben, és
tudjuk,  hogy sorsdöntő  éveket  élünk  azért  is,  mert  a  globalizáció,  pontosabban  az annak
hátterében settenkedő kozmopolita liberalizmus lendülete fokozódik, s az ellene harcolni kész
erők  nincsenek  jó  pozíciókban.  A  túllihegett  liberalizmus  a  gátlástalanok  diktatúrájához
vezethet, az értékőrző többség felett.

Óriásai  gazdasági  potenciál  és  médiahatalom  állja  útját  minden  olyan  törekvésnek,
amely nemzeti. A nemzeti tudat léte vagy nemléte pedig, – mint arról már meggyőződhettünk
–, a népesedési gondoknak is egyik sarkalatos pontja.

54



Magam a tájékozódás álláspontját elfoglalva azt várom, hogy a munkára hajlandó elmék
ötleteit kellő gondossággal összegyűjtve, és kellő alapossággal szintetizálva készíthessük el
azt a cselekvési programot, mely: kivitelezhető, hatékony, a helyzet alakulásához rugalmasan
alkalmazkodni képes, és nem ösztönzi, de nem is tűri a formális tevékenységet. 

A tervnek alapozással indulónak, tehát először keveset, de lényegeset markolónak kell
lennie, és menet közben kell kialakítania az időszak, a lehetőségek, a helyi viszonyok szerint
szükséges cselekvés programját.

Meg  kell  becsülni  az  aprómunkát,  s  minden  kis  ötletet  felkarolni.  A  nagy  átfogó
intézkedésekben  reménykedve,  el  kell  kezdeni  a  túlélés  programjait,  s  ahol  már  valami
megmozdult azt támogatni, bővíteni, máshol is megpróbálni.

Valahogy úgy, amint az eleven seb szokott gyógyulni. Nemzetünk nagy és fájdalmasan
eleven sebeit már nem lehet sebészi módszerekkel kezelni,  újabb metszések vagy varratok
nem elképzelhetők. De remélhető a seb hámosodása, és egy mindent befedő erős, ép védőhám
sarjadása a kicsiny szigetekből, amint az valódi sebek esetében is megtörténik.

A népességfogyás összetett okainak áttekintése a kongresszus feladata és a szakemberek
dolga. Ennek eredményeit összesítve kapjuk meg az iránytűt. 

Minden  bizonnyal  ott  fog  szerepelni  az okok között  egy sor  olyan tényező,  mely a
családot  érintő,  annak  ártó,  azt  romboló  befolyásán  keresztül  gyakorol  hatást  a
népszaporulatra. A családon keresztül érvényesül ugyanis a legtöbb ártó és a legtöbb gyógyító
hatás. 

Feltehető,  hogy a családok  pillanatnyi állapotának felmérése egészségi  állapotukat  is
magában foglalja majd. Az egészség fogalma pedig – és ezt nagyon erőteljesen ajánlanám a
vizsgálódók  figyelmébe  –  nem  egyszerűen  a  betegségmentességet  jelenti.  Az  egészség
fogalma magába foglalja egy sor testi és lelki-szellemi szükséglet kielégítésének lehetőségét
is, annak minden áldásos velejárójával egyetemben. Így aztán tévhitnek bizonyul az, hogy az
egészség,  mint  olyan,  az  egészségügy  szuverén  munkaterülete.  Mai  tudományos  iskolák
felfogásai  szerint  az  egészségügy  mintegy  7-20  százalékban  lehet  felelős  egy  populáció
egészségi  állapotáért.  Hogy  mikor  és  hol  éppen  mekkora  ez  az  arány,  az  számos
mellékkörülménytől függ. 

Az egészségügy befolyással lehet a népesedési mutatókra a natalitás oldaláról is, ami az
élve  születések  számát  illeti,  de  főleg  a  mortalitás  oldaláról,  a  csecsemő  és
gyermekhalandóság vonatkozásában, elsősorban pedig az átlagéletkor növekedésén keresztül.
Ezen  belül  magyar  vonatkozásban  kiemelkedően  fontos  a  munkaképes  korú  férfiak
halandóságának csökkentése,  elsősorban a megelőzés módszereivel.  Mégis el  kell  ismerni,
hogy távlati szempontból fontosabb az általa kisebb mértékben befolyásolható natalitás.

Ezenkívül,  és  éppen  esetünkben,  azt  sem kell  elfelejteni,  hogy a  népességi  mutatók
alakulását  nem  csak  a  natalitás  és  mortalitás,  hanem  a  vándormozgalmak  is  jelentősen
befolyásolják. Ezen belül is a nemzetközi mozgás, tehát a kivándorlás, ez Erdély esetében a
rendszerváltozás után olyan százalékos értéket mutat,  mely az egykori Magyarország előző
századforduló körüli szomorú mutatóit idézi. Nem jelentéktelen azonban a belső mozgás sem,
mert  az  újabb  szórványosodáshoz  vezethet.  Ezzel  magyarázható  a  homogenizációs
törekvésekre hajlamos többségi társadalmak ezt támogató, sőt erőltető igyekezete. Ezt mára
már a következményekből visszakövetkeztetni képes tudomány is tetten éri.
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Vagyis már első pillantásra kiderül, hogy munkánkat nem végezhetjük a többi csoporttól
függetlenül.

Hogy  azonban  az  egészséges  család  mint  a  nemzetfogyás  megakadályozásának
legfontosabb sarokköve felbukkant a munkacsoportok kialakítóinak gondolatában, az máris
mutatja, hogy nem fellegekben járó, hanem nagyon is a valóság talaján álló tervekről van szó.
Esetünkben a csoport munkájában a családon kell hogy legyen a hangsúly, az egészségügyi
terület ennek valamivel kisebb szeletét képezi.

Kiemelten fontos tény, hogy a humán erőforrás reprodukciójának költségeit a  család
jórészt maga viseli, s az ezzel mit sem törődő államot így tehermentesíti.

Ismét Für Lajos egy bekezdését idézem, ahol ezeket mondja: „A család alatt azonban
ma már nem csupán a jogi-egyházi értelemben házasságra lépett személyek és gyermekeik
mikroközösségét értik. A „de jure” állapoton kívül elfogadott, mondhatni társadalmi rangra
emelkedett a „de facto”, nem-jogi kapcsolaton nyugvó szülői család is.  A család – szól az
egyik mai és hazai meghatározás – a házastársi vagy élettársi, illetve vérségi kapcsolatban
együtt élők legszűkebb köre.” Utána még felhívja a figyelmet arra, hogy bár demográfiailag a
kettő egybemosható, és nem nézik morális oldalát, pedig hatása a gyermekvállalásra korlátozó
jellegű.  Hasonlóképpen  a  család  uralkodó  rendjét  lazítja  a  válások  magas  száma,  és  az
elváltan élő népesség növekvő számaránya is.

Hangsúlyozni  óhajtom,  hogy  az  egészséges  család,  az  atomizálásra  szánt  világ
legveszedelmesebb  ellenfele.  Építő  eleme  kisközösségeknek,  településeknek,  régióknak,
nemzeteknek, országoknak és egy túlélésre képes emberiségnek. Nem véletlen, hogy ennek
szétzúzására készül  a  mai fékevesztett  és a józan ésszel  megannyi ellenkező célt  szolgáló
liberalizmus, mely nem hasonlítható ahhoz, amit egykori kitalálói megálmodtak.

Úgy  gondolom,  hogy  ha  sikerül  a  családot  megerősíteni,  lefektettük  a  demográfiai
fellendülés alapjait.  A család egészségének biztosítása,  vagyis a  testi és lelki  egészség,  az
anyagi biztonság, a személyiség családon belüli kiteljesedésének lehetősége adja meg azt a
biztonságérzetet,  amely a jövőt is látó, a folytatás igényét magában felismerő, a kisebb és
nagyobb közösség érdekeit felkaroló és azokat magáénak érző ember felnövekedésének fő
feltétele.

Sajnos azonban a helyzet mégsem ilyen egyszerű.
Az egészséges család ugyanis ott áll egy hatalmas csapda előtt és jelenleg igen kevés

esélye van arra, hogy abba bele ne lépjen. Ez pedig éppen az oly fontos, és mégis legalább
annyira  veszedelmes  igények  kialakulása  terén  leledzik.  A  jólét  igénye  valaha  az  anyagi
felhalmozásra  ösztönzött  és  mivel  ennek  oszthatósága  határos  volt,  az  utódok  számát  is
behatárolta.  Ismerjük a kalotaszegi tragédiát.  Éppen Csép Sándor munkája világította  meg
ennek hátterét. Ma is van hasonló veszedelem, csak ma már a fogyasztói társadalomnak az
előbbinél sokkal gyarlóbb és értékekben szegény vonzereje, a napi fogyasztás igénye tartja
határok között az utódnevelés óhaját.

Egyaránt  szerepet  játszik  ez  Kárpát-medencei  és  anyaországi  tekintetben,  s  egészen
különöset az elszakított területek viszonylatában. Ott, ahol a kisebbségi magyar népességet
nem csak a szaporulat csökkenése, de a másodrendűség, s miatta-mellette még az elvándorlás,
sőt az európainál magasabb halálozási mutatók is sújtják. Azt is tudnunk kell, hogy bár az
általános érvényű okok a többségi nemzeteket is érintik, azok egészen más számbéli alapról
indulva, a kisebbség elnyelésének képességét nem veszítik el.
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Térjünk vissza ahhoz a bizonyos igényhez. Az anyagi jólét természetes igénye tehát a
fejlődés  mai,  lefojtott  szakaszában,  s  a  világfalu  szirénhangjai  közepette,  egymagában
mindenképpen visszahúzó erő. Másfelől, ha nincs bizonyos fokú igény a felemelkedésre, az
egészség  állapotának  megközelítésére,  az  is  népesedésgyorsulást  gátló  tényező  lehet.  Az
ennek ellentmondó gyakorlat – mint tudjuk – számunkra nem követhető. Itt arra gondolok,
hogy a legnyomorúságosabb viszonyok között élő közösségek szaporulata magasabb mint a
társadalom többi részéé.  A nyomorúság kiterjesztése azonban nem lehet a népszaporulatot
fokozó célkitűzés. Mit lehet hát tenni? 

Ilyenkor a némileg hasonló sorsú népek – elsősorban a lengyelek – adataiba szoktam
kapaszkodni. Tudjuk, hogy Lengyelország a II. világháború után egy 20 millió alatti ország
volt.  Ma viszont népessége meghaladja a 37 milliót.  Ilyen alapon Magyarország is lehetne
már 20 milliós, a Kárpát-medencei magyarság pedig közeledhetne a 30 milliós álomhatár felé.

Mi volt az, ami a lengyeleknek megadatott, nekünk pedig nem? Nos, csakis a keresztény
hit hatása,  és a történelmi szenvedésekből  nagy erővel  sarjadó nemzeti  tudat  tehette ezt  a
csodát.  Ez  képezte  gyökerét  a  lengyel  messianizmusnak  is.  Hisznek  nemzetük
elhivatottságában. És íme ennek eredménye! Hát még, ha eszünkbe jut, hogy jócskán juttattak
szaporulatukból a lengyel diaszpórának is.

És,  hogy  mi  az  ami  Lengyelországban,  ebben  a  hozzánk  hasonló  40  évet  megért
országban, nem volt, és nálunk pedig igen? Ez az a kérdés,  amit még érdemes lenne kellő
bátorsággal feszegetni, mert a nemzetpusztító erőknek sehol a kontinensen olyan befolyása és
hatalma nem volt és ma sincsen, mint éppen Magyarhonban. Ez a hatás pedig igen hamar
kigyűrűzik, és tudatosan kiszerveződik az elszakított területekre is.

Pedig a nemzeti tudattól nem kellene félniük a csak gazdaságban gondolkodóknak. Még
kisebbségek  esetében  sem.  Hiszen,  ez  a  furcsa  és  vitatott  valami  anyagi  erővé  válik  a
munkakultúrára gyakorolt  hatásán  keresztül.  A nemzeti  tudat  gyarapodást  eredményez, az
pedig  megalapozhatja  a  termelőerők  reprodukcióját  is.  Hogy  az  ő  nyelvükön  próbáljak
beszélni.

De az elszakított magyarság túsztartóinak sem kellene félniük. Éppen Románia a kitűnő
példa arra, hogy az idegengyűlölő homogenizálással  mit lehet veszíteni. A balkáni, gyenge
munkakultúrájú,  triktrakozó  vagy  táblézó  társadalom  még  sokáig  eltartókra  szorul.  A
megroppant Erdély adja ma is a nemzeti jövedelem 70 százalékát.  Mire lenne képes ez az
ország,  ha  itt  élne  egymillió  erdélyi  szász,  ha  lenne  gazdaságát  mozgató  zsidósága,  és
kétmillió  elégedett  magyar  szolgálná  boldogulását  európai  kultúrájával,  megújulni  képes
munkaerejével és szorgalmával. Milyen példa lenne ez az ország elmaradott részének. És ha
valaki ezt sértőnek érzi, mondok más, saját, magyar példát. Gondoljanak Burgenland hatására
a Dunántúlra! Az anyaországban ezt nem szégyen emlegetni.

Beszéljünk azonban ismét saját témánkról, a családról és az egészségről.
Kik lehetnek befolyással erre?
Anélkül,  hogy  a  százalékos  arányok  részünkről  megalapozatlan  találgatásába

belemennénk, anélkül, hogy közöttük sorrendet állapítanánk meg, fel kell sorolnunk néhány
ágazatot és tényezőt.

Kissé  leegyszerűsítve az orvos lenne az egyik ilyen, bővebben és  gyakorlatiasabban
pedig  az  egész  egészségügy.  Az  orvos  nem csupán  mint  gyógyító-megelőző  szakember,
hanem mint példát szolgáltatni képes vezető értelmiségi.
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Hasonló  és  az  előbbitől  nehezen  elválasztható  szerepet  kap  a  pedagógus.  Az
egészségügy  hatásfokát  a  megfelelő  oktatás  az  egészséges  igények  kialakításával,  azok
bemutatásával, megsokszorozhatja.

Nem kevésbé fontos, – sőt – a közösség lelkipásztora, szélesebb értelemben az egyház.
Adott történelmi körülmények között szerintem ez az a tényező, melynek jelentősége a többi
fölé nőhet. Ez az az erő, mely segíthet áthidalni a még hosszú ideig hiányzó anyagi, és ehhez
kötődő lehetőségek szakadékát, mert sajnos nem számíthatunk gyors megoldásokra. A jelen
nehéz  helyzetben  kell  megtenni  az  első  lépéseket.  Itt  újra  a  lengyel  példát  említem,  s
kiemelném  az  egyháznak  a  nemzeti  tudat  alakulására  gyakorolt  hatását  is,  különösen  a
kisebbségi körülmények között

Az  adott  közösséget  képviselő  politikai  elit  szerepe  is  elkerülhetetlen  tényező.  A
körülmények  javítása,  a  jogok  kivívása,  a  perspektíva  tágítása,  a  pusztító  ellenerőkkel
szembeni  oly szükséges hatékony kiállás,  mind-mind azt kívánja,  hogy rendelkezzünk egy
ilyen elittel. Életben maradásunk alapfeltétele, hogy a magyarságnak olyan vezetői legyenek,
akik megpróbálják a globalizáció útvesztőjében úgy vezérelni a szétszaggatott nemzetet, hogy
az  kivédhesse  a  káros  hatásokat,  és  kihasználhassa  az  előnyöket.  Főleg  pedig  védekezni
legyen képes a globalizáció tankjának fedezetében ellenünk settenkedő nemzetellenes erőkkel
szemben.

( A következő apróbetűs rész a lapba nem volt beszerkesztve)
De egy közösségnek még számos olyan csoportja van, melyek képesek annak éltét megnehezíteni, avagy

megkönnyíteni. Kezdve a szolgáltatóktól el egészen a művészekig.
Nagyot merítve mondhatnám azt is, hogy nincs olyan tagja a társadalomnak, amelyik a maga módján ne

tudna és ne volna köteles hozzájárulni ahhoz, hogy annak a társadalomnak az alapvető építőeleme, a család,
egészségesen működjön.

Kiemelt jelentősége van annak a ténynek, hogy a sokat emlegetett globalizáció körülményei között – azt
tetszik-nem  tetszik,  elfogadva  –  kell  cselekednünk.  Tudnivaló,  hogy  a  családot  leginkább  veszélyeztető
láthatatlan erőről  van szó.  Ezért  ezt  a  kérdést  kissé  alaposabban is  körüljárnám.  Ennek átgondolása  nélkül
ugyanis nem lehetünk eredményesek. 

Az államnak a globalizáció világában ellentmondásos szerepe van. Miközben az új világrendnek az állam
szerepvállalására  fokozódó  szüksége  lenne,  ugyanakkor gazdasági  hatáskörét  korlátozná,  mert  az,  az  általa
kiépített korlátokkal a globalizációnak akadálya is. A nemzetállam esetében mindez fokozott mértékben igaz.
Minthogy az állam létének feltétele, szerepének célja a nemzet, a globalizáció liberális szelleme nemzetellenes,
illetve tőle  független nemzetellenes erők által  kihasználható.  Bár egyes teoretikusok,  mint  például Porter,  a
nemzetet  (nem a  nemzetállamot) a  globalizációs verseny fontos  szereplőjének ismerik el.  Boyer és  Drache
szerint  „a globalizáció újradefiniálja a nemzet-államnak, mint a nemzetgazdaság hatékony menedzserének a
szerepét”.

Sajnos olyan jeleket is láthatunk, melyek arra utalnak, hogy a világ boldogabb felén egy nemzet eltűnése
kisebb gond, mint egy rovarfaj kihalása. Ez ugyanis szerintük a génvagyon csökkenését okozza, amaz meg csak
egy  haszontalan  kulturális  színfolt.  Az  eltűnt  nemzet  helyén  keletkezett  demográfiai  vákuumba  aztán  a
túlnépesedő világ taszíthatja kitaszítottjait. Náluk egész primitíven így érvényesül a: hulljon a férgese elv. Még
az sem kizárt, hogy a globalizáció számára bizonyos – általunk ma még – öröknek hitt emberi értékek jelentik a
férgest?! Vagyis a számukra károsat?! Ha nem sikerül globalizációs tév és álhiteket megváltoztatnunk, akkor
ilyen kategóriába kerülhet a nemzet és építőeleme a család is. Feladatunk azt tudatosítani, hogy a globalizáció
egysíkú gondolkodása – mely úgy viszonyul a tőlünk megszokotthoz, mint roboté az emberihez – saját értékeit is
lerombolva, hosszú távon önpusztulását okozhatja. Sikerül-e a globalizáció mögött valahol ott található kapzsi
szürkeállományt ráébreszteni, hogy létező értékeik csak az általános emberi értékekkel karöltve tehetik hosszú
távon is életképessé rendszerüket? Mert ha ez nem történik meg, akkor marad a minden parazitára érvényes örök
példa. Az élősködő saját gazdaszervezetével együtt dől sírba.
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Léteznek  szakembereik,  akik  azt  állítják,  hogy  a  globalizációt  hamisan  megítélő  vélemények  oda
vezetnek,  hogy  úgymond  részben  jobboldali,  nacionalista,  részben  radikális  baloldali  jelszavak  mentén  a
globalizáció elleni fellépésre felszólító ideológiák és politikai mozgalmak jelennek meg.

Vajon szerintük a nemzetben gondolkodók nacionalisták lennének? Utópia lenne minden próbálkozás az
emberi  értékek  és  a  globalizáció  elfogadható  előnyeinek  összebékítésére?  Mert  azt  láthatjuk,  hogy  a  vak
szembefordulás  életveszélyes  lenne  és  értelmetlen  is.  Mi  nem  géprombolók  vagyunk,  minket  nem  az
ikonoklasztázia szelleme hat át. Bizony jó lenne, ha a Heckschner-Oklin-Samuelson-tétel szerint a globalizáció a
nemzeti jövedelmek konvergenciáját, a nemzetközi gazdaság harmonikus egyensúlyát hozná meg.

Sajnos  azonban  egyelőre  egy  rablógazdálkodás  rémét  látjuk  elterpeszkedi  felettünk.  Vagyis  a
globalizációnak több arca is lenne? Annyi mindenesetre bizonyos, hogy a fentiektől függetlenül számos más
negatív hatása is van. Ilyen az elszegényedés, a munkanélküliség, a szociális költségek lefaragása, stb.

Mindezek természetesen éppen a családot sújtják. 
A globalizációnak a nemzeti kultúrákra gyakorolt negatív hatása is ismert, és mint ilyen felülről lefelé

hatva bomlaszt. Ha a  nemzetet  alkotó családok gyengülése alulról  pusztítja  azt,  akkor a nemzet gyengítése
felülről  sorvasztja  el  a  családot.  A  virágozzon  minden  virág  elvet  valló,  és  a  másság  tiszteletét  szajkózó
liberalizmus durva gazdasági vontatója legázolja a másság virágait.

Deacon szerint az emberjogi aktivistákat már nem őrangyaloknak tekintik a világban, hanem globális
gengsztereknek, akik etikai igényeket használnak fel a globális hegemónia erősítésére. Nézzünk csak körül e
gondolat jegyében saját helyi tapasztalataink tájékán!

Tomasewski mondja:  „Ha egy kormány képtelen úgy bevételre szert tenni, hogy megfeleljen emberjogi
kötelezettségeinek,  az  emberi  jogok  garanciái  illuzórikussá  válnak”. Bizony  az  emberi  jogok  jelszavával
remekül lehet manipulálni. Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy az általános emberi jogok globalizálódása, a politikai
demokrácia  és a szociális védelem, illetve  biztonság,  és a munkához való jog egyetemessé válása a  család
szempontjából is nagy előrelépés lehetne.

Az információs társadalom is nagy perspektívákat nyit a közvetlen demokrácia előtt,
természetesen  az  anyagi  lehetőségektől  függően.  Ugyanakkor  ismeretesek  ennek  éppen  a
családra leselkedő hatalmas veszélyei is.

„Nem mindegy, hogy a globalizáció társadalma az emberi jogokra hivatkozva továbbra
is  csupán  az  állampolgári  és  személyiségi  jogok  tiszteletben  tartását  követeli  meg,  vagy
olyanokról  is  szól,  mint  a  nemzeti,  etnikai,  vallási  és  egyéb  hovatartozástól  független,
valóságos emberi jogok tiszteletben tartása? Kérdés, hogy tovább erősíti-e a nacionalizmust,
a vallási fanatizmust, a morális képmutatást, a kettős normák alkalmazását, a kirekesztést, az
idegennel  való szembenállást,  a  gyanakvást,  vagy általános normává  teszi  a megértést,  a
toleranciát,  az emberi kultúra és civilizáció sokféleségéből  adódó egyetemlegességét” , írja
egy helyen Szentes Tamás, a Magyar Tudomány című lap oldalain.

Mindezeknek egy Trianon-sújtotta és szétszaggatott nemzet életében kiemelt fontossága
van. Trianon nem történelem, Trianon él és hat. A Trianon traumatizált társadalom hármas T-
je még sokáig  elkísér  minket,  és szorosan összefügg a népesedés  problémáival.  E trauma
fokozatos  feldolgozása  és  kiheverése  lehet  a  legbiztosabb  út  a  népesedési  gondok
megoldásához  is.  És úgy hiszem,  hogy ez fordítva is  érvényes.  Egy javuló népszaporulat
segítője  lehet  a  trauma  feldolgozásának,  az  pedig  lényeges  eleme  egy  olyan
biztonságérzetnek, mely egyik támasza a gyermeket vállaló családnak is.

Ennek kapcsán egy részletre  is kitérek, mert mint mondani  szokás,  ebben lakozik az
ördög.  A nemzettudatot,  a  nemzeti  önbecsülést  olyannyira befolyásoló külső képünknek a
hatalmon levő politikai elit által végrehajtott tudatos rombolására lesújtó példa a két kísérlet,
hogy bemutassanak bennünket az állítólag tárt karú Európának. A rólunk írt, csúsztatásokkal
és ordító hézagokkal telt történelmi összefoglaló, valamint a mostani kiállítás, mely objektív
bemutatásunk  helyett  a  művészi  szabadság  örvén csak  szégyenfoltjainkkal  foglalkozik.  A
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magyar hatalmi elit pedig mentegeti, sőt támogatja ezeket a lejárató kísérleteket. Íme, hogyan
fest az, amire bizton számíthatunk.

Ha  igaz  az,  hogy  a  világmindenség  mozgásait  a  virágon  tanyázó  pille  szárnyának
rebbenése  is  befolyásolja,  akkor  ehhez  hasonló igazság érvényesül  a  mi  esetünkben  is.  A
társadalom  minden  tagjának  minden  apró  cselekedete  befolyással  van  környezetének
egészséges életére, s ezen keresztül visszahat önmagára is. Ez is egyfajta globális szemlélet.

Francis Fukuyama értelmezésében mi, akik még nem globalizálódtunk teljesen, egyelőre
a  történelemben  élünk,  de  haladunk  annak  vége  felé,  ez  pedig  maga  a  globalizálódás.
Állítólag a rendszerváltást is ennek köszönhetjük. A peresztrojka felismerte volna, hogy nem
szabad erről lemaradnia!? 1989 mindenesetre egy hatalmas globalizációs ugrás volt. Sajnos
azonban  vezetőink  a  hazai  érdekek  elhanyagolásának  vétkébe  estek,  és  az
eurokompatibilitáson át mindenáron a globalizáció diadalmaskodását hajszolják. 

El  kellene  érnünk,  hogy  felébredjenek.  Mert  jelenleg  a  globalizáció  meglovagolása
helyett, a közös szekérből éppen a nemzetet, a családot vetették a vágtató paták alá, miközben
a hánykolódó kocsiból szétszóródó értékek elkapkodásával vannak elfoglalva.

Végezetül  dr.  Szabó Endre kollégámat  idézném:  „Az ország lakossága néhány éven
belül  tízmillió  fő  alá  csökken.  Érthetetlen  módon  a  demográfiai  katasztrófa  előképe  a
nagypolitika szintjén egyszerűen fel sem merül.  Az okokat kutatva a logikusan gondolkodó
polgár fejében két magyarázat lehetséges: az egyik hogy a napi események ad hoc kezelése
miatt, a nemtörődömség következtében nem jut e fontos kérdésre megfelelő figyelem. A másik
magyarázat az lehet, hogy a demográfiai problémára tudatosan kevés figyelmet szentelnek.

A  családtámogatási  rendszerek  sok  pénzt  igényelnek,  ugyanakkor,  ha  valaki
utánagondol  és  alaposan  utánaszámol,  a  befektetés  idővel  közgazdasági  szempontból  és
erkölcsi  értelemben  egyaránt  bőségesen  megtérül.  A  vizsgálatok  szerint  ugyanis  az
értékközpontú családokban szocializálódott egyének nagyobb valószínűséggel  válnak olyan
egészséges szemléletű, devianciáktól mentes, gyermekszerető (vagyis a társadalom számára
hasznos)  egyénekké,  akik képesek az élet  és az erkölcsi  értékek továbbadására.  (…) Még
csupán  anyagi  szempontokat  figyelembe  véve  is  egy  nemzet,  egy  társadalom  jövője  a
gyermekvállalásban, a következő termelő generáció kinevelésében rejlik.  Ezt mégsem értik
meg sokan.”

Ha  tehát  nagyon  konkrétan,  mondhatni  földhözragadtan  akarjuk  megfogni  a  dolog
lényegét,  akkor  a  család  egészségének  szolgálatában  álló  munkacsoport  olyan  cselekvési
programot  kell  hogy  kidolgozzon,  amelyik  nem  egyszerűen  mozgósít  a  gyermekáldás
érdekében, nemcsak az abortusz valós veszedelmeit ecseteli,  nemcsak arról szónokol,  hogy
egészséges életmóddal tovább élhetünk, nem csupán azt magyarázza, hogy a betegek legjobb
helyen a családban vannak, s gyógyulásuk ott a legbiztosabb, hanem rövid távon felhasznál
minden túlélésünket segítő ötletet, közép-, valamint hosszú távon pedig olyan segítséget tud
nyújtani,  amelynek  eredményei  már  a  szellemi  értékeket  is  magában  foglaló  igényeket
elégítenek  ki,  és  befolyásolni  képesek  az  egyes  közösségek  életszínvonalát,  közérzetét,
szellemét,  –  kialakítani  biztonságérzetét,  azt  a  kollektív  fészekmeleget,  amely  alapját
képezheti a gondolkodásukban is egészséges családok kialakulásának.

Hallatlanul sokrétű munka ez, és olyan, ahol minden-mindennel összefügg.
A feladat tehát nehéz és szép.
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Kérem, hogy akik ötletekkel rendelkeznek, segítsenek azokat asztagba rakni, s utóbb jó
együttműködésben kicsépelni és megőrölni!

Csak ezután foghatunk hozzá a jövő és megmaradás új szellemi kenyerének kisütéséhez.

Leányfalu-Félixfürdő

*

Naplójegyzet: 2004. szeptember 25.

KÖNYVECSKÉVEL A SZÍVETEK FELETT

Drága engem értő Barátaim!

Hétvégi lapokat böngészek, és a már-már fokozhatatlannak hitt szellemi émelygés újra
növekedni kezd bennem.

Valahogy még élesebben ébred egy gondolat: hogy lehetséges, hogy ide süllyedtünk?
Hogy  tud  egy  1100  éves,  a  csodák  ködéből  érkező  nép,  egy  olyan,  amelyik  a  Kárpát-
medencében megmaradni egyedül volt képes, ilyen embereket emelni maga fölé?

Sokezer esztendő felfelé ívelő fejlődését miként törheti meg ennyire néhány évtized?
Mely erő az, amely képes volt erre? Vakok a magyarok?

Hiszen  én  és  ti  és  ők,  még  sokan  mellettünk  egészen  más  vonalhoz  szoktunk.
Számunkra ez felfoghatatlan.

Őseimre gondolok, és a régebbieket nem is említve, csak 150 év nyílegyenes vonalát
forgatom vissza. 

Dédapám 16 évesen Bem apó katonája, aztán bujdosó. A cintosi vizimalomban dolgozik
álnéven, míg egy családjával komaságban levő Kemény báró titokban fel nem veszi birtokára.
Ő  azt  felvirágoztatja,  és  barátokként  halnak  meg.  Együtt  nyugosznak  Pusztakamaráson  a
haldokló magyar temetőben. Fia, nagyapám Lipcsében végez kitüntetéssel, és visszautasítja a
nyugati  fényes tudományos karriert.  Erdély hazahívja,  itt  Bánffy Dénes  birtokait vezeti,  s
mikor  az  miniszterelnök  lesz,  magával  viszi  a  nagytehetségű  fiatalembert.  Erdély
jószágkormányzója lesz belőle, majd Trianon után egész – nem csekély – vagyonával adózik
a  becsület,  a  mások  iránti  felelősség  oltárán.  Fia,  apám,  18  évesen  önkéntes  zászlósként
hihetetlen dolgokat hajt végre a piavei pokolban, aztán jön Trianon, és már csak Debrecenben
tanulhat, de ő is hazamegy és ládabontástól jut el az intézményvezetésig, meg az egyetemi
tanárságig,  aztán  –  megalkuvást  nem tűrve  –  a  segédmunkásságig,  és  végül  a  méltatlan
halálig. Magam, az egyetemről eltávolítva, megjárom az ólombányát, a munkatelepeket, és
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ezt követően egyenes vonalon küzdök át egy életet, mindvégig vállalva, s amint erre mód van,
ki is mondva véleményemet.

Most  mondhatná  akárki,  hogy  ez  nem  érdekes,  ez  dicsekvés,  mellverdesés.  De  ti
tudjátok, hogy nem az. Mert ott felénk ez szinte hétköznapi, sokan, nagyon sokan vagytok
képesek ilyen történeteket felidézni. Körülöttem ott álltok sűrű sorokban hozzám hasonlók!

Kétségbe  vonhatja  tehát  valaki  azt  a  jogomat,  hogy  undort  érezzek  a  sok  ide-oda
tülekedőt, lökdösődőt látván, azon az annyit emlegetett damaszkuszi úton, kis szélhámosoktól
és  haszonlesőktől,  a  gyáva  megalkuvókon  át,  egészen  a  nagystílű  és  kegyetlen,  mindent
eltipró és gátlástalan, veszedelmes nemzetárulókig?

Most  ezek  regnálnak,  és  olyan  dolgokat  cselekednek,  melyektől  pátosz  nélkül
mondhatom, megszakad a hazáját, nemzetét szerető tehetetlen szív.

Most ezek aggódnak, s immár leplezetlenül, hogy ha titeket keblére ölel a haza, majd
nem rájuk szavaztok? 

Lám csak! Ők tudják! Ők maguk mondják ki saját fejükre az ítéletet. Kellőképen meg
nem rontott határokon túli közösségeink tudnák, hogy kire kell szavazzanak!

Olvasom uszító és félelmet kelteni akaró szövegeiket, s nem tudom, hogy sírjak vagy
keserűen nevessek inkább.

Tudják! Tudják! Érzik!
S mi, a szelídek, a még magyarok, a még toleránsak, a még valódi európaiak? 
Mi  tudjuk,  hogy  szavazati  jog  nem  is  lesz.  Mi  tudjuk,  hogy  egyelőre  csak  egy

könyvecske lapulhatna zsebetekben, ott a szívetek felett. 
Csakhogy,  ez  a  kis  füzet  golyóálló  mellényként  védene  a  szívetekre  irányzott

lövedékektől. 
Ők ezt is sokallják?
Ők  a  szellemi  és  gazdasági  védteleneket,  a  balgákat,  a  félrevezethetőket  kedvelik,

azokat,  akik fejükön a mindenkor oly hasznos vajjal,  agyukban tévhitekkel,  tántorognak –
maguk választotta vezetőik által – kijelölt ösvényeiken.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2004. szeptember 29.

ÖNBECSÜLÉSÜNK MEGRONTÓI

Kedves velem aggódó Barátaim!
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Az utóbbi napokban a Kárpát-medencei magyarság népesedési gondjaival foglalkozom
annak kapcsán, hogy felelős emberek egy csoportja tenni óhajtana valamit a nemzeti tragédia
elkerülésére.

Fogyásunknak számos oka van, de ezekről kötetnyi tanulmánynak kell beszámolnia. Én
most egy látszólag mellék, de nem mellékes körülményről próbálok elgondolkodni.

Nem lehet véletlen, hogy valahányszor Magyarországon bal-liberális kormány regnál, a
nemzet  csak a  kínos kényszerrel  elviselt  szavak  „magasságáig” tud felemelkedni.  Csak  a
másik oldali választók elcsábításának lehetősége az, amiért még kiejtik szájukon e szót.

A nemzeti tudat pedig bizony már valóságos határesete a nacionalizmusnak, s az ezzel
összeforrásra szánt antiszemitizmusnak.

A  kizárólag  haszonelvű  politikai  gondolkodás  csak  a  minél  előbb  megszámolható
forintokra fogékony, semmiféle más érték nem érdekli őket a szalonképesség minimumának
szintje felett. Nem érdekli még akkor sem, ha annak utóbb igen jelentős, a bugyellárisokban is
megjelenő haszna lehetne. 

Nos ilyen  érték például  a  nemzeti  tudat.  A  találmány nem új,  a  világ legtöbb táján
ismert, és nem csupán alkalmazott, de természetesnek is tartott. Igen, annak tartják, mert ha az
égvilágon semmi haszna sem lenne, akkor is fontosnak éreznék azt!

Ha pedig ez az annyira nem szeretett, és értéknek csak az ország egy része által elismert
lelki-szellemi  tartalom zavarja  őket,  akkor tesznek  is ellene.  És éppen ez jelzi,  hogy kell
lennie valamiféle hatásának, különös erejének, mert másként nem fáradoznának feleslegesen
az elsilányításán.

A következő kérdés – várakozás szerint – az lenne, hogy miért éppen nálunk került az
üldözendők kategóriájába a nemzeti tudat? Most azonban nem erre kanyarodnak gondolataim.
Inkább egy részletkérdés izgatna, olyan, amely a nagy egész szempontjából aprónak tűnik, de
annál felháborítóbb, és a nagyobbik kérdőjelre is ad némi választ.

A  minket  most  befogadó  Európa  mellkasán,  annak  kitárt  karjai  között,  az  első
tapasztalat nem annak biztonságos melege, hanem rossz szagú lehelete volt.

Először az új tagokat bemutató rövid történelmi összefoglalóval aláztak meg. Emlékszik
rá a legtöbb olvasó. Kihagyások, ferdítések, csúsztatások jellemezték azt.

Most viszont egy, az új tagokat bemutató,  kiállításon lettünk pellengérre állítva, amit
személyes ismerősöm mint szemtanú igazolt. Mások maximum szelíd iróniával úszták meg,
mi azonban – és csak mi – a kontinens agyagjába döngöltettünk. Mintha ismét Trianon előtt
lennénk! Szinte felkiáltanék! Tán csak nem készülnek ismét valamire!? 

És megdöbbenek, amikor rájövök, hogy bár az újabb területi igény most nehezen lenne
elképzelhető, de a semmivé tevésünk igénye él és hat! Él ott kívül, és ami ennél tragikusabb,
hogy él itt belül is!

S,  ha  valaki  azt  képzelné,  hogy  szélsőséges  vagyok,  az  ne  rám hallgasson,  hanem
figyelje a tényeket!

A  megalázó  történelmi  összefoglalót  bal-liberális  magyar  politikusok  védték  meg.
Legyünk önkritikusak, nézzünk magunkba, ismerjük meg a világ véleményét! Azt, amit innen
bentről  sugallva  megrendeltek?  Kérdezném  sok  beigazolódott  tapasztalat  alapján.  Hiszen
ellenünk  dolgozó  külföldi  tudósítók  hada  él  és  dolgozik  itt.  Ismertek  informátoraik,
kapcsolataik, érdekeltségeik, és már az eszük járása is kezd megszokottá válni. A „magyar”
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újságírás egyes aktorai is tudják, hogy hol kell elhelyezni hazugságaikat külföldön úgy, hogy
az minél fájdalmasabban csattanjon.

A kiállítást is azonnal megvédték. Tisztaszeműnek nevezték. 
Még  jobboldalról  is  bírálták  Schmidt  Pált,  mert  –  mint  mondták  –  hozzászólása  a

művészi  függetlenségbe  való  beavatkozásnak  tűnhetett,  legalábbis  ezt  a  látszatot  keltette,
tehát ügyetlen volt!

Ismét  kérdezek.  Az  újonnan  belépők  bemutatását  az  Unió  illetékesei  a  művészi
függetlenség véletlenjére bízták volna? Nem egy hiteles informálás lehetőségét szponzorálták,
immár a mi pénzünkből is? Vajon arról volt szó, hogy kit nem szeretek alapon rendeltek volna
gúnyképeket  az  országokról,  s  közöttük is  elsősorban  a folyamatosan  és  kötelező  módon
legbűnösebbről  és  leghitványabbról:  Magyarországról?  Vajon  világszerte  a  megismerést
szolgáló  megannyi  ismeretterjesztő  vagy  tájékoztató  kiállítás  és  múzeum mind  az  alkotó
független fantáziájának terméke, s nem a legmagasabb szintű hitelesség kell vezérelje?

Nem hiszem, hogy elkalandoztam volna az erdélyi olvasót érdeklő témáktól, mert az ott
– hála Istennek – ma még magasabb és tisztább nemzeti öntudat is sorvadhat, ha kívülről ilyen
képet szuggerál az oly nagyon sóvárgott Európa. 

Vigyázzatok tehát, és gyanakodjatok! Az, ami ma velünk történik, sajnos ezt a szomorú
figyelmeztetést szüli.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2004. október 8.

EGY PATRIÓTA „INDÚLÁSA”

Drága csendes patrióta Barátaim!

Hány évtizede már annak, hogy a szavak kifordultak eredeti értelmükből, és hatalmas
erők összpontosultak, hogy a nemzeti alkotóképességet fémjelző nyelv, az a jelrendszer, mely
visszahat alkotójára és jellemzi is azt, elveszítse titkos, mágikus és mégis oly gyakorlatiasan
megmagyarázható értelmét, értékét.

Az évezredek óta szavakkal bűvészkedő politika, az utóbbi évtizedekben soha nem látott
magasságokat, pontosabban mélységeket hódított meg e művészet terén.

A valaha értelmes és tiszteletreméltó nacionalizmus szó után a nemzeti, majd a nemzet
következett. Utóbb a szavak sora, egészen addig, hogy: magyar.
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A  kitartó  és  következetes  harc  ez  irányban  párhuzamos  volt  a  szocializmus
internacionalista építésének hősi kiteljesítésével, de annak nevetség tárgyává váltával, könnyű
madárka módjára röppent föl s szállt alá a bal-liberális eszmék lombjaira.

A cél ugyanaz maradt,  a célpont is,  a nemzet legbelső értékei,  a magyarság s annak
senkit  sem  sértő  tudata.  Ártó  szavakkal  hitették  el,  hogy  vannak  ártó  szavak.  Szavak
ármányával bizonyították, hogy vannak az ármány által kisajátított szavak. Szavakkal ölték a
szép magyar szót. S azt a szellemet, melyből született.

A magyar ugart daraboló mesterséges árkoktól és természetes vízfolyásoktól függetlenül
létezett azonban egy láthatatlan elválasztó vonal, olyan, mely ezeket is keresztezte. A vonal
azok  között  húzódott,  akik nemzetben  gondolkodnak,  és  akik  erre képtelenek,  sőt  esküdt
ellenségei is mindannak, ami ezzel rokon.

Aztán jött a jobb és bal címkéinek adományozása,  mely nem jelentette ugyanakkor a
hasonló  előjelű  értékek  képviseletét  is,  sőt.  A  bal  valódi  értékei  is  jobboldalon  találták
magukat. Vagyis a szavak ez esetben is csak szavak maradtak, s már nem a valóságot fedték.
A nemzet önmagát még el nem vesztő része így a jobboldal támogatója lett. És elérkezett
nemrégen az idő, amikor ez meg is méretett.

Az  úgynevezett  baloldal  pánikreakciója  ezt  követte,  s  ez  vezetett  a  gyors  és
kivitelezésében oly annyira átláthatatlan, de céljaiban oly annyira átlátható változásokhoz.

Az ügyes  és  gátlástalan  vezető hamar  felismerte,  honnan lehet  még szövetségeseket
nyerni, és a nemzetellenesség miatt elveszített szavazók után nézett.

Kijelentették, hogy bizony ők hibáztak „az érzelmi politizálás elhanyagolásával”.
És lőn, hogy az új vezér kijelenté: Én patrióta vagyok. Majd néhány nap múltán így

folytatta:  meg  kell  védeni  a  magyart,  ha  bántják!  Szinte  azt  mondta,  hogy:  Ne  bántsd  a
magyart!

Vagyis megkezdte az érzelmi politizálást.
Pontosabban az érzelmekkel való politizálást.
Mert,  amiképpen  kapitalistából  egyetlen  szófordulattal  a  szegények  gyámolítója,  s

egyetlen ügyes húzással milliárdosból a bankárok réme lett, úgy lett ő a nemzetet semmibe
vevő ifjoncból patrióta és a magyarok védangyala.

Már  csupán  az  van  hátra,  hogy  eldöntsük,  kívánkozunk-e  védőszárnyai  alá,  s  ha
odabújunk nem lelünk-e ott irigy hónaljmirigyekre.

Mindenesetre nekem e patriótai szárnyalásról inkább egy rombolásra törő patriót rakéta
röppályája jut eszembe.

Bizony  mondom  néktek  barátaim,  hogy  bal-lisztikai  jelenségről  van  itt  szó!  A
becsapódás rettentő rombolással járhat. Ez nem lesz egyszeri és megismételhetetlen esemény,
hanem iszonyú folyamattá válhat még, a döntésre alkalmatlanok majdani szavazataival.

Leányfalu

*
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Naplójegyzet: 2004. október 20.

Megjelent: Erdélyi Napló (682.) 2004. október 26.

KÁROLYISTÁK

Csekély  olvasottság  elegendő  annak  megértéséhez,  hol  a  helye  Károlyi  Mihálynak
Magyarország  mélyrepülésének  okai  között.  Neki  azonban  még  áll  a  szobra  a  magyar
fővárosban, ahol mások, nála érdemesebbek, erre nem kapnak jogot. 

És most az MSZP új elnöke, a szerethető, és szerinte szociáldemokrata párt vezetője,
egy vérbeli értelmiségi, akinek még mentsége sem lehet arra, hogy mindezt nem tudja – a
vörösterrorhoz  vezető  események  évfordulós  ünneplésére  hívta  a  főváros  lakosságát.
Egyébként, ne feledjük, hogy nemrég Ságvárinak koszorúzott! 

Mi  az  oka  annak,  hogy  Ságvári  Endre  és  Károlyi  Mihály  bekerülnek  a  szocialista
hagyományba? Kiket akarnak ezzel a választóik közé sorakoztatni?

A  szocialisták  soraiból  kikerült  miniszterelnökök,  a  szegénységpárti  és  a  jólélő
Magyarország  jelszó  ötletgazdája  egy  irányba  mutatnak.  Országunk  a  mindent  elsöprő
globalizációs hullámnak nem haszonélvezője, hanem bizony gyarmata lesz. És ezek után már
csak azon kell gondolkodni, hogy az ország érdekeinek ilyen fokú mellőzése, a globalizáció
ilyen fokú kiszolgálása, az amúgy is nehezen kivédhető hátrányok elé kéretlenül is gördített
vörös szőnyegek és más átlátszó cselekedetek mit is takarnak.

Itt végleg gyökeret vert a kapitalizmus legújabb formája, a nómenklaturokapitalizmus,
mely  az  eredeti  tőkefelhalmozáshoz  kellő  gátlástalanságát  az  előző  rendszer  legkitűnőbb
iskolájában nyerte el. Az újgazdagok fordítva járták be Károlyi Mihály útját, mert míg a gróf
vagyonát  jórészt  elkótyavetyélte,  ők  kótyavetyét  rendeztek  az  ország  javaiból  saját
meggazdagodásukra.  Mindkettő  az  ország  tönkretevéséhez  vezetett.  Egyik  az  első
Trianonhoz, a másik… 

Azért  nem árt  azt  is  tudni,  hogy Kun Béla  kezébe a hatalmat  Károlyi  Mihály  adta.
Azokat viszont, akik most ezt ünneplik, már az ország választotta magának. A demokratikus
fejlődés tehát töretlen.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2004. október 29.
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MIKULÁS VAGY KRAMPUSZ

Drága velem Várakozók!

Mádl Ferenc köztársasági elnök kiírta a népszavazásokat december 5-re. Az elsővel, az
úgynevezett  kórház-privatizáció  ellenes  szavazással,  nem  sokat  foglalkoznék.  Annak  az
intézményi  privatizációt  tiltó  végeredménye  kétes  üzelmeknek  lesz  megakadályozója,  de
egyben  arra  is  felhasználják  majd,  hogy  a  dolgozói  „működtetési  privatizációkat”
megtorpedózzák, s főleg, hogy a ma még csak ígéret szintjén mozgó 25 milliárdos poliklinikai
privatizációs hitelgaranciát „létre sem hozva”, emlegethessék a privatizációt ellenzők káros
mivoltát, majd ezt végletekig csépelve erről a területről is szavazókat hódítsanak el.

Ez így fog történni. Mert hiába mondja Hiller István újdonsült „szocdem és szerethető”
elnök, hogy ők már nem az ellenféllel foglalkoznak, hanem tenni-tenni akarnak. Ezt fogják
tenni.

Néhány napja, mikor a sorkötelezettség eltörlését – a haza védelmi biztosítékainak teljes
feladásával – kétharmad híján nem szavazhatták meg, már ki is bújt a szeg a zsákból. Egy
órával az említett elnöki nyilatkozat sokadik ismétlése után az MSZP (szocdem és szerethető)
egyik képviselőnője már nyilatkozott is. Nem szakmailag. Inkább ezt mondta: látják, addig
van csak biztosítva a behívások elmaradása, amíg mi vagyunk kormányon. Ha a választás más
eredményt  hoz,  a  magyar  ifjak  ismét  mehetnek  sorkatonának.  A  tv-ben  hallható  szöveg
majdnem szó szerint ennyi volt, nem kiemelt passzust idézek. Gondolom a valóságot ismerők
számára világos az üzenete, éppen úgy, mint a benne rejlő minősíthetetlen valótlanság, no
meg a cél.

Térjünk azonban vissza december 5-höz.
Ezen  a napon  a kettős  állampolgárság  bevezetéséről  is  –  pontosabban  főleg erről  –

szavazunk, és a Kárpát-medence magyarsága egy szeretetteljes nemzeti Mikulásra vár. Akik
nem így éreznek, azok egy ravaszul önző krampusz reményében lengetik virgácsaikat. A jó
öreg Szent Miklós ugyanis – a gyermeki hiedelem világában – nem azért jár vörös kabátban
és kucsmával, mert a szegfűt is rajta viselné. Ez egy régebbi kabát, s akinek nem kabátja, ne
vegye magára.

Bárhol  fülelek  információt  kutatva,  bármit  olvasok,  bármerre  megyek  tájékozódni
óhajtván, a feltételek és a kettős állampolgársággal járó jogok körüli ködöt oszlató szándékkal
nem találkozom. Sőt, inkább ijesztgetnek, riogatnak, sejtetnek. 

Ma egyik új miniszterünk ezzel kapcsolatos kérdésünkre így felelt:  Minden négytagú
magyar család meg kell szokja ez esetben,  hogy egy ötödiket is el kell tartania! Igen,  ezt
mondta. 

Vajon miért történik mindez?
Miért nem lehet már most, idejében, a szavazás előtt tisztázni, hogy mivel jár a kettős

állampolgárság, s ha kell, gyors intézkedésekkel, rendelkezésekkel is megpróbálkozni? Miért
nem cél, hogy a szavazáskor ne remegjen meg – az önző érdekeit leküzdeni olykor nem képes
– anyaországi kéz? 
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A  23  millió  románnak  munkaerőpiacunkra  történő  beözönlését  készpénznek  vevő
szavazó most egyebek között 3 millió beteg beözönlésétől retteg.

Sem általában, sem részleteiben nem fogják tudni mire szavaznak. Csak nem is létező
hátrányokról hallanak, esetleges előnyökről pedig végképp semmit!

Magyarországon, a kisebbségi dolgokban járatlan tömegnek azt elmagyarázni, hogy a
kettős állampolgárság a határon túli magyarnak még anyagi vagy politikai előnyök nélkül is
rengeteget jelent, hogy az az összetartozás érzésének tárgyiasult bizonyítéka, hogy ez az érzés
több lehet bármely személyes haszonnál, hiú ábránd. Rádbámulnak, s jó, ha csupán udvarias
somolygás és csend a válaszuk.

De lássuk a lehetséges változatokat.
Ha  a  szavazás  –  úgy  ahogyan  szeretnénk  –  a  nemzet  saját  akaratából  történő

újraegyesülését  eredményezné,  a  politika  csak  ezt  követően  kezdi  majd  el  a  gyakorlati
megoldás körüli huzavonát, és ha csak kapkodás lesz, az a jobbik eset. 

Ha Isten őrizz,  bekövetkezik ennek ellenkezője,  és leszavazzák a nemzet igaz és oly
természetes óhaját, akkor ez egy immár utolsó Trianon lesz. A magunk választotta, a nemzeti
Tajgetosz.  Minden  harmadik  magyar  mélybetaszítása.  Ha  a  propagandájuk  eszközeivel
fogalmazunk, azt is mondhatjuk, hogy minden nemmel szavazó magyar család két határon túli
magyart taszít a mélybe. Ez esetben persze a „felelőtlen” aláírásgyűjtőkre lőcsölik majd az
egész kudarcot. Ha belegondolunk, hogy egy ilyen esemény milyen végletes mértékben fogja
ismét és újabb törésvonalak mentén megosztani immár a Kárpát-medence egész magyarságát,
az maga a rettenet. Reménykednünk kell, hogy ennyire nem romlottunk meg. 

Azok felelőssége, akik most sanda számításból ködösítenek, az előbbieket figyelembe
véve válik felismerhetővé valós méreteiben.

Reménykednek  azonban  egyesek  a  harmadik  lehetőségben  is.  Ez  az  volna,  hogy  a
magyarok nem mennének el kellő számban szavazni. A nemzetben gondolkodni képtelenek
ekkor  lélegeznének  fel  igazán.  Az  anyaország  pedig  megúszná  a  közöny  diagnózisával,
melyet utóbb kényelmesen rá lehet terhelni a történelem torzító hatásaira.

Valami azonban mégsem lesz  letagadható és  elhárítható: december  5-én vizsgázunk.
Ekkor tudjuk meg, hogy létezik-e a magyar nemzet! 

Sok óhajunk, igényünk és reménykedésünk közepette ne feledjünk el egy igazságot: egy
nemzetnek bármit is csak akkor van joga kívánni, ha valóban létezik.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2004. október 31.

Megjelent: Erdélyi Napló (684.) 2004. november 9.
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HALLOTTAK NAPJA

Drága emlékező Barátaim!

Ilyenkor  a  közép-európai,  békés  életmódot  élő  s  arra  szocializálódó  (arra vágyó)  polgár,
halottaira gondol. Ilyenkor nem szokás másra figyelni.

Ha hagyják.
Csakhogy, ezek a halottak napjára készülődés jegyében zajló napok inkább a hallottak

napjai lettek. 
Olyan  dolgokat  volt  alkalmunk  hallani,  melyek  minden  más  igyekezetünk  ellenére

elterelték a figyelmet arról, amire most szántuk volna csendes elmélkedő óráinkat.
Iskolatörténet  lehet  az,  ahogy  a  Vasárnapi  Újság  riporterének  felelgettek  a  Károlyit

ünneplő  vének.  Mert  fiatal  vajmi  kevés  volt  ott  jelen.  Ők  a  gróf  jeles  intézkedéseire
hivatkoztak, aztán mikor azok mibenlétét kérdezte a riporter, sorra vallották be, hogy hát arra
már nem emlékeznek, csak tudják, hogy az iskolában sok jót hallottak róla.

Az  iskolában!  Melyik  volt  az  az  iskola?  Mi  történt  itt  annak  érdekében,  hogy  az
elhomályosított szemek kinyílhassanak? Vajon megtettünk-e mindent  ezért.  S ha nem, hát
várhatunk-e  egyebet  a  balga  magyartól,  mint  hogy megy  a  fejébe  plántált  információ  és
eszmecsip csipogása után.

De ezekben a napokban hallhattuk azt is, hogy az eddig bérgyilkosok kezére ajánlott és
levadászásra  kijelölt  volt  miniszterelnökünket  elevenen  történő  megnyúzásra,  másokat
kibelezésre, kiherélésre, lámpavasra kötésre, jégcsákányos halálra, késhegyre, közönségesebb
kis  jobboldali  médiadolgozókat  csupán  fejberúgásra  „jelöltek”.  És  a  szeretni  való
szociáldemokrata párt, mely többé nem akar az ellentáborral foglalkozni, nem is foglalkozott
ezzel.  Csak  örömmel  nyugtázta,  esetleg  csendben  megrendelte  a  fentieket?  Ha  csak  egy
mondta  volna  közülük,  hogy  ettől  el  kellene  határolódni.  Az  ellenzéken  havonta  kérnek
számon különféle elhatárolódásokat. Azt mondják, hogy nincs semmi gond, ez egy irodalmi
alkotás, egy „vers”, tehát bármit leírhat. Gyermekkoromban gyakran hallottam egy mondást:
Teheti mert vasúti. Most majd más lesz a módi. Mondhatja, mert költő. Kíváncsian várom, a
jobboldali rímekre miként alkalmazzák ezt a feloldozást. Mondjuk, hogy ezek után Döbrentei
Kornél munkássága átértékelésre kerül, és tömegesen lépnek majd vissza az írószövetségbe az
abból tévedésből eltávozottak!

Engem mégis egy másik eset háborított fel jobban. Szombatonként méla undorral nézem
meg a Heti hetes adását, mert az véleményem szerint pontos lakmusza annak, ami itt történik
vagy történni fog! Ők tudják, hogy mit kell és, hogy mit szabad, és azt is, hogy mennyire…
stb. Nos e műsorban, akiknek erre módjuk és gyomruk volt, láthatták, hogy a gyermekáldás
csökkenéséről beszélve, az élvonalbélinek tartott művésznő, szemét meresztgetve szólt: Na és
akkor mi van? Még rá is  kérdeztek, miről beszél? Ő meg mondá: a fideszesek azt  állítják
kevés a gyerek! És röhögtek, röhögtek gátlástalanul.

Ekkor  tört  rám a  legerőteljesebb  undor.  Úgy  éreztem,  soha  meg  nem nézem  ezt  a
műsort. Csakhogy hamarosan rájöttem, hogy ezt nem tehetem. Nem, mert akkor lemaradok az
információról.  Lemaradok  annak  regisztrálásáról,  hogy  meddig  lehet,  meddig  elvárt  még
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süllyedni ebben az országban. Miből lehet még gúnyt űzni, milyen önpusztító gondolatokat
lehet és tanácsolt még belesulykolni a szerencsétlen magyar nézőbe? 

Most jöttem rá igazán, hogy a gúny, az irónia,  a nevettetés,  mekkora hatalom. Hogy
ezzel  lehet  legkönnyebben  félrevezetni,  szent  gondolatokat  profanizálni,  ránk  leselkedő
veszedelmet tudatosan bagatellizálni.

Ebben az országban ugyanis mindenre lehet találni alkalmatos jelentkezőt.
Ha  a  magyarságot  egyetlen  jólfizetett  mozdulattal  letörölhetnék  a  történelem

színpadáról, arra is sorban állanának a tehetségek. Még be sem érnék az érte járó jutalommal.
A közönségsikert is elvárnák, a tapsot,  s nem csak azt,  amit a stáb odavarázsol  a rendező
intésére.

És vajon hányan várnának egy ilyen helyszíni közvetítésre?
Vidám tudósítás a magyarság elsüllyedéséről! 
Szeretnivaló hírekkel traktálnak hát minket ezekben a kegyeletteljes napokban is.
Vevők vagyunk rá.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2004. november 7.

Megjelent: Erdélyi Napló (685.) 2004. november 16.

AZ ÉDENTŐL KELETRE

Mózes I. 4. 9. 
És monda az Úr Kainnak: Hol van Ábel a te
atyádfia? Ő pedig monda: Nem tudom, avagy
őrizője vagyok-é én az én atyámfiának?

A Gondviselés véletlenje adá kezembe a fenti idézetet és a mögötte meghúzódó bibliai
történet  tanulságait.  Más  vonatkozásban  –  a  reánk  leselkedő  bűnről  –  prédikálva  említé
lelkipásztorunk november hetedikén, az egykor volt ünnepen, melynek visszatérte még kísért,
s az utóbbi hónapok eseményei után nem lepne meg. Rövid és egyenes a Károlyi-Kun Béla-
Lenin-Ságvári-Sztálin  útvonal,  be sem lepte a  gyom. Új  uraink a damaszkuszi  út  helyett,
mostanában e bal-jós ösvényt tiporják.

A történelem velünk nem csak kegyetlen, de még csúfot is űz belőlünk. Egy képtelen
pillanatban,  gyengeségünk  egyik  történelmi  mélypontján  kell  ennek  a  kettészakított
magyarságnak Káin és Ábel szerepébe keveredni.

Az  édent  mindenáron  birtokolni  kész  káini  anyaországnak  most  kellene  legyőznie
magában a bűn óhaját,  és magához emelnie Ábelt, elszakított testvérét. Ha hallgat a sátáni
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szóra,  az önzést  és önérdeket  felkorbácsolni  oly ravaszul  képes  hangra,  melyet a  hatalom
kertelés  nélkül  tett  magáévá,  akkor  Ábelt  halálra  sújthatja.  Majd  csak  ezt  követően  fog
rájönni,  hogy ezzel  önmagát  is  kirekesztette  örök időkre az  Édenből,  s  maradhat,  mint  a
bibliai Káin, az Édentől keletre.

A mai Ábel, a mai Sátán szavától megszédített Káin számára valóban az, mit héber neve
sugall. Mert ez a név annyit tesz magyarul, hogy: semmi, köd, pára. Vagyis jelentéktelen, nem
fontos, feledhető.

Mivel  magyarázható,  hogy  ez  a  majdnem  halálos  balesetet  szenvedett  hatalom,
átültetéses  műtétei  után  az  intenzív  szobáról  épphogy  kikerülve,  s  a  remélt  gyógyulás
mámorát éppenhogy megélve, máris merészen mutogatja  eddig gondosan rejtegetett  vörös
agyarait? Mondanám,  hogy természetéből  ered,  de természete a  hatalom és vagyonszerzés
erős vágya is, azt pedig nem biztos, hogy ez elősegíti. Avagy ők mégis eredményt remélnek
ettől? Ki tudná megmondani? Mert a haszon reményén túl a meggyőződést nem, legfeljebb a
csakazértist tudnám feltételezni róluk.

E  pillanatban  nyílik  az  ajtó,  és  Bukarestben  élő barátom lép  be.  Néki  teszem fel  a
kérdést. Mi történik, ha nem, s vaj mi, ha igen lesz a végeredmény?

Ő egyszerűbb választ ad nekem, de nem bíztatót. Szerinte a nem, már aligha sokkolná
őket. Legtöbbjük megtanulta, hogy mostoha anya ez az ország. Az igen pedig vajmi keveset
változtat a dolgok menetén, mert a fiatalok így is úgy is elmennek, amint megkapja országuk
az EU tagságot. A kettős állampolgárság legfeljebb valamennyire előrehozza ezt. Az öregek,
meg amúgy sem vágnak neki a nagyvilágnak.

Magam nem tudom eldönteni, mennyire van avagy nincs igaza. Szubjektív értékelés ez,
nincs mögötte semmilyen hatástanulmány.

Másra gondolok ugyanakkor.
Először arra, hogy ha azok a fiatalok így is, úgy is elindulnak a nagyvilágba, nem jobb-

e,  ha  inkább  a  Kárpát-medence  magyarságát  erősítik?  Ismétlődjön  meg  a  Kádár  kori
visszautasító  magatartás  nyugatra,  örökös  beolvadásba  taszító  hatása?  Ha  viszont  nem
indulnak  el,  akkor  erősítheti  őket  ez  a  lelki  támaszt  jelentő,  egyszersmind  kapcsolataik
ápolását könnyítő lehetőség, meg mindaz, amit majd remélhetőleg bölcsen hozzárendelnek.
És eszembe jutnak az előnyök, melyekről végképp nem akarnak beszélni.  Mert,  ha valaki
mégis  e  lehetőség  hatására  települ  át,  az  hasznot  is  hajt.  Ha  az  SZDSZ által  emlegetett
kisebbségi értelmiségvesztést nézzük, az véleményem szerint ettől teljesen független. Az az
értelmiségi, aki át akar települni, eddig is megtette, mert megtehette. Az pedig nem igaz, hogy
képzetlen munkaerő jön munkanélkülinek ide. Még ha jön is ilyen, német, török mintára az
fogja elvégezni a magyar képzetlen munkaerő által fel nem vállalt négermunkát. De inkább
jön  majd  fiatal,  aki  a  rohamosan  romló  magyar  korfán  csak  javít,  az  állami  adó-  és
járulékbevétel mérleget csak segíti. 

Aztán az jut eszembe, hogy lehet bármely lehetőség is „nyerő”, de az tény marad, hogy
a  szerencsésebbnek  nincsen  joga  nemet  mondani.  Közös  bajukban  a  hajótöröttek  is
sorshúzással döntik el, kit kell megenniük, és nem előre meghúzott választóvonalak döntenek,
mondjuk imígyen: a hátsó padon ülők képezik az élelmiszertartalékot a többi túléléséhez.

Mint láthatjátok messzire és képtelen gondolatok irányába tévelyeghet a riadt fantázia. 
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El  kell  ismerni,  hogy  a  most  készülő  népszavazás  mindkét  pontját  lehetett  volna
ravaszabbul  és  a  várható  ármányt  megelőző  ügyességgel  megfogalmazni.  De  a  lényeg
mégsem ez, hanem a feltétel nélküli felelősségvállalás természetes szükségessége, a Szabó
Dezső megfogalmazta és oly sokat emlegetett  gondolat  vérünkké válása:  „Minden magyar
felelős minden magyarért!” 

A tény ma azonban csupán annyi,  hogy a magyarságért  érzett felelősségét hirdető új
kormány az  első próbatételkor lelepleződött.  Alkotmányellenes  módon és nemzetellenesen
próbálják befolyásolni a választókat, a magyarság szerencsésebbik felét. Tudtán kívül önmaga
ellen  fordítják,  látszólagos  és  pillanatnyi,  jórészt  megalapozatlan  indokok  szajkózásával,
elhallgatásokkal és ködösítéssel.

S ha már a Bibliával kezdtük, végezzük is azzal. Mit mond az Úr, a bűn csiráját már
magában hordó irigy és önző Káinnak, midőn annak nem tetszik,  hogy ő Ábel ajándékára
tekintett alá:

„Miért gerjedtél haragra? És miért csüggesztéd le fejedet?
Hiszen, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz; ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó

előtt leselkedik, és reád van vágyódása; de te uralkodjál rajta.” (Mózes I. 4 / 6-7.)

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2004. november 11.

Megjelent: Erdélyi Napló (686.) 2004. november 23.

ÉRTÉKŐRZŐ SÉRÜLÉSEINK

Drága Társaim az értékőrizésben!

Ezekben a hetekben a nemzetiségét még értéknek tekintő Kárpát-medencei magyar ajkú
– hogy meghatározásom mindenkinek megfeleljen – lakosság, torkában dobogó szívvel várja
az eredményt. 84 éves magaláztatás után végre megadatik nekünk a választás lehetősége, a
Deák Ferenc-i figyelmeztetés felemelt ujja alatt, vagyis annak tudatában, hogy amit erővel
vesznek el,  az még nem veszett  el  végleg,  de amiről magunk mondunk le,  az soha többé
vissza  nem perelhető.  Ha most  lemondunk egymásról,  ha most  megtagadjuk a magyarság
egyharmadát, akkor – ennek tudatában – bármit megtehetnek velünk.

Sokmindent  megtárgyaltunk már  erről  a  gondunkról.  Most  egy eddig fel  nem vetett
kérdést emlegetnék tinéktek, olyant, melyről talán kevesebbet volt alkalmatok hallani, olyant,
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mely szerintem nagyon is ide tartozik, de amely a népszavazás eredményétől függetlenül is
létezik és hat.

Magyar  értelmiségi  körökben  egyre  gyakrabban  találkozom  azzal  a  –  szánakozó
jóindulat  köntösébe  bújtatott  –  véleménnyel,  hogy minden áttelepült  egyén,  a  valóságban
sérült ember.

Ezzel  párhuzamosan egyre erősödik bennem a vélemény,  hogy éppen a kádári  puha
diktatúrát  és  a  neoliberális  befolyás  túlsúlyát  hordozó  legutóbbi  15  évet  átélt  magyar
társadalom a sérült.

Lehet, hogy két igazságról van szó, de inkább hajlok arra, hogy az, amit a határon túlinál
sérülésként  diagnosztizál  a saját  sérült  álláspontjáról ítélkező anyaországi,  az távolról sem
sérülés. Ellenkezőleg. Arról nem beszélve,  hogy a kisebbségben nevelkedett magyar valódi
sérüléseiből is erényt tudott kovácsolni.

Mert melyek azok a jegyek, amelyeket felemlegetnek sérült mivoltunk bizonyítására?
Elsősorban az érzékenységünk mindarra, ami nemzeti, ami magyar! Ez errefelé sajnos sokak
szemében furcsa, idegen, mondhatni kóros jelenség. Ilyen tehát maga az élő nemzeti tudat is.
Nem kevesen egyenesen veszedelmesnek érzik azt, felpántlikázzák sötét történelmi jelzőkkel,
olyanokkal, melyeknek nincs is magyar megfelelője, vagy melyek eredeti értelmükből végleg
kiforgatott szavak, olyanok, mint a nacionalizmus és alfajai, egészen a fasizmusig. Jól illenek
ezek a bűnös nemzet gondosan ápolt fogalomköre körüli ködökbe. Mi több, sérülésnek számít
itt a leghétköznapibb hazaszeretet minden jele is. Ha például valahol, a sok összeszorított száj
között,  egymagad  maradsz  a  himnuszt  énekelve,  ha  észrevesznek  egy  megcsillanó
könnycseppet  a  szemed  sarkában,  mert  figyelnek,  erre  is  figyelnek.  És  sérült  vagy,  ha
örömmel  hullatod  verítékedet  a  haza  boldogulásáért.  Sőt!  Ilyenkor  nem csak  szánalomra
méltó sérült, több annál és ellenszenvesebb. Törtető, könyöklő, stréber! Lassan sérült leszel,
ha gépkocsidból nem dobod ki hanyag mozdulattal a cigarettacsikket és az üdítős dobozt, ha
nem használod a most hódító magyartalan szóelegyet, de talán már az is elég, ha becsületes
maradsz.

Talán túlhevültnek, indulatosnak tűnhet a felsorolásom, de mindegyikre tudnék példával
is szolgálni.

A  torzulásit  nem  ismerő  honi  társadalom,  mely  liliputiságra  nevelve  –  Gullivert
csapongó denevéri vakságban tartva – a látókat érzi a normálistól eltérőnek, önmagára is nagy
veszélyt  jelent.  A  határon  túlról  érkező  magyar  tehát  itt  csak  hasznos  lehet.  Igazi
vértátömlesztést  jelenthet,  visszaadhatja  az  elvesztett  vagy  inkább  a  történelmi  széfekbe
gondosan eldugott hagyományos mértékegységeket.

Minden  egyes  áttelepülő veszteséget  jelent  annak  a közösségnek,  ahonnan  kiszakad,
ugyanakkor azonban,  ha Magyarországra települ át,  és nem kallódik el a nagyvilágban, itt
valóban  nagyon  fontos  szerepet  tölthet  be.  Úgy  is,  mint  létszám,  úgy  is,  mint  a  humán
erőforrás reprodukciójára egyre képtelenebb ország megerősítője,  mint járulék és adófizető,
mint az elöregedett magyar társadalom eltartója, úgy is, mint a történelem során kifejlődött
tulajdonságaink génbankja,  a valódi tolerancia hordozója,  a senkit nem sértő nemzeti tudat
sallangmentes birtokosa, az egészséges veszélyérzet képességének átmentője és sok-sok más
nélkülözhetetlen nemzeti sajátság újraélesztője.

73



Azok, akik mindezektől  a  tulajdonságoktól tartanak, akik most önmagukat leleplezve
vállalták fel  a  folytonosságot  az e  tulajdonságok  eltemetésére  felesküdött  sötét  elődökkel,
érthető  módon  riasztanak  képtelen  és  a  mai  eltorzult  gondolkodású  tömegek  számára
apokaliptikus – természetesen anyagi érdekek sérülésére alapozó – látomásaikkal.  Hol van
már a magyar társadalom attól, hogy felismerje ennek a feltételezésnek a rá nézve megalázóan
sértő voltát? Éppen ezért alkalmazzák a módszert.

Lelkük rajta.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2004. november 11.

Megjelent: Erdélyi Napló (687.) 2004. december 1.

AZ ÉREM KÉNYESEBBIK OLDALÁRÓL

Drága új ünnepet remélő Barátaim!

December 1. számunkra gyászos nap. Milyen szépen ellenpontozná, ha december 5. a
nemzet saját akaratából történő újraegyesülésének ünnepe lehetne. Az első igazán hatékony
balzsam a Trianon-traumára.

Az  ember  latolgat,  s  arra  gondol,  hogy  ha  a  helyzet  pesszimistán  számolva  sem
reménytelen,  de  mégis  megborzong  egy  szégyent  jelentő  eredmény  lehetőségének
gondolatától. A kettő között ugyanis rendkívül keskeny a mezsgye, aránytalanul keskenyebb,
mint  amilyen  hatalmas  a  sikertelenség  mellett  tátongó  mélység.  Ha  azok,  akik  az  EU-s
parlamenti  választásokra elmentek és  a  jobboldalra szavaztak,  most  is  igennel  mennek az
urnák elé, akkor már csak abban kell reménykedni, hogy akad 400 000 olyan baloldali, netán
liberális szavazó is, akiben van még nemzeti érzés. Arról, hogy tömegesen jelenjenek meg a
szavazók,  nem is  merek álmodozni,  csak  imáimban  fordul  elő ilyen  kérés.  Ez  ugyanis  a
győzelem  felé  billentené  a  mérleget,  mert  a  várhatóan  nemmel  szavazó  feltételezhetően
könnyebben marad otthon. Egyrészt, mert az ilyen gondolkodás nem olyan aktív, másrészt
mert közöttük is sok a bizonytalan, magában küszködő, idegen hatások hálójában vergődő
ember.  Így a kívánt százalék  alatt  maradt szavazáson belül  elegendő lenne egy kétmilliót
meghaladó igenlő tábor. Igen, ez elég lenne a törvény előírta sikerhez, de kevés egy igazi
katarzist jelentő, nagy magyar – gyógyító – összeölelkezéshez.
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A  téma  matematikai  oldalán  ezen  kívül  is  felbukkan  több  ezzel  kapcsolatos  szám,
olyanok,  amelyeket  a  hatalom  szajkó  kommandója  fröcsköl.  Ezek  azonban  most  nem
érdemesek szóra. Hiszen jól tudjuk, hogy mi van mögöttük. Ahogy a 23 millió esetében, úgy
most  is  tudatosan  állítanak  valótlant.  A  cél  más.  A  cél  az,  hogy  a  feltételezett  kettős
állampolgárság által netán elnyerhető szavazati  jog felbukkanása  esetén  feltételezett  újabb
jobboldali  szavazók  tömegétől  szabaduljanak  meg.  Ha  biztosak  lennének  ennek
elkerülhetőségében,  nem lenne annyira élénk az ellenkezés.  Ugyanitt keresendő a gyökere
annak is, hogy miért kívánatosabb a kínai bevándorló, mint a kisebbségből érkező öntudatos
magyar.

Alaposan  kifejtették  már  előttem  a  többi  érzelmi  vonatkozást  is,  és  talán  sikerült
megértetni,  hogy  ezek a  szubjektív tényezők  nem elhanyagolhatók,  hiszen  objektív erővé
válnak.  Örömmel  tölt  el  az  a  tevékeny  buzgalom,  melyet  az  igen  szavazatok  elnyerése
érdekében  tapasztalok  a  magyar  társadalomban.  Bizonyára  lesz  eredménye,  ha  nem is  az
erőfeszítéssel arányosan. Ugyanis ezeket az érzéseket az igazi nemmel szavazók nem ismerik,
fel  sem  tudják  fogni.  Vagyis  náluk  más  húrokat  kell  megpendíteni,  ha  véleményük
megváltoztatására  akarjuk  őket  rábírni,  esetükben  nem  érzelmekre,  hanem  érdekekre  kell
hivatkozni. A hatalom lám tudja ezt. Ismeri saját gyermekeit.

Van azonban az éremnek egy sokadik oldala is, az az oldal, amelyről nem illik beszélni
„jobb” körökben sem. Magam is nehezen szólok róla. Nehezen, mert még ma sem juthattunk
el  a  Kárpát-medencében  és  a  Kárpát-medencéből  történő  magyar  migráció  kérdésének
árnyaltabb,  általánosításoktól,  sablonoktól  mentesebb,  egyéni  sorsokra  lebontott
megközelítéséhez.

A kisebbségből távozásra kényszerülő, vagy e helyzetben a távozást választó magyar,
kétségtelen,  hogy  felnevelő  közösségét  gyengíti.  De  további  sorsa  ettől  még lehet  olyan,
amely a Kárpát-medencei összmagyar érdekkel nem ellenkező, annak szempontjából hasznos.
A  legkisebb  esély  erre  akkor  van,  ha  az  illető  elhagyja  a  Kárpát-medencét,  a  magyar
szállásterületet.

A Kádár éra idejében éltük meg azt a szomorú helyzetet, hogy több ezer magyar, aki
Magyarországra  szeretett  volna  áttelepülni,  nem kapta  meg  a  magyar  befogadást,  s  ezért
szétszóródott a  nagyvilágban. Jobbára fiatal,  képzett és a reprodukció korában levő párok,
családok voltak ezek

Ha tehát akár most, akár a legnagyobb határon túli közösség –Erdély – esetében közelgő
európai  integráció után, azok,  akik amúgy is  távozni  akarnának,  „világgá  mennek”,  ezt  a
lehetőséget fel nem ismervén önmagunk ellen cselekszünk.

Mert,  bár  a  felnevelő közösség számára  az onnan  távozó  nagy  veszteség,  de az ide
érkező magyar az anyaország számára nem teher, hanem nyereség. 

Mi az oka annak, hogy a 800 000 beözönlővel és százmilliárdos terhekkel riogatók nem
beszélnek  arról,  ami  máshol  már  elhangzott.  Nevezetesen  a  további  fogyás  esetén
elkerülhetetlenül  szükségessé  váló  betelepítésről,  a  hazai  korfa  folyamatos  torzulásának
egyenes  következményéről.  Vagy  a  betelepítés  nem lesz  teher?  Avagy  az  idegen  jobban
szolgálja majd érdekeiket? Amint már említettem, ez nem kizárt!

Ha  a  kisebbségekből  be  is  következik  egy  bizonyos  fokú  átvándorlás,  az  nem lesz
tömeges és nem lesz robbanásszerű, nem lesz kezelhetetlen, tehát zavartalanul levezethető
folyamatról lesz szó. Ráadásul olyanról, melynek összehasonlíthatatlanul több az előnye, mint
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a hátránya. Igazi hátrányait azok viselik, akikből ez a létszám kiszakad, megelőzni azonban
ők sem tudják, mert tapasztalat szerint, ha az anyaország nem hajlandó befogadni őket, akkor
is távoznak, csak éppen továbbmennek. 

Tehát inkább az volna a helyes magatartás, hogy e folyamatot nem kell gerjeszteni, de
az ennek ellenére útra kelőket úgy kell ösztönözni, hogy inkább ide telepedjenek, hogy ne
hagyják el a Kárpát-medencét.

Hogy ez a magától értetődő igazság miért tilos mifelénk, azt csak sejthetjük.
Íme tehát egy olyan kérdés, amelyről illik idejében beszélni, és ha minden reményeink

szerint alakul, erre is felkészülni. Most még sokan lesznek megmenthetők az összmagyarság
számára.  Az európai csatlakozás után már valószínűbb lesz,  hogy éppen a legértékesebbek
fogják átugrani a Kárpát-medence határait. Ha marad ez a hatalom, idegen földön szívesebben
látják  majd  őket,  mint  anyaországukban.  Kádár  János  pedig  nyugodtan  alhatja  álmát  a
Nemzeti Panteonban. 

Ő is így cselekedne, ma is.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2004. november 14.

Megjelent: Új Szentendrei Hírlap: 2004. november. 20.

A DEMOKRÁCIA HARAPÓFOGÓJÁBAN

Drága Barátaim!

Elküldöm néktek ezt az írást, melyet a sorsunkról szavazók szemeinek nyitogatására
írtam a nagyobbik hazában.

***

Ezerszer  volt  már  alkalmunk  megbizonyosodni  arról,  hogy  Trianon  micsoda  csapdát
jelent. Hiszen évtizedeken át, még emlegetni is tilos volt, mint feltételezett Obi ősöknél a
szent állatok neveit. Igazságügyi miniszterünknek a kettős állampolgársággal kapcsolatos,  a
békeszerződésre  tett  elsietett  hivatkozásán  nekikeseredvén,  eredménytelenül  olvastam át  a
vaskos  tiltások százait  tartalmazó szerződéseket.  Ez az egy tiltás  nem szerepelt  közöttük.
Talán nem túlozok, ha azt mondom, belekeseredtem a megalázó paragrafusok sokaságába, s
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annak  a  szellemnek  a  szelét  újraérezvén,  mely  egyetlen  célt  tűzött  ki  maga  elé:
pusztulásunkat.

Nem létezhet tehát magyar kormányzó erő, amelyik ne lenne köteles szembeszállni ezzel a
szándékkal. Ravaszul, ügyesen, hősiesen vagy ahogy a pillanatnyi helyzet diktálja, de, hogy
elfogadja, sőt saját polgárai ellenében hivatkozzon arra, ezt nem teheti.

Vitatkozni lehet azon is,  hogy a kétigenes szavazás kérdéseit miként tették fel. Mert a
körülmények ismeretében, kellő politikai dörzsöltséggel, bizony fel lehetett volna készülni az
ellenzőkre, sőt a reális akadályokra is. Így a dolog fordítva történt, és a kérdés felvetése éppen
e  dörzsöltség  áldozata  lehet.  Mentségükre  elmondhatjuk,  hogy  sajnos  nem  egy  közös,
megfontolt,  nemzetépítő  munka  korát  éljük,  hanem  inkább  egy  ostoba  módon  és  önös
szándékok,  érdekek mentén megosztott  nemzet  szellemi  polgárháborújának zajában telnek
napjaink, és a felvetések is így keletkeztek, szükségállapotszerű hangulatokban.

A demokrácia azonban megjelent a  Duna partján is,  úgy amint  az úgynevezett  szabad
világban divatos. És ez a helyzet, ezt a lehetőséget szülte.

A  kórházprivatizáció  bonyolult  és  agyonmagyarázhatóan  ravasz  kérdés,  de  az  igen
kimondása sem akadályozhatja  meg annak a vagyonvesztést  kizáró formáit.  És ez  így jó.
Nehéz, fontos, de a mellé sodródott kérdéshez nem hasonlítható, nem elsődlegesen nemzeti
sorskérdés.

Foglalkozzunk inkább a kettős állampolgárság történelmi súlyú felvetésével.
Bármilyen is, ha valóban hatalmas kockázatokat is rejt magában, de most már mennünk

kell előre. Deák Ferenc, a haza nagy nemzeti liberális bölcse megmondotta volt, hogy amit
elvettek  erővel,  azt  még  visszaszerezhetjük,  de  amiről  magunk  mondunk  le,  az  örökre
elveszett.  A magyar nemzet, bár hatalmas tudati válságban van, mégis meg kell birkózzon
ezzel  a  kihívással,  és  az  eredendő  gyarlóságot,  valamint  a  történelmi  korszakok  során
beléivódott önzését legyőzve, igennel kell szavazzon a kettős állampolgárságra.

A határon túl rekedtek és szervezeteik is pontosan tudják, de a történelmi tapasztalat is azt
mutatja, hogy tömeges áttelepüléstől nem kell félni. A 23 millió román munkást képviselő
egyetlen pincér, ki három hónappal a riogatások után megjelent a magyar munkaerő-piacon,
jelképezi  azt,  amitől  most  is  félnünk  kell.  Ráadásul  demográfiai  vákuumunk  rövidesen
betelepítési kényszer felé taszít. Az elviselhető mértékű áttelepülési hullám várható résztvevői
pedig  fiatal  és  munkaképes  korú  emberek  lesznek.  Olyanok,  akik  növelik  romló  korfánk
eltartóképességét. Az tény, hogy felnevelő közösségük szempontjából veszteséget jelentenek
majd, de az is, hogy a Kárpát-medencei összmagyarságnak itt nagyobb szüksége van rájuk,
mint szétszóratva a nagyvilágban. Mert, aki pl. Erdélyből menni akar, az ma már megy. Vagy
most  vagy három év múlva, ha belépnek az Unióba.  A Felvidék magyarsága viszont  már
bizonyította, hogy nem mozdul. A kisebb közösségek (Kárpátalja és a Vajdaság) pedig olyan
gazdasági,  illetve etnikai  nyomás alatt  vannak, hogy ott  sem a kettős  állampolgárság fog
dönteni a menni vagy maradni mellett. Sajnos a terjedelmi korlát nem ad módot a további
fejtegetésekre. Az azonban mindenki számára világos kell legyen, hogy történelmi lehetőség
és  felelősség  lesz  december  ötödikén  a  kezünkben.  Ha  az  eredmény  nem az  lesz,  amire
minden józanul gondolkodó magyar vár, akkor elveszítettük a jogot arra, hogy az Illyés Gyula
említette, Trianon által a magasban lebegni kényszerített hazát,  a történelem által felkínált
lehetőséggel élve, lehozzuk a földre.
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Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2004. november 16.

Megjelent: Új Szentendrei Hírlap: 2004. december 4.
Átalvető (52.) 2004. december

KIÁLTVÁNY A MAGYAR NEMZET SZERENCSÉSEBB FELÉHEZ

Drága várakozásban élő Barátaim! 

Mellékelem tinéktek azt a kiáltványt, melyet bal és jobboldali magyarokhoz írtam, itt a
kontinensnyi országhoz tartozó Magyarhonban, hogy felénk fordítsam szívük hajlandóságát.

***

Tisztelt Honfitársam!

Kérem,  hogy  tegye  félre  most  minden  indulatát,  minden  indulatot  keltő  ellenőrizetlen
információját! Ébressze fel a minden emberben ott élő lelkiismeretét és felelősségérzetét, és
azt az érzést, amelyet két emberöltőn át kihasználva a legkülönbözőbb célokkal szennyeztek
be, a HAZASZERETETÉT!

Mert függetlenül attól, hogy ön nő avagy férfi, bal avagy jobboldali, magát magyarnak
vallja vagy nem, mégis ennek a HAZÁNAK a polgára, ennek a kultúrának a neveltje vagy
részese, ennek az életmódnak a hordozója – feltehetően – mindhalálig.

Ha  bármilyen  kétely  ébredne  önben,  melyet  a  múlt  vagy  a  jelen  legkülönfélébb
elméletgyártói próbáltak volna elhitetni önnel, nézzen körül! Amerre csak tájékozódni képes,
széles e világon, kezdve éppen a minket körülvevő utódállamokkal, mindenütt él és hat ez az
érzés. Nem tűnik önnek furcsának, hogy éppen nálunk, éppen nekünk lenne tilos? Nem figyelt
fel  arra,  hogy  kétségtelenül  elkövetett  tévedéseink  vagy  éppenséggel  bűneink  minket
évszázados  távlatban  is  nyomasztanak,  míg  mások  könnyedén  lépnek  keresztül  a  saját
elkövetett, és valódi bűneiken, mi több állami támogatással tagadják le azokat?

Egyenlőtlen  versenyben  vagyunk  már  nagyon  régen.  Lelkünkben tudatosan,  avagy
öntudatlanul  is  fájdalmak,  felháborodások,  elfojtott  bűntudatok  kavarognak,  és  ezekről
beszélnünk sem szabad. 
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Az a szó, hogy Trianon sokakat elriaszt, aki kimondja az politizál, vagy szomszédokat
sért, az nacionalista, vagy még annál is rosszabb. S ha a hazafiság fogalma elhangzik, ott vagy
gúnyos mosoly fakad, vagy politikai érdeket sejtenek mögötte.

A  magyar  nemzet  a  Kárpát-medence  természetes  egységének  ezer  éven  keresztül
ápolója, gondozója, védelmezője volt, és itt egy európai államot hozott létre. Míg az irigyelt
nyugaton a  nemzetiségeket  évszázadokkal  ezelőtt  beolvasztották,  megsemmisítették,  itt  az
első  Szent  Király  intelmei,  az  Aranybulla  és  a  magunkkal  hozott  befogadó  szellem
védelmében nemzetek jöttek létre.

Létrejöttek, és amikor felnőttek hátunkba döftek. Megvádoltak azzal, amit mások vagy
éppen ők, valóban elkövettek. Aztán szétszaggattak.

Országunk elszakított kétharmadán, nemzetünk egyharmada került kisebbségbe úgy,
hogy  a  durva  diktátum  jellegű  békeszerződés  néhány  őket  védő  sovány  paragrafusának
semmibevevését sem kéri senki számon mai uraikon.

Fogyunk!  Itt  a  maradék  országban  és  ott  a  kisebbségben.  Elfogyunk  a  remény
fogytával,  elfogyunk,  mert  idebenn  a  minket  mételyező  sokféle  politikai  érdek,  a
megmérgezett szellem, a kiüresített lélek, a fogyasztói társadalom minden átka, ott kinn pedig
a kilátástalanság sötétsége mutatja hiábavalónak a jövőt jelentő gyermeknevelést. És fogyunk,
mert  az  igényeink  európaiak,  lehetőségeink  meg a Balkánt  idézik,  s  így aztán  önmagunk
kizsákmányolása árán akarunk európai színvonalat. Belerokkanunk, belehalunk. Munkaképes
korú férfinépességünk életét adja a globalizáció csalóka áldásainak megszerzéséért.

Minden úgy történik,  ahogy a minket halálra ítélő békeszerződés kiagyalói akarták.
Elsőre  nem sikerült  nekik,  még  volt  erőnk  egy  bethleni  konszolidációra,  ma  azonban  a
globalizáció megakadályoz abban, hogy ezt megismételjük.

Vagy mégsem?
A  kanyargós  úton  lefelé  rohanó  fékezhetetlen  járműben  ülők  hangulatát  élem  át,

amikor december 5-re gondolok. Egy elkerülhetetlennek látszó katasztrófa közeleg, melyet
mégis elkerülhetnénk. Együtt. Csakis együtt.

Most  nem annak van az ideje, hogy vitatkozzunk a kettős állampolgárságról feltett
kérdés  mikéntjéről.  Ezt  már  lekéstük.  Most  nem  annak  van  az  ideje,  hogy  egymásra
mutogatva a bűnöst keressük. Aki ezt a kérdést bárminő saját  vagy csoportérdekhez kötve
akarja megkerülni, főleg pedig kihasználni, az árulója ennek a hazának, mindnyájunknak, bal
és jobb oldalon meg középen állónak, magyarnak és nem magyarnak. Igen ez nem tévedés.

A magyar haza és a magyar nemzet s benne a magyarság megmenekülése több, mint a
földkerekség egy állatfajának a megmentése.  Itt nem gének mentése az igazi cél,  itt  egy a
többihez hasonlóan egyszer létrejött és megismételhetetlen kultúra és életközösség eltűnése
vagy megmaradása a tét. Ugyanolyan jogunk van erre, mint azoknak, akik szívesen vennék
eltűnésünket.  Ha  mi  megmaradunk,  olyan  értékek  menekülnek  meg,  amelyek  az  egész
emberiség  kincsét  képezik.  És  itt  nem  csak  felfedezéseink,  művészi  vagy  tudományos
eredményeink  fontosak.  Hanem  éppen  az,  amit  tagadnak,  aminek  az  ellenkezőjét  állítják
rólunk annak ellenére, hogy a történelem napnál világosabban bizonyítja igazságát. Itt velünk
együtt a magyar befogadó szellem is kihal Európából.

Vannak, akik ezt nem akarják elismerni, de ezek is rájönnek majd, hogy saját érdekeik
ellen gondolkodnak. Más világ köszönt a Kárpát-medencére, ha nem lesz már itt magyar. És
ezt a nem magyarok is elismerik majd. Csak akkor már késő lesz nekik is.
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Trianont túléltük, sokszor emlegettünk második Trianonokat is,  mert voltak ilyenek
vagy majdnem ilyenek. Ami azonban most fenyeget, az valóban a második s egyben az utolsó
Trianon lesz.

A száguldó jármű azonban még megfékezhető. 8 millió magyar szavazó kezében van
Trianon ellenszere.  Természetesen a kornak megfelelő,  a lehetőségek által megengedett,  a
történelmi helyzetben ésszerű.

Arra a feltett kérdésre csak IGENNEL lehet válaszolni.
Már felesleges minden értelmes ember számára visszataszító  állításokon vitatkozni,

felesleges  ellenérvek igazát  hangoztatni,  számokkal  hadakozni.  Azok a számok bármelyik
oldalon is jelennek meg tévedhetnek, sőt torzíthatók érdekek mentén. Most nem ezekre kell
figyelni. Szükségállapotot él meg a nemzet. És ebben az állapotban a legésszerűbb válasz az
IGEN.

Bármi történjen egy győztes IGEN után, különösen egy elsöprő, egy összeölelkezést
eredményező  nagy  elhatározást  követően,  az  csak  jobb  lehet  annál,  amit  a  NEM
eredményezhet.

Az IGEN következményei kezelhetők. Az IGENNEK valószínűtlen, hogy veszélyei
lennének. Legfeljebb természetes, megoldandó kérdéseket vethet fel.

A NEM következményei beláthatatlanok.
Ismétlem, szándékosan nem sorolok érveket és ellenérveket, nem idézek felháborító és

a maga tragikumával együtt is nevetséges propagandaszövegeket. Ezt már lekéstük. Már nincs
idő vitára. Az IGEN igenlői, nyugodt szívvel adhatják le szavazatukat,  annak csak áldásos
következménye lehet, s ha okozna is gondot, az elviselhető. De a NEM, visszafordíthatatlanul
taszajt  a lejtőre, ahol már nem lesz megállás.  A NEM hívei közül azok, akik hajlandók a
logikus  gondolkodásra,  hamar  felismerhetik  az  őket  félrevezető,  bután  buzgólkodó  érvek
képtelenségét.

Nem lehet, hogy közelmúltunkról ne rendelkezzen mindenki annyi ismerettel, hogy ne
tudjon maga dönteni, nem lehet, hogy ne legyünk képesek kiszűrni a belénk oltott hazugságok
özönéből az igazságot, nem lehet, hogy ne ismerjük fel a pillanatnyi érdekek szirénhangjait.

Mindenki  saját  meggyőződéséből  kell  IGENT mondjon. És akkor  megérhetjük azt,
hogy ne legyünk többé bűnös nemzet,  de elismerjék,  hogy képesek vagyunk szembenézni
bűneinkkel. Akkor nem tudnak többé eltűnésünkre játszani, és kénytelenek lesznek számolni
tartós jelenlétünkkel, alkotó – és életerőnkkel.

Ne éljünk továbbra is szégyenben, ne ítéljük magunkat örökös önmegvetésre!
December 5-én ehhez csak az IGENT kell kimondani a kettős állampolgárságra,  és

odaállni kettesével egy-egy harmadik – határon túli magyar mellé.
A többi már maga lehet a csoda.

Leányfalu

*
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Naplójegyzet: 2004. november 23.

Megjelent: Erdélyi Napló (688.) 2004. december 7.

NULLA TRIANON

Drága most velem együtt elgondolkodó Barátaim!

Amikor e sorokat leírom, még nem tudom, hogy december 5. után mi lesz az, amit meg
kell magunknak magyarázni, amin hosszasan el kell majd gondolkodni. Mert amire igazán
várnánk, annak lehetőségét a hatalom nehezen érthető és megbocsáthatatlan magatartása eleve
meggátolta. Ami pedig lesz, az valójában már csak árnyalatokat takar. Mi nem ezt akartuk, a
mi igenünk egy emberként kellett volna felkiáltson az égre, egyetlen hatalmas figyelmeztető
kiáltásként kellett volna csattanjon a bűnt egykor elkövetők dobhártyáin.

De maradjak egyelőre a mánál, amikor még csak sejtelmeim vannak a végkifejletről.
Rosszkedvűen ülök le írni, szinte erővel. Ezekben a hideg, esős novemberi napokban -

miközben a nekem örökké szomorú december 1. közelít, meg az az ismeretlen veszedelmeket
hordozó december 5. csordultig vagyok kegyetlen élményekkel.

A  december  1.  sajnos  tudom,  hogy  kevés  magyarnak  mond  már  valamit.  Ki  tudja
errefelé,  hogy mi történt ezen a napon? Még a 2002-béli, a Kempinski hotelben megejtett,
szégyenletes koccintás sem hagyott itt a többségben nyomot. De hát mi tanítson meg valakit,
ha maga A TRAGÉDIA is kevés volt hozzá.

Óvatosan  kerülgetem AZT  A SZÓT,.  Bizonyára  felfigyelt  erre  a  nyájas  olvasó.  De
miért?

Hát ez az egyik oka jelenlegi - különösen nagy - szomorúságomnak.
Merthogy  nem  elég  nekem  a  kettős  állampolgárság  körüli  viták  sok  keserves

tapasztalata, nem elég a „felsőbb csőcselék” borzalmas és önleleplező tevékenysége, meg az
alsóbb hasonlóan borzalmas hiszékenysége, mely utóbbi még megbocsátható lenne, de az,
hogy  a  felülről  benne  feltételezett  és  ápolt  alantas  tulajdonságok  valóban  lelepleződnek,
bizony nagyon keserű. Hiszen honfitársaim ők is,  magyarok. És mint Dsida megmondta…
szóval tudjuk: Bárhogy is, de magyar!

Mindez tehát nem elég, de jő újabb hatalmas és még keserűbb tapasztalat. A jobboldali
magyar értelmiség egy egész vonulata sorakozik most fel előttem valódi lelki pőreségében.

Történt ugyanis, hogy erre is, meg arra is, jobboldali, aktív, és nemzetet féltő körökben
felkértek cikkek és kiáltványok megírására.

Szelíden szóltam ezekben az irományokban, hiszen célom nem a valószínűleg igennel
szavazók megszólítása volt, hanem azok megnyerése, akik a nemre hajlanak, de még kinyílhat
szemük a szelíden-cáfolhatatlan érveket hallván, a hiányos ismereteket kiegészítvén. 

És mi történt!?
Először  egy,  aztán  még  két  alkalommal  jeleztek  vissza  ijedten,  szorongva,

figyelmeztetve. Nem akarják, hogy szövegemben politika legyen! Én kérdezém, hogy hasonló

81



ügyben  miként  kerülhető  el  a  politika,  hiszen  ez  maga  a  politika?  S  ők  válaszoltak
mindannyiszor: Kerüljem el azt a szót, hogy TRIANON!!

Nos,  kedves olvasó, itt  tartunk mára.  Szájam keserű mosolyra torzul,  eszembe jut az
egykor  Erdélyben  hallott  riogatás,  melyet  román  polgártársaink  esetleges  elégedetlenségét
lecsendesítendő harsogtak el szükség esetén. Ilyesféléket mondtak: Ott a határon túl tízmillió
magyar  áll  fegyverben,  hogy  Erdélyt  visszavegye.  És  lőn  szörnyen  szörnyűséges
szörnyülködés, és elviselék legott a nyomort és nélkülözést. Csak a megnyert terület maradjon
a haza tulajdona.  Az össznemzeté!  Azé,  melynek ők is tudják, hogy keleti  fele  a  nyugati
oldalát zsákmányolja ki, úgy, hogy előbbi ingyenélésének utóbbi a megszenvedője. De a haza
nem eladó! Ezt tudják pontosan és érzik az itt lenézett és szőröstalpúzott tömegek. Tudták, és
minden pátosz nélkül, mindennapi szenvedéseik néma tűrésével próbáltak tenni érte. Hogy ez
tévedés volt, hogy ez felesleges volt? Lehet. De ők ezt nem tudták. Viszont ők megtették, ami
erejükből telt…

Néha mi is megmozdulnánk. Akadnak derék szervezkedők, tenni akarók, felháborodók!
Csak  éppen  félnek  egy szótól,  melynek  tabuját  beléjük  szocializálta  egy általuk  is  elitélt
diktatúra.

Most  mitől  félnek?  Azoktól,  az  ezen  szocializációt  elkövető  szocialisták  utódaitól?
Egymástól? Vagy a bambára nevelt tömegtől? Vagy tán legjobban az örök vádaskodóktól,
akik könnyen osztják a nacionalista, soviniszta, fasiszta és ehhez tapadó egyéb jelzőket? 

TRIANON-t el kell magyarázni,  TRIANONT tanítani  kell,  TRIANON bűnét  fel kell
tárni régi és új generációk számára.

Amíg ez nem történik meg, nagyon veszedelmes játék a népszavazásdi.
Pontosan körül van határolva azoknak a csoportja, akik ezt ismerik, és akik ezért igennel

szavaznak attól teljesen függetlenül, hogy van avagy nincs hátránya, előnye.
És pontosan körül van határolva azoknak a csoportja, akik ezt nem ismerve nem tudják,

mire szavazzanak. Amiképpen azt sem tudják, hogy ők magyarok, hogy ők a magyar nemzet
tagjai. Ha tudnák ezt is bűnnek képzelnék?

Így állunk hát itt a csodálatos Kárpát-medence közepén, és körülöttünk nálunk sokkal
jobban felkészült, és mára már a birtoklásra érdemesebb szomszédaink.

Ugyanaz a társadalmi rendszer őket érdemessé tette, minket meg érdemtelenné? 
Nekik TRIANON a kezdet, nekünk tehát a vég kellene legyen. De nem az! S főleg nem

jelenti a csakazértis újrakezdés!
Nekünk TRIANON SEMMI,  még csak nem is hányaveti nyolc! Nekünk zéró, nulla.

Nincs!

Leányfalu

Szász István Tas.
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U. i.  Barátaim! Levelem is jelzi azt a tudati homályt, mely ráborult a magyar agyakra, mint annak a
bizonyos fekete éjnek a költői bakacsínja. Láthatjátok, hogy még a jóakaratúak is levetkőzhetetlen
félelmekkel  vannak  tele.  A  nép  jelentős  része  pedig  mit  sem  sejtve,  a  jelen  csalfa  riogatásaitól
megrettenve és ígéreteibe kapaszkodva,  elfeledte múltját  és eldobta jövőjét.  A magyarság e sötét
történelmi korszakon való átmentésének feladata ismét Erdélyre hárul. Bármennyire is hihetetlennek
vagy képtelennek tűnik, de a Tamási Áron-i megszállottság ideje most jött el igazán. Rajtunk a sor!
Eleinknek már sikerült egyszer!

*

Naplójegyzet: 2004. december 5.

Megjelent: Erdélyi Napló (689.) 2004. december 14.

ELVÉGEZTETETT, DE SEMMI SEM TISZTÁZTATOTT

Ádám:
 Sokan tengődtök-é még e vidéken?
Az eszkimó: 
Sokan bizony, többen mint ujjamon
Számíthatok. Szomszédaimat, igaz,
Agyonverém már mind, de hasztalan,
Mindég kerülnek újak; s oly kevés
A fóka faj! Ha Isten vagy, tegyed,
Könyörgök, hogy kevesb ember legyen,
S több fóka.

Madách Imre: Az ember tragédiája
XIV. szín.

Drága, közös illúziónkban csalódott Barátaim!

E  sorokat  az  eseményekkel  párhuzamosan  rovom  én  tinéktek.  Rögzítem  ennek  a
napnak a történéseit. 

Reggel óta figyelünk. Nézzük a helyi hajlandóságot és hallgatjuk a rádiót. 3.5, aztán 8,
utóbb 11.3 majd már 18 % a részvétel. Nem egy Trianon szégyenét letörölni készülő nemzet
igyekezetét jelző számok. 

Még nem tudom, mi lesz itt. Még remélni akarok. Nem akarom tudni, mi vár rám, mire
e  sorokat  befejezhetem,  még  akkor  sem,  ha  most  kora  délután  már  majdnem  25%
megjelentről beszélnek. 

Még előfordulhat, hogy „győzünk”, de ettől függetlenül látható, hogy alig győzzük.
Az  a  jobboldal,  amelyiknek  széles  rétegei  ma  is  félnek  a  Trianon  szótól,  bizony

pártügyben, ha fel is vonul választani, nemzeti ügyről szavazni már csak részben.
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Most  olvastam  egy  újságban,  hogy  a  Hódmezővásárhelyről  Belgrád  mellé  kirajzott
Torontálvásárhely, mely ma is magyar község, büszke arra, hogy a 48-as forradalom idején
Kossuth szavára a település valamennyi férfiembere elment meghalni a hazáért. Munkaképes
férfi nem maradt a faluban! Tették ezt a mai fejlett média csábítása nélkül, egyetlen üzenetre.
Eltelt  150 év és ma itt  izgulok a rádió és TV híreit  lesve,  és kezeimet  tördelem,  hogy a
szavazóképes  magyarság  kevesebb  mint  fele  legyen  hajlandó  átmenni  a  szomszédos
szavazóhelyiségbe és befirkálni egy vacak X-et. Az már a következő izgalom, hogy ezekből
legyen kétmillió olyan, aki a nemzetre szavaz.

150 év ezt tette velünk, 150 év alatt ezt tették velünk, 150 év alatt ezt tettük magunkkal?
Mindhárom igaz.

Ha minden jól megy, nem kell majd félni az átözönlő magyar áradattól, kiknek ellátása,
befogadása  majd  tönkreteszi  a  költségvetést.  Sőt,  a  patrióta  miniszterelnök  elkezdheti
elfelejteni otthonmaradási programjának megvalósítását is. Már az is felesleges. Ha elmennek,
elmennek. Csak ne ide jöjjenek.

Évente ötvenezerrel fogyunk, s ha ez a szám néha kisebb, csupán az áttelepülők miatt
az. A valódi veszteség ennél több. Amióta a 11 millió felé remélt utunkon megfordultunk, már
több mint félmillióval csökkent a számunk. Ha igaz volna az átözönlés „réme”, a félmilliós
fogyás kapcsán felszabadult eltartói energiánk azt képes lenne kielégíteni. Ezzel senki nem
számol. Tudjuk, hogy a fogyás a korfa romlását hozta, de az is világos, hogy az áttelepülés
viszont azt javítaná és a meglevő eltartóképesség még javulna is, sőt többel, mint amennyit a
beözönlés  „felélhet”,  vagyis még maradna is felszabadult  kapacitás a meglevő elöregedett
népesség eltartására!

A  hatalmas  ellenkezésből,  mely  mögött  az  ellenkezők  által  is  jól  ismert  hazugság
húzódik meg, akár arra is lehet következtetni, hogy itt nem az eltartóképesség túlterhelésétől
félnek,  hanem  attól,  hogy  nem  fogunk  kellő  iramban  fogyni!  Vagy  lehet  ezt  mással
magyarázni? Esetleg a kintről érkező és feltételezhetően többségében jobboldali szavazótól
való  „előrelátó”  félelmek  lennének  csupán  mögötte?  (Sajnos  én  ezt  is  tudnám példákkal
cáfolni.)

A Horn kormány idején megjelentek hírek arról, hogy hosszútávon 6-7 millió magyarral
számolnak.  Valahol ezt  valaki  eldöntötte,  a Világbankkal  folytatott tárgyalásokon állítólag
rideg,  távlati számadat  volt  ez.  Egy mutatószám lennénk tehát,  melyet be kell tartani  egy
majdani globalizációs Euro-övezetben? S vajon, akik ezzel játszanak, nem tudják-e, hogy nem
mindegy, ha egy egészséges nemzet négymillióról hatra szaporodik, vagy egy beteg, közel
tizenegyről sorvad oda. 

Újra és újra kérdezem: mi az, ami hasonló történelmet megélt szomszédainknál nincs, és
nálunk van, hogy nálunk ne legyen az, ami náluk még megtalálható. 

A  Bánffihunyadról  érkezett  Kusztos  tiszteletes  úr  is  intett  szép  és  felemelő,
kampánycsendet  mégsem  sértő  prédikációjában.  Egyben  figyelmeztetett  is,  hogy  Madách
megmutatta a remény útját. Mert Éva ott hordozta mégis szíve alatt a jövőt, és az Úr is szólt.
Mint  tudjuk  ezt  mondá:  Ember  küzdj  és  bízva  bízzál!  Ugye  az  egy  gyökerűek  és  egy
fájdalmon nevelkedettek még ma is egyre gondolunk! 

Hét óra 10 perc van. A szavazatok 7.5 %-ának feldolgozása után kettős állampolgárság
ügyében a nem valamicskét vezet. Elvégeztetett!
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Még egy fellobbanása a csodavásárnak, de 8 óra után nem sokkal  bejelentik,  hogy a
feldolgozás váratlanul gyors, 48% már készen áll és a nem 51-49-re vezet.  Valóban eldőlt.
Mindennek vége.

Aztán egyszerre hideg nyugalom önt el és rájövök, hogy amint azt Duray Miklós (kicsit
népiesebben)  mondta,  elvált  a jó  a rossztól.  Itt  is világos már a kép. Egy szerencsétlen –
egykor volt – nemzet vergődik zavarodottan.

Mondanám megint, hogy nem most kellett volna feltenni a kérdést, mondanám megint,
hogy másként kellett volna kérdezni! Hiszen olvastátok. De mit változtatott volna ez azon a
tényen, hogy már nincsenek tisztában azzal, ami velük történt, s azzal sem, hogy mit kell tenni
azért,  hogy a kimondani is  tilos Trianon ma is velünk élő következményei  maguk alá ne
gyűrjék  őket  is.  Mert  tudják  vagy  sem,  azért  a  nemzethez  tartoznak  a  milliónyi  nem
szavazatukkal együtt.

Most pedig megvárom a végeredményt. Aztán meg harcolunk tovább Barátaim.
Mert, mint tudjuk, az Úr hangja is ezt tanácsolta a Tragédia végkövetkeztetése gyanánt.

Másfél évszázad alatt a tudat, mint láttuk idáig romlott, de másfél évszázad alatt a legfőbb
feladatunk mit sem változott.

Elvégeztetett, de semmi sem tisztáztatott!

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2004. december 6.

Megjelent: Erdélyi Napló (690-691.) 2004. december 21.

MERT MEGSZÜLETIK A MEGBOCSÁTÁS ISTENE

Drága, most ocsúdó Barátaim!

Sokféle szó, sokféle magyarázat hangzott el már erről a rettenetes decemberi napról.
Számos  álságos,  igen  sok  önérdekű,  további  ármányos  célokat  szolgáló,  megannyi
önostorozó, vádló és kétségbeesett, s közöttük néhány igaz is. A magyarázat ugyanis nem egy,
hanem számos.  Itt  minket  sújtó  okok tömkelege  adódott  össze,  és ez  vezetett  a  szomorú
eredményhez.

Modern, globalizált világunkban az egyik alap tudnivaló,  hogy értékeinket,  iratainkat
már  nem  hordozhatjuk  lazán  farzsebünkben.  Legalábbis  a  belső  zsebünkbe  kell  rejteni
levéltárcánkat, jobbkezes embernek pedig bizony a bal belső zsebébe, oda a szíve fölé.
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Jó helyen van ez ott a ma emberénél. Abban van mindaz, ami szívének legkedvesebb,
legfontosabb, ami elméjének céljaival s vágyaival kapcsolatos.

December  ötödikén  is  erről  győződhettünk  meg.  A  politikai  meggyőződéstől
kettéválasztott nemzet között a baloldali kormány a maga ásta árkok felett hidat épített. Na,
nem tömte be azokat az árkokat, de használható, ingatag pallókkal hidalta át jobb- és baloldal
között.

A pallók neve pedig az anyagi érdekeltség hazug délibábja volt.
Ez volt az a varázsszó, melyre bizony a jobboldal egy része is vevőnek bizonyult, és

gondolkodás  nélkül  lépett  rá  a  korlátok  és  biztosítékok  nélkül  kihelyezett  veszedelmes
pallókra.

A kép azonban tovább árnyalódik.
A másfél millió igen szavazat  között jelentős számú baloldali igent is sejtek. Magam

százával  ismerek  ilyeneket  személyesen.  Ez  a  jelenség  volt  az  egészben  a  számomra
legkellemesebb, az egyedüli kapaszkodó. Van tehát az éremnek másik oldala is! Van még,
még mindig van remény?

Ha  viszont  az  innenső  oldalát  nézzük,  akkor  kiderül,  hogy  a  politikai  kérdésekben
dönteni általában eljáró jobboldal több mint fele nem ment el szavazni!!

Ezt már nem lehet pusztán ilyen vagy olyan időjárással, influenzával, kényelmességgel,
felelőtlenséggel  magyarázni.  Ezekre  az  emberekre  igenis  hatott  az  egzisztenciális
hátrányokkal riogató ellenkampány. Vagyis, nem csak az általunk bizony csúnya jelzőkkel is
illetett tömeg, a baloldali biztos szavazóbázist adók masszív csapata hitte el azokat az érveket.
Amikor anyagi érdek a tét, a jobboldali is fogékony elhinni a rémhírt. Ami biztos, biztos.

Ne feledjük másfelől, hogy az aluljárók népe, mely már mindent megtapasztalt, az igen
mellett tüntetett. No lám! A lumpen legmélyebb bugyrai álltak mellénk?

Ebben a káoszban igazodjon ki az ember!
Gordiusz  óta ismeretes a  megoldás.  Itt  is  ez a  hasznosabb.  Nem szabad túl zavaros

elméletekbe  bonyolódni.  Mindegyikben  van  igazság,  s  együttesen  adják  a  szomorú
végeredményt, de nekünk a megoldás felé kell haladnunk. Meg kell találnunk azt a suhintó
kardmozdulatot, mely átmetszi a rémes csomót.

Hiszen láthatjuk, hogy ebben a világban a karácsony is a globalizáció áldozatává vált. A
plázák  kövezetén  ott  tapossák  egymást  az  emberek,  és  nem  a  templomok  meghitt
gyertyafényében elmélkednek áhítattal a Kisdedről.

Pedig,  ami  most  történt,  az  ismét  csak  erről  szól.  Eltávolodtunk  gyökereinktől.
Elfeledtük keresztény és keresztyén nagyjaink intő szózatait.  Azokat a tanításokat,  melyek
egyáltalán  nem  idejétmúlt  papolások,  hanem  nagyon  is  gyakorlatias,  megmaradást,
összetartozást, egymás támogatását szolgáló szózatok.

Most a figyelmeztető csapás után szálljunk magunkba! Itt és ott, határon innen és túl,
Mert ez az az út, amelyik soha nem zárul be előttünk.

Teljenek meg imaházaink, apró templomaink és katedrálisaink! Emeljük fel szíveinket!
Öleljük magunkhoz a hinni még nem tudókat, és mindenkit, aki ide-oda téblábolt azokon a
pallókon!

Mert megszületik a megbocsátás Istene.
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Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2004. december

Megjelent (szerkesztve): Átalvető (52.) 2004. december 14.

TÖRTÉNELMI TANULMÁNY OLCSÓ FÜLELŐ ÉPÍTŐANYAGOKRÓL,
KISEBBSÉGEKRŐL ÉS NAGYSÁGÁKRÓL

Drága, immár némi vidámságra is vágyó Barátaim!

A sok szomorkodás után próbáljunk valamicskét felüdülni és mutassuk meg, hogy képesek
vagyunk mi nevetni is. Ha más nincs, hát magunkon.

Kérdezném tőletek,  barátaim,  mióta  létezik  a  beépített  ember  ma  oly  sokat  vitatott
fogalma az egykor volt nagy magyar honban? Válaszom egyszerű: Kőműves Kelemenné óta.
Ezért lett e mesterség neve tégla. Lám, ezt is a nők művelték volna először?

Ő  egyébként,  mint  köztudott  egy  dévai  kémnő  volt,  kit  férje  nem  dévajsága  miatt
örökített meg. Belőle fal-védő lett. Építkező polgártársaink állítják, hogy azóta nem találni
kőmívest, ki a falvédőről érkezne.

Az esetet a román hálózat is magáénak hiszi. Derék kőművesünk ottani munkáit Manole
névre szóló útlevéllel végezte. Máig is Mester Manole a neve arrafelé. Felesége természetesen
Manole nacsasasszony, avagy doamna Manole.  Őt is elérte a beépítettség állapota,  s  ezért
kérdezték tőle gyakorta a vár falát kopogtatván: mata Hary? Na, szóval tudják már, ugye?
Háry János, alias vitéz Johannes Háry, miért hazudott annyit. A magyarok ezt is maguknak
vindikálják. Akár a civilizált  dák nadrágokat anno Decsebál  óta.  Ez az ismeretlen eredetű
magyar  szó  ugyanis  innen  származik.  A  hágókon  beözönlő  barbár  magyarok,  fedetlen
fenekeikkel, alattuk a tocsogó flekkenekkel, az ősi kultúrájukat a patakparton, bokrok alján
éppen  ápolgató  dák  naccságákat  igencsak  az  elpirulás  állapotába  űzték.  Ők  aztán  férjeik
ruhatárából nadrágokat vettek elő, és átalnyújtották a csúf kis lovasoknak, imígyen: na draga!
S a barbár, a furcsa ruhadarabot tovább e névvel illeté. Mert néki meg a szép dák nyelv volt
igencsak szokatlan. Hiszen ott még a hátra arc, (asszony ne bámuld a csóré barbárt) is más
logika  szerint  működött.  La  stanga’mprejur!  Így  szól  magyarra  fordítva:  balra  körbe!
Látszólag tehát balra fordulnak (!), de ez hátra arcot takar. Igen, véletlenül sem jobbra. Persze,
ma már ez is előfordulhat. Ugyebár Európa! Egyesek szerint ez a hátra arc már svarc lenne.
Lehet, hogy kétszer ismétlik, s minden marad a régiben. A szomszéd meg csak néz és fizet.
Mondhatni hátra sarc. Így aztán övék a hősi múlt s a glóriás jövő.

87



Ha  viszont  északra  nézünk,  ott  sem  miénk  a  hatalom,  s  pláne  nem  a  dicsőség.
Megszaporodtak ők is, bármerre mész ott egy tót áll, ettől lett a kárunk totál. Természetesen
várható,  hogy  szlovák  szomszédaink  is  felszólalnak  majd,  bizonyos  Manolova,  de  akár
Kőmüvesova ügyében, ő Füleken fülelt a falban nagy fülekkel (neki is férje falazott), s innen
a vár neve. Az eset Garam-szeget ütött a fejembe, mely egy olyan Nyitra jár, hogy ettől Vág
az  eszem,  -  Ipolyan  jól,  mint  leugrás  előtt  a  Párkányon  álló  Gabcsikovának,  aki  a
Zólyomszemével észrevette, hogy valaki Pop-rád, és ettől a Hop-októl Tátra maradt a szája, s
Javor-inába szállt a bátorsága, ezért ivott egy Martin-it, és nem ugrott le.

De nekem már a lőcsei fehérnép is fölöttébb gyanús volt, kinek a hricsói baráttal lehetett
némi kapcsolata. Férje azonban nem tudott már falazni sem, s ezért tetszhalott maradt, holott
valódi is lehetett volna, persze, ha az érsek nem mond le az új vár építéséről. Könnyen járt
nála az ötletmásítás, s így szegény asszonyt nem volt hova falazni. Más vélemények szerint
azonban a város neve tévedés is lehet. Mert ezt az asszonyt talán azért nem falazták be, mert ő
volt,  akit nem a barát, hanem az érsek úgy vár! Építkezés ugyan volt, de távolabb. Hiszen
Nándor  és  Gyula  valamint  Székes-fehérvár  után  ott  is  akartak  volna  egyet,  nemzetközit,
pénzügyi központot. Ez lett volna Kassa-blanca vára.  De hamar elvesztette fehér hírét,  s a
fekete sereg ottjárta után nevét is zálogba adta egy távoli kaszinóvárosnak. Maradt az üres
Kassa.  Mára-itt  többnyire szlovákok laknak, s alig ismerik Márait, a dóm sörözőben pedig
hiába várjuk, hogy Rákóczintanának a magyar turistákra.

Amúgy a korabeli hálózat  beépített asszonyai nem voltak igazán időtállók. Így aztán
bekövetkezett a mai helyzet. Mint hallom, vár állott, ma kőhalom. Pontosabban vár állott most
Rupea. Ma csak szabadtéri játékok céljaira használják néhány helyen ezeket. A színésznők
befalazása  költséges.  Őket  manapság  úgy  mondják,  hogy  rendezik.  Jobb  körökben,  ha
megcsodálják szépségüket, így szólnak: hű, rendezd meg! Be jó nő. A hálózat is már másként
használja  fel  ezeket,  férjeiket  nem  kell  falazásra  kiképezni,  művészi  szuverenitásuk
befalazásával,  a  rendezői  színházon  át,  falvédő  funkciójukat  meghazudtolva  omlasztják  a
globáljobbágyság tudatának falát, hogy ne kívánjanak jobb ágyat s pláne agyat.

Ezeknek utána pediglen kívánok tinéktek és házatok népének boldog új esztendőt borral,
búzával  és  békességgel.  Jól  használjátok  ki!  Lehet  ez  az  utolsó  előtti  Európán  kívül.  S
minthogy  mi  immár  bizonyítottan  egyek  vagyunk,  és  félig  már  bé  is  jutottunk,
szilveszterezvén méltán lehetünk magunkon kívül.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2004. december 26.

Megjelent: Erdélyi Napló (692.) 2005. január 4.
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                  Átalvető (53.) 2005. március

MÉGIS

Drága – még ma is – okot kutató Barátaim!

Év elején vagyunk már ismét. Csak ne ismétlődjön, amin túl vagyunk! 
Igen  közel  van  még  az  a  kijózanító  pofon,  melytől  megszédültünk,  de  melytől

felismertük gyengeségünk valódi mélységeit is.
Még kettészakadásunk jajkiáltásától hangosak a Szent Korona egykori országai, de már

nyiladoznak a figyelő szemek s a gondolkodó elmék. Mi is történt velünk?
Még háborgunk a sátáni segédlet mesterkedésein, de már kezdünk átlátni a nagy egészen

s annak sokrétűségén.  Ami pedig a legfontosabb  és egyedül  reményt  keltő,  hogy kezdjük
kimondani saját hibáinkat is.

Mert  ha mindaz, ami  idáig terelt  minket,  nem működött volna az évszázadok során,
akkor a poklok erői sem szégyeníthettek volna meg ilyen módon, akkor soha nem ízleljük
meg a szégyen e hosszú időre kirögzülő pillanatát.

Ellenünk dolgozott keserű történetük a régmúlt és lélekpusztító közelmúltunk, de a világ
éppen  most  begyűrűző  csalfa  önzése  is,  amit  neveztek  sokféleképpen.  Sokáig  fogyasztói
társadalomnak, most éppen globalizmusnak, s  még ki tudja minő neveken emlegetik majd
utóbb, ha nem éppen ez vet véget a történelemnek. Esetleg pont azzal az önzéssel és vezérelt
butasággal, melyek friss sebünknek is okozói.

A  percemberek  mesterkedése,  akiknek  szövetkezése  mindezt  felismerve  kihasználta
következményes rövidlátásunkat,  már talán csupán ráadás volt.  Min csodálkozunk? Hiszen
ezek ők, ilyenek ők, ez a dolguk, ezért s ebből vannak. A vért érzékelő cápa, a sérült társat
nem  tűrő  patkány  is  csak  ezt  teszi  ösztönösen.  Ők  az  evolúciónak  egy  másik  fokán
cselekedtek hasonlatosan. Számukra a tét saját megmaradásuk. A rossz örök harca ez, a meg-
megújuló tagadás ősi szelleme.

Most rajtunk lenne a sor megküzdeni ugyanezzel a céllal, a megmaradás céljával.
Vannak-e  képességeink,  lehetőségeink,  eszközeink?  Vannak-e  közöttünk,  kiket

követhetünk?
Mindezt nem könnyű felmérni,  nem egyszerű felismerni.  Először azonban magunkba

kell  nézni  és  megállapítani,  hogy  vélt  kettészakadásunk  nem  csupán  okaiban,  de
szerkezetében sem olyan egyszerű. 

Nem akarom most részletekbe menően emlegetni a példákat, melyek azt igazolják, hogy
a vélt sötétségből is kipattantak a világosságra igenmondók, hogy ha ezeket számolgatjuk,
még nagyobbnak s furcsábbnak tűnik az igenmondóknak hittek távolmaradása. De még azt
sem állíthatjuk, hogy az igen-nem határvonal élesen húzódik az anyaország s az elszakítottak
között.  Nem  kevés  ismét  szavazati  jogot  nyert  „volt  elszakadott”  mondott  nemet!  Erre
sajnálatos példák vannak feles számban. Történt ez főleg csendben, magyarázkodás nélkül,
olykor zajosabban, azt gondolván, hogy ezzel igazolják beilleszkedésüket abba, amit éppen
nekik kellene felfrissíteniük, megigazítaniuk, de kimondottan tájékozatlanságból, butaságból
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és a propagandát és riogatást magukévá téve, sőt még olyan is volt, aki nehéz küzdelemmel
megszerzett jogait sajnálta kiterjeszteni olyanokra „akiknek most ölébe hullanak” azok! 

Vagyis próbáljunk meg felröppenni  olyan magasra,  ahonnan  tisztábban  lehet  látni  a
terepet, és nem csupán nehezen tompuló fájdalmunk vezérli látásunkat.

Ahogy azok az emberek, akik 15 évvel ezelőtt egy nagy nemzeti összeborulás érzetét
keltve cselekedtek, most másfél évtized után (részben) ezt tették, úgy végigjárható ez az út
fordítva is.  Jákob lajtorjáját az égről leemelték s a  poklokra bocsátották alá,  de a művelet
fordítottja egyáltalán nem kizárt. Ezért kell ismét munkálkodni és elfojtani magunkban azt az
átkos keserves magyar csüggedést.

Csak  nem  egy  pillanatra,  nem  egy  szalmalángnyira,  hanem  szívós  munkára
berendezkedve. Közösen és egyenként. Kéz a kézben.

Nézzünk körül a Kárpát-karéjon, és figyeljük őrtüzeinket. Már pislákolnak!
2005 szomorúnak induló első napjaiban emeljük hát fel tekinteteinket!
Komám, jóbarátom most írta ki gépkocsijára: MÉGIS összetartozunk!
Kívánjunk hát  egymásnak  boldogabb új  esztendőt,  és  a  józan  ész  most  oly  nagyon

szükséges áldásait!

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2004. december 29.

Megjelent: Erdélyi Napló (693.) 2005. január 11.
                  Átalvető (53.) 2005. március

ÁLMATLANUL

Drága éji órán is elmélkedő Barátaim!

Estebédemhez a „nemes” anyaország kenyerét pusztítván ismét elgondolkodom sorsomon,
sorsunkon. Ismét megállapítom, hogy bizony nem menekülhet az elől a halandó ember fia.

Magyar  kenyeret  ettem én születésemtől  fogva.  Egyrészt,  mert  igenis ősi  magyar  föld
teremte azt a kalászt,  másrészt,  azt én magyar verítékem árán vettem meg nap mint nap a
bitorlóktól.  Mégis felhangzott  úton-útfélen az a ne feledd,  az a  figyelmeztető mondat:  Ne
beszélj magyarul – román kenyeret eszel!

Most,  amikor  még  két  emberöltővel  a  szétszaggatás  után  is  hallani  e  kijelentés
parafrázisait a Kárpát-medencében, nem véletlen, hogy eszembe jut ez, amikor az anyaország
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méltatlan lakójaként, a félbarnából szelni szándékoznék. Csak arra nem számíthattam, hogy
hazátlanságom ezen emléke saját hazámban is utolér mint napi valóság. A jórészt névszerint
is felsorolható őseim vérétől áztatott földből sarjadó gabonából lett, és verítékem árán megvett
magyar kenyér is megakadhat a torkomon!

Te, hazátlan, magyar kenyeret eszel meg magyarok elől! Ezt mondja nekem a hiányzó hat
és félmillió igen! Ezt mondja nekem hazám kormánya! Meg azt, hogy mit kerestél itt közel
három évtizednyi munkáddal, miért nem hagysz te minket nyugodtan elfogyni, vagy ha úgy
kívánjuk, akkor a másságot fogadni be.

A nyugdíjba vonulás éppen most ható méltatlan ingereitől fokozottan érzékeny állapotban
több okom is van nehezebben aludni, s könnyebben is ébredezek. Nehéz gondolataim nem
hagynak pihenni.  Felébredek, s a takaró fölött fülelném egy engem befogadni nem óhajtó
egykor  volt  haza  szuszogását.  Elaltatták  azt  a  kor  leghatékonyabb  altatódalaival,  s  most
megnyugodva  fújja  a  kását,  és  nem érdekli,  hogy  mire  ébred.  Lendületesen  alszik,  és  a
dunyhák  alól  szinte  szemmel  láthatóan  párolog  el  a  maradék  lelkiösmeret  is.  Közben  a
vigyorgó és éber, győzelemittas altatók elégedetten keverik kártyáikat tovább.

Magam, mint önkéntes önkéntelen éjszakás,  felütöm az időt megmutatni egyedül képes
könyvet,  s  uram  fia,  mi  kínálja  magát  olvasásra  éppen?!  Lászlóffy  Aladár  kétoldalasa!
Rokonértelmű magyarok címen, könyvtárnyi böngészést kiváltva tárja az olvasó elé a tömör
valóságot.  Szellemesen  jegyzi  meg,  hogy  mivel  a  világ  nem  tud  különbséget  tenni  a
bevándorló és az őslakosból lett kisebbségek között, nevezzük elszakítottjainkat „otthagyott
emigrációnak”. 

Rögvest  megtoldom  a  remek  ötletet  egy  folytatással.  Otthagyott  emigrációnk  a
folyamatosan „érkezett őslakósok” között vált kisebbséggé.

Hogy ennek megértésére  képesebb-e  mondjuk a  boldog frank,  aki  nem volt  alkalmas
felfogni, hogy egy román állampolgár miként lehet magyar – nem tudom! Hoppá! Ahogy ma
az igazi szép magyar nyelv területén mondják. Lám, még egy kis értelmet nyer az a kettős
állampolgárság. Így már elgondolkodhat az egyoldalú észjárásra szoktatott ős európai. Ennek
a kettős állampolgárságnak – gondolhatná – oka kell legyen. Persze „teljes joggal” meg is
vádolhat, mondjuk a szegény szomszédok gaz gyarmatosításával is. Ő csak tudja!

Közben meg felénk – az egykori szállást kérők leszármazottai – a házigazda kenyerét már
elvitatják. Annak pedig nem marad megoldás sem benn sem pedig kinn.

Ha  távolabbra  megy  –  Lászlóffy  szavával  –  „folytatás  nélkülivé”  válik!  A  Kárpát-
medencei  maradék  hazának  nem kell.  A  legbiztonságosabb  mégis,  ha  otthon  marad,  s  a
kisházból, nyárikonyhából – ahol még megtűrik – a régi porta emlékeit őrzi. Elméleti esélye
még így is több marad. Az a kettős állampolgárság a portához való jogát minden kétséget
kizáróan kiemelné, kiszorított állapotát  kérdőjelekkel terhelné a világ szeme előtt!  Ez sem
elhanyagolható szempont!

Amikor  az  író  az  „otthagyottság”  biztonságosabb  voltát  írásában  rögzítette,  még  csak
gyűltek a szerencsétlen népszavazáshoz szükséges aláírások. Magam – ha tán emlékeztek még
erre – mintha ezt fejeltem volna meg még a szavazás előtt, s majd azt követően is egy óhajjal.
Az otthagyott emigráció már szinte egyedüli tudója és óhajtója az igazságnak. Ti vagytok,
barátaim,  már  csak  éber  állapotban,  s  veletek itt-ott  még néhány  virrasztó.  Amit  sikerült
Erdélynek átmenteni azon a 150 éven, s azon is, ami utána még következett, most újfent az
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erdélyiek  vállát  nyomja.  Emeljük  hát  magasra,  ne  hagyjuk  átnedvesedni,  elmosódni!
Gázoljunk át vele ezen a mocsáron is!

Hogy  arcátlanság-e  ilyeneket  írni  egy  magyar  kenyéren  élősködőnek?  Döntsétek  el
magatok!

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2005. január 4.

Megjelent: Erdélyi Napló (694.) 2005. január 18.
                  Átalvető (53.) 2005. március

KETTŐS MÁSODRENDŰSÉG

Drága, figyelni még nem lankadó Barátaim!

Mint  monomániás figyelő,  lesem a fokozatosan  alakuló  példákat.  Most  különösen  a
Felvidékre  kezdek  odafigyelni.  A  szlovákiai  tapasztalatokat  erdélyiként  nevezhetjük
távolságtartóan  csak  példának,  de  minthogy  egy  másik  elszakított  terület  tapasztalata,
helyesebb nevén nevezni, és benne az eljövendő közös sorsot felfedezni.

A kisebbségi kérdés évtizedek óta égető problémáit először jelentős részben elfedték a
rendszer összeomlására várakozó, és annak idején – valljuk be – vérmes remények. Mi több,
ezek a remények még olyasmiket is hordoztak magukban, hogy a kelet-európai nacionalista
szocializmusok  összeomlása  majd  hoz  valamiféle  megoldást.  Hát  valamifélét  hozott  is  a
váratlan  fordulat,  de  nem  olyasmit,  ami  megoldás.  Sőt,  volt  ahol  egyenesen  tragédiákat
okozott,  hiszen  az  azt  megelőző diktatúrák a szélsőséges  kilengések konkrét  formáit  nem
engedték meg.

A  reménykedések  következő  másfél  évtizedét  az  EU  integrálódás  mézesmadzagja
jelentette. Ekkor már létezett a többpárt-rendszer és a két oldal, az úgynevezett bal és jobb,
másként  ítélte  meg  a  helyzetet.  Bizonyos  fokú  reménykedés  mindkét  oldalon  volt,  de  a
baloldal minden célirányos lépést  megpróbált mellőzni arra hivatkozva, hogy majd az EU
integráció magától megoldja azt. A kapitalista baloldal ugyanolyan gépiesen képzelte (vagy
próbálta elhitetni) ezt, mint amiképpen azt antikapitalista elődje tette, amikor az állam vagy a
nemzetiségek jövőjéről beszélt. 

Az  állam  elhal  a  kommunizmusban,  mondották!  A  kommunista  ember  határtalan
öntudata képes  lesz  a  társadalom legfőbb szervezőerejének  szerepére.  Eleve  nem lesznek
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gondok. Mint a költő bőségkosara esetében! Csak nyúlkálunk majd egyformán belé-felé! A
nemzetiségi kérdés megoldódik Európában. A határok elvesztik jelentőségüket, légiesülnek.
Okafogyottá válik a nacionalizmus és társ-téveszméi!

Amiképpen az állam nélkülözhetetlensége még az azt szintén rühellő globalizmusban is
kényszerű ténnyé vált, úgy a nemzetiségi kérdés spontán megoldódásának távoli reménye sem
körvonalazódik.

Figyeljük meg az Európába belépett Szlovákiát! A magyar kisebbség elleni indulatok, a
magyar kisebbség elleni intézményes lépések, az idegengyűlölet, a homogenizációs vágy, a
másodrendű  állampolgári  lét  létrehozása  annak  tagadása  közepette,  a  kisebbségi
szerveződéstől való félelem, az ellenségkép egyre színesebbé teljesítése, a vádaskodás,  stb.
mit csökkent az immár európaivá vált Felvidéken? Minden ugyanúgy megy tovább. Szépen,
ügyesen,  óvatosan,  eurokonform lepelben,  vagy  ha  kell  durván,  máskor  finoman  esetleg
ráijesztősen,  aztán meg-megállva és körülnézve majd megiramodva,  egy lépés előre – két
lépés hátra, s ismét futás.

És mit szól mindehhez Európa? Az égvilágon semmit! És mit szól mindehhez a szintén
európaivá vált anyaország? Az égvilágon semmit!

Nos  barátaim!  Adva  van  a  kísérleti  terepasztalnál  jóval  többet  jelentő  élő  példa.
Cáfolhatatlan ami ott történik. Mint ahogy az is cáfolhatatlan volt az egy hónappal ezelőtti
undorító  kampány idején,  hogy fél év alatt a megnyílt határon át gyakorlatilag senki sem
özönlött a Felvidékről Magyarországra. Pedig 3-400 ezerrel onnan is fenyegethettek volna a
kampány során, ha az arányokat nézzük. Persze, volt eszük nem felhívni a figyelmet erre a
hatalmas ellenérvre. Bizony, nem jött senki, annak ellenére, hogy vívniuk kell kegyetlen és
megalázó harcaikat.

A másodrendű Európa egyik országának másodrendű állampolgárai  ők. Megkapták a
kettős másodrendűséget szavazás nélkül. 

A modell tehát adva van. Erre kell rámutatni, valahányszor egy-egy feladatot a majdani
európai tagság mindent megoldó hatásának reményére akarnak lőcsölni!

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2005. január 4.

Megjelent: Erdélyi Napló (696.) 2005. február 1.
                  Átalvető (53.) 2005. március

AZ AMATŐR JELEN(SÉG) KUTATÓ
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Drága, velem együtt kutakodásra kényszerült Barátaim!

Már  egymagában  az  is  jelenem egy  jelensége,  hogy  gondjaimat  véletek  megosztva
próbálok könnyíteni tőletek soha el nem szakadó lelkem terhein. De hány jelenség cikázik az
egyre bonyolódó történelmi helyzetben olyan, mely megmaradásunkkal összefügg. Vannak
ellenségnek távolról sem nevezhető vitapartnereim, kik már idegesek a megmaradás szótól.
Én remélem, hogy a szó értelmetlen csépelése váltja ki ellenszenvüket,  s nem a maguk és
utódaik megmaradásának heveny és időszerű gondja.

Mint az utóbbi hónapokban már többször,  most ismét arról teszek vallomást tinéktek,
hogy  erős  küzdelmet  folytatok  saját  tárgyilagosságomért.  Erős felelősséget  érzek,  hogy a
tévhitek és ködösítések mesterséges erdejét ne gyarapítsam saját csemetékkel is. Az utóbbi
időben minden óvatoskodásom ellenére kezd rám vetülni egy árny, mely esetenként megingat,
természetesen alaposan és kellő kritikával felállított elméletek iránti kételyeimben.

Nézzük csak meg példának okáért a státustörvény és a kettős állampolgárság történetét
az utóbbi nagyjából fél évtizedben.

A  státustörvény  eleve  a  kettős  állampolgárság  felvetésének  lehetősége  okozta
szorongásokból  született,  a  kettős  állampolgárságról  való  szavazás  ötlete  pedig  a
státustörvény kizsigerelését és elértéktelenedését követően következményként. Valamit tenni
kell! Így merült fel a kérdés. Az idő ugyanis láthatóan nem nekünk dolgozott, s ma sem ezt
teszi.

Az első esetben még Európán kívül voltunk, a másodikban már  azon belül.  Az első
esetben a reakció erőteljesebb volt, a másodikban inkább felnagyított, olykor kiprovokált.

Mind a státustörvény, mind a kettős állampolgárság Európa-szerte ismert megoldás volt.
Nem sokkal előtte még szabadon cikkeztek a védőhatalom fogalmáról is. Aztán süketség lepte
be.

Egyetlen  európai  államban  sem  merült  fel  belső  ellentét,  és  egyikkel  szemben  sem
tapasztalhattunk külső kritikát akkor, amikor bevezette ilyen intézkedéseit.

Magyarország külön eset volt! Magyarországra érvényessé vált ismét az ökör és Jupiter
példabeszéde.

A kritikai hangok szomszédos érdekekből is megszülethettek, de jelentős részben belső,
a világ előtt kiteregetett és gyengeségeinket igazoló ellentétek folyományaként szólaltak meg.
Volt úgy, hogy belső politikai erők szinte kérték (vagy nem szinte?), felkínálták a lehetőséget
a külső tiltakozásra.  Jó példa erre a Nastase-Orbán paktum. Az aláírás pillanatát láthattuk.
Mindkét fél elégedett volt. Magyar részről hosszú idő óta az első igazi diplomáciai siker velük
szemben, de okosan módot nyújtott arra, hogy Nastase is sikerként adhassa el otthon. Amint
megváltozott  nálunk  a  hatalom,  meggondolta  magát  Nastase,  és  semmivé  vált  az  egész.
Határozottan érezhető volt, hogy közös megegyezéssel. Vajon csak azért, hogy ilyen sikere a
belső ellenfélnek ne maradjon meg a magyar történelemben? Vajon miért? A kérdés ott ég
azóta is az agyunkban.

Aztán  a  státustörvény  elsilányításában  tüsténkedett  a  magyar  politika.  A  külső
visszhangok olykor durvák voltak. Érezhető volt,  hogy ezt így az előző magyar vezetéssel
nem merték volna megtenni.  Ismét ottmaradt a kérdés bennünk. Csak arról volt szó, hogy
emezek gyengesége kiviláglott. Vagy ők is ezt akarták. S ha igen, akkor miért?
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Hogy a kettős állampolgárság történetének szégyenteljes kifejletét éppen most nem kell
felújítanom, úgy hiszem, világos.  A jelen hatalom, ha melléáll,  ha élére áll,  bevonulhatott
volna a magyar történelembe. Vezetője a magyar Panteonban kaphatott volna helyet. De nem
akarták, nem akarta! Nagyon nem! Miért?

Fontos fonal mentén fejtegetem a gondolatot, de sok más fonal is előfordul ezen kívül,
vagy ezzel  összefüggésben is.  Oldalági,  de ugyanilyen gyanúébresztő és miérttel  végződő
kérdések.  Mondjuk a külföldi tudósítók saját belpolitikai célok érdekében való felhasználása
és szelektálása, tekintet nélkül az így okozott összmagyar veszteségekre. Vagy a nagyobbak
közül,  folyamatos  és  drámai  fogyásunk  közönyös  kezelése,  a  beáramlással  való  hazug
fenyegetés során a néma csend az esetleges számbeli gyarapodásról.  És, és, és, sorolhatnánk.

Miközben  erőteljes  mozdulatokkal  próbál  a  népéért  síró,  gondolkodó  magyar
eltávolodni  az  összeesküvés-elméletek  veszedelmes  örvényétől,  egyre  erőteljesebb  és
végzetesebb  szívóhatást  érez.  Kétségbeesetten  rugkapál  ellene,  és  csak  néha meri  sejteni,
hogy a miértekre a válasz ott lent, a mélyben van.

Az a mélység azonban halálos veszedelmeket rejt.
Íme, az egyszerű kíváncsi jelen(ség)kutató szándék hova vezethet manapság, ebben az

elátkozott magyar jelenben.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2005. január 6.

Megjelent: Erdélyi Napló (699.) 2005. február 22.
                  Átalvető (54.) 2005. június

POSZTKOMMUNISTA KOMPOSZT

Drága – velem együtt – kijózanodóban levő Barátaim!

Hogy a mindenkori csőcselékre építő, s utóbb ilyesféle táptalajt önmagának fejleszteni
próbáló  vörös  szellem  hány  kötetben  volna  leírható,  s  azt  hányféle  szakembernek  kéne
tanulmányoznia, ki tudná megmondani?

Az utóbbi  hónapokban azonban igencsak eleven formában kopogtatott,  mit  kopogás,
dörömbölt nálunk újra. Tagoltan beszélő vezéralakja most éppen a Himnusz alatt teszi szívére
jobb  kezét.  Vörös  terror  és  amerikanizmus  elegye  a  magatartása,  akárcsak  társadalmi
helyzete.  Baloldali kapitalista, ki vagyonát nem áldozza a munkásosztályra, hanem pontosan
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általa  gyarapodik,  minekutána az hatalomba emelte a hozzá hasonlatosakat.  Korunk fából
vaskarikája ő és csapata.

Az üzenet először meglepő, utóbb annál világosabb lett. Előbb Hiller István balvezér és
liberal-összekötő, aki így egy valóságos kettős ügy a kettős ügynök helyett, aki mint ismeretes
a  KGB-t  belülről  rothasztotta,  szóval  e  pöszére  kulturálódott  kenta–úr  megkoszorúzta  a
Ságvári  Imre  emléktábláját.  Hiába  effélét  nem  cselekszik  az  ember  fia.  Az  ügy  kezdett
kibontakozni. Nem is kellett sokat várni, s következett Károlyi Mihály és az országveszejtő
őszirózsás forradalom felmagasztalása.  Világos lett a képlet, nélkülözhetetlen szorzó került
belé.

A népszavazási tragikomédia így már nem volt meglepetés.
Amikor egyre többen kérdezik, hogy miért nem éltek ezzel a történelmi lehetőséggel, és

miért  nem sajátították ki  az egyedülálló  alkalomban  rejlő  hatalmas  politikai  hasznot  –  az
előbbiekre kell gondolni.  Az ilyen irányba ható erő ott bujkál  a sötétben,  mint egykor az
osztályellenség.

Már csak tisztázó jellege volt  a sokszor  ismételt  – jobboldalt  körülíró – mondatnak,
melyben azt nacionalistának, kissé klerikálisnak, etatistának stb. nevezte. 

Végül a Szentatyának tartott gyorstanfolyam adta meg a keretet, persze egyben annak
reményét is, hogy a legény még többször fog keretezni.

Önmagukat is körülírta. Azt mondotta, hogy ez a modern európaiság. A modern európai
szerepében tetszelegni tehát ma már posztkommunista  kötelesség, sőt kommunista poszt. 

Esetünkben kísért a gondolat, hogy inkább komposztról lenne szó.
Az  erjedés  nem  újkeletű,  komposztba  döngölték  az  országot  már  a

Tanácsköztársasággal. Már akkor kialakult a döngölők és a döngöltek tábora. Aztán, mikor
végleg eljött az idejük, akkor kettéváltunk osztályellenségre és kollaboránsokra.  Lassan az
ingadozók is besorolódtak vagy besorolták magukat valahova. A lét határozza meg a tudatot, s
ez 40 év alatt érvényesülhetett.

Hogy az arány milyen volt? Ez sem könnyű kérdés, de ez a tulajdonképpen és normális
körülmények  között  pártsemleges  teszt  erre  is  adott  most  némi  választ.  Bár  normális
körülmények  között  normális  nemzet  nem  juthat  odáig,  hogy  ilyen  kérdést  egyáltalán
felvessen, vagy felvetni legyen kénytelen.

A teszt  azonban éppen ezért igen veszedelmes volt,  és kísérletből  katasztrófává vált.
Valahogy úgy, ahogy egy nukleáris kísérlet szabadíthatja fel a láncreakciót. Mesehasonlatot
használva:  itt  a szellem elhagyta a palackot.  Mert eddig ebben a dologban kérdezősködni,
világosan  látni  tilos  volt,  tilos  egy  remélt  jobb  idő  eljöttéig,  amikor  a  szellemek  is
megjuhászodnak, amikor a szellemek is átszellemülnek. Ez is tabu volt, amire nem szabad
rávilágítani, ránézni. Amit nem lehet utóbb visszaparancsolni a tabuláriumba.

A szellem azonban elszabadult, láthatóvá vált, s mire kezünket szemünk elé kaphattuk
volna, elvégezte a kirekesztést. Visszarekesztése már lehetetlen.

Ennek a sérülésnek a kiheveréséhez olyan rettentő lelkierő és felkészültség kell, hogy
azt a mai körülmények között elképzelni is lehetetlen.

Ugyanakkor  lehetetlen  az  is,  hogy  ezt  meg  se  próbáljuk  ebben  a  komp-országból
komposzt-országgá lett hazában!
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Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2005. január 6.

Megjelent: Erdélyi Napló (695.) 2005. január 25.
                  Átalvető (54.) 2005. június

A MEGTARTÓ RÁCSODÁLKOZÁSRÓL ÉS EGYEBEKRŐL

Drága egykor még velem csodálkozó Barátaim!

Valamikor 1986-ban írtam le először azt a szószerkezetet, hogy megtartó rácsodálkozás.
Akkoriban még elég frissen élt bennem az otthon eltöltött 40 év emléke, és az a dédelgetően
büszke szeretet, amelyet az anyaországot figyelve magunkban hordoztunk.

Aki ezt  nem élte  át,  az nem tudja elképzelni,  és errefelé hiába is magyaráznám.  Ti,
biztosan tudom, hogy igen jól értitek ma is. Azt is tudjátok hányféle szubjektív és objektív
érzés és mennyi kontraszt volt, ami még fokozta is ezt az érzést, nem is egyszerűen érzést,
hanem lelki és szellemi állapotot.

A  kisebbségi  magyar  megmaradásának,  önazonosságának  megőrzéséért  folytatott
harcának fő támasza volt az, ahogy felnézhetett az anyaországra, és ahogy rámutathatott arra,
mikor másodrendűségében megalázva fuldoklott.

Sajátos  történelmi  helyzet  volt  az,  melyben  a  közös  sors  ellenére  olyan  lényegbeli
különbségek adódtak, hogy puszta létük mindent ellensúlyozni tudott. Alapja az otthon elért
mélységekkel  volt  magyarázható.  Ahhoz  viszonyítva  minden  csodának  látszott,  s
különösképpen, ha magyar is volt.

Ennek a hatalmas támasznak lett szerény kiegészítője, részleges megtestesítője a magyar
igazolvány,  és  ezt  emelhette  volna  a  funkcióját  legjobban  elősegítő  helyre  a  kettős
állampolgárság.

Aztán történt, ami történt.
Mit  ér  ma  ez  az  átpillantás  a  reánk  kényszerített  határon?  Maradt  valami  eredeti

tartalmából,  elvesztette  azt,  vagy éppen visszájára  fordult? Félek,  hogy az utóbbi  az igaz.
Ebben az esetben pedig rettentő veszedelmes helyzetbe kerültünk. Azelőtt ugyanis, anélkül
hogy  a  mindenkori  Magyarország  bármit  is  tett  volna  az  elszakítottakért,  pusztán  saját
érdekeinek érvényesítése által, pusztán saját  eredményeivel  egyúttal ezt a célt is szolgálta.
Kisujját sem mozdította érte, s mégis tett valamit. December 5. után ez megváltozott! Hogy
mennyire, azt később tudjuk csak felmérni.
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De az éremnek még más oldala is van. Különféle írott és íratlan törvények, szokások és
érzések szabályozták a mindenhol való többségiek viszonyát a kisebbségben élő magyarhoz.
Ez a viszony aztán a helyi történelmi helyzet, társadalomfejlődési szakasz és nemzetkarakter
szerint nyilvánult meg.

A magyar igazolvány és különösen a kettős állampolgárság intézménye bizony minden
ottani szakértő szerint jelentethetett volna némi védelmet, akár a konkrét atrocitások ellen is.
Köztudott,  hogy a horvátok elleni  szerb támadások  nagy mértékben csökkentek,  miután a
szerbiai  horvátok  megkapták  (minden  hercehurca  és  szavazás  nélkül)  a  horvát
állampolgárságot is. A magyarok is reménykedtek ebben. Ebben is! A jelenség pedig más-
más intenzitással és árnyalattokkal, de mindenhol élő valósággá vált volna.

Ha nem történik semmi, nem olyan nagy baj, mint az, ami történt. Vagyishogy egy fel
nem  tett  kérdés  helyett,  most  egy  negatív  válasz  éktelenkedik  a  magyar  nemzet  bőrén,
beletetoválva. Kinek így, kinek úgy. Az igent megtagadónak lemoshatatlanul, az igent hiába
remélőnek felejthetetlenül.

Ha  mindenáron  valami  hasznos  hatást  keresünk,  felmerülhet  az  a  gondolat,  hogy a
minket körülvevő többségiek ellenségkép-formálásához ez a muníció most elfogyott. Hogy a
túsztartó nem tudja majd felhasználni  kisebbségei  ellen  az  anyaország  által  megtestesített
veszélyt.  Eltűnik  az  ott  is  ismeretes  kommunista  csúsztatás  a  tízmillió  rájuk  leselkedő
felfegyverzett magyarról. Ideát lásd 23 millió, majd 800 ezer.

Ismét  csak  normális  körülményeket  feltételezve  ezt  tekinthetnénk  úgy  is,  mint  a
megnyugvás ösvényei felé tett lépést. Itt vannak is, akik ezt hiszik. Csakhogy mi jól tudjuk,
hogy  az  a  szellemi  közeg,  mely  legjelentősebb  túsztartó  szomszédainknál  fennáll,  a
homogenizálás zsigeri óhaja ezt az egészet nem veszi figyelembe. Ellenkezőleg.

Elérkezettnek láthatják az időt a nagy leszámolásra! Az anyaország már nem tényező.
Európa  könnyen  átejthető,  szinte  igényli,  hogy  bekössék  a  szemét.  Még  a  csatlakozás
folyamatát sem fogja gátolni, ha megfelelő ravasz módszereikkel elkezdik a végső menetelést.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2005. január 24.

Megjelent: Erdélyi Napló (697.) 2005. február 8.

NETTÓ KOLBÁSZOS RÁNTOTTA ÉS BIHOR

Drága már nem magyarosan diétázó Barátaim!

98



Kolbászos  rántottát  készítek.  Magyarosan.  Azaz  csak  szeretném,  de  lehet-e  ma
magyaros egy kolbászos rántotta?

Az  ország  leggazdagabb  embere  –  miniszterelnökünk  barátja  –  a  Pick  szalámigyár
legatyásítása  után  a  magyar  termelők  által  előállított  hagyományos  magyar  alapanyagot
mellőzte.  Munkásait  elküldve,  a  disznótenyésztőket  megcsalva,  leállította  a  vágásokat,  és
olcsó nyugati sertéshúsból készít magyar kolbászt,  szalámit. Nagy a csend körülötte,  de az
ehhez szükséges  paprika meg a miatta dúló elmérgesedetten  paprikás  hangulat is  nevéhez
fűződik.  Nálunk  ugyanis  minden  fűződ!  Ahogy  az  egykori  vasgárdistából  tanácselnökké
avanzsált  tompaházi  gazdám  mondta  azokban  a  hatvanas  években:  culoare  ungureasca
(magyar  szín),  majd összetörte  a  rendelőmre  készített,  üvegre  festett,  zöldbetűs  cégtáblát.
Lám-lám, ő tudta!

És,  ha  valaki  tájékozatlan  most  a  tojással  vígasztal,  s  a  magyar  zöldön  nőtt  tanyai
magyar  tyúk zöldből  születő magyar  tojását  említené,  azt  gyorsan lehűtöm.  A hűtőkocsik
ugyanis spanyol tikmányokkal megrakva érkeznek. Ismertetőjelük a szalmonella. Most szokja
a magyar, és ha minden jól megy, rövidesen (spanyol) ellenállóvá válik, s nem lesz tőle zöld a
fehérneműje is. Továbbmegyek! Ha erre a jóakaratú, egykor volt erdélyi, magyar azt mondja,
hogy sebaj,  de az olcsóbb, akkor közlöm, hogy valóban az.  Az importálónak. Nem úgy a
vevőnek. Mire magához veheti a szalmonellát, már annyiba kerül, mint az a honi tyuxaros
steril.

Na, de ne cövekeljek le a rántottánál. Az most ott pihen szalmonellástól bennem. Inkább
azt mesélem el, hogy míg bekebeleztem a mérgezett tenyészetet (ja, hátha a paprikaméreg
megöli a szalmonellát, sőt hatásos lehet még a spanyol – EU-konform – náthára is?), szóval
közben ment a Kossuth. Itt 25 kilométerre a fővárostól még hallani, ha a közelben nem jár
valami motor, ha igen, olyankor átkapcsolok Bukarestre. Az legalább jól hallható. Az Adrián
is azt  hallgattuk,  ha valami érthető nyelvre vágytunk.  Lám! Folyton elkalandozom.  Tehát
ment a Kossuth, s a riporter a magyar-román regionális együttműködést mutatta be. Ketten is
voltak. Harmadik a román interjúalany. A magyar riporterek következetesen Bihor megyét
mondottak, igaz, hogy rendkívül következetlenül 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 légiesülő 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 nyolc. Én remélem
nem. Még nem jutott talán el  oda is a: na és,  meg a:  de még mennyire.  Ja erről is  majd
mindjárt mondok valamit, már mint arról, hogy még mennyire jutottunk ezzel az Európával.

De vissza a rántottához! Mert azért én a vacsorámat bevágtam, bár inkább az ajtót lett
volna kedvem bevágni. A kolbászos rántotta mellett, persze jól esett volna egy kis bivoltejből
készült vaj a kenyérre, a lisztet amúgy Sturovóból hozták, van elég a BILA áruház párkányán.
Ott olcsóbb. És jobb! Szinte olyan mint a pécskai kenyér…volt. Mert az meg csonka-magyar
lisztből készül. 

Erről jut eszembe nagynénikém története, mely szerint a Trianon utáni első vásárhelyi
koncertek  egyikén,  egy  Liszt  hangversenyen  a  buzgó  román  cenzor  –  saját  szakállára  –
románra fordíttatta volna a plakátokat. Ez állt rajtuk: Concert de Faina (liszt hangverseny).
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Ehhez képpest semmiség, hogy – 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.
Ami, ugyebár mindennél fontosabb. Már a XIX. században is jobb volt az ALBINA bank a
magyar konkurenciánál. Pedig még el is nyomták! De még mennyire!

Nekem,  kezdő nyugdíjasnak, míg ettem a kolbászos  rántották nettovábját,  azért  még
eszembe jutott, hogy az bruttó mennyibe került. Képzeljétek! Bécsben olcsóbb lett volna! 

Máris jobbak vagyunk, mint Európa. Már megint mi segítjük ezeket.
Na de ez a Bihor?! Mi lesz ha belép ő is? Belőle lesz Bihar, vagy mi vigyázunk az

érzékenységekre  és  bihorizálunk.  Haiduc-Bihor!  Nem is rossz!  Amúgy  is  ott  a  Tisatól  a
Nistruig ez így illendő. Bocicai meg máris európai földben foroghat. Már nem csak a bécsi
múzeumban pihenő koronája van Európában. 

Lesz az még Viena! Ha rajtunk múlik, határ-ozottan!

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2005. február 4.

Megjelent: Erdélyi Napló (698.) 2005. február 15.
                   Átalvető (54.) 2005. június

ADNI ÉS KAPNI

Drága, mindenkor adni kész Barátaim!

Nyugdíjas  embernek  semmire  sincs  ideje.  Mintha  még  rövidebbé  vált  volna  a  nap,
amióta terveimnek megfelelően elkezdtem azon feladatok végzését,  melyeket az ember  az
utolsó  felvonásra  hagy,  abban  a  boldog  állapotban,  melyben  fogalma  sincsen  e  végjáték
hosszáról. Valami azért űzi, hajtja, hogy lehetőleg minél több és minél előbb készüljön el. 

Igaz,  nem  jó  arra  gondolni  ilyenkor,  vajon  a  nagy  rend  melyet  hátrahagyni  kíván,
érdekelni  fog-e valakit,  vagy ha nem, méltatja-e annyira,  hogy olyannak adja  át,  aki  arra
fogékony.

Magam reménykedem, hogy leszármazottaim között akad majd gondozója annak, amit
elődeimtől  kapva,  bár  a  történelmi  viharok  által  megtizedelve,  de  általam  némiképpen
kiegészítve is egybegyűjtöttem.
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E munkálkodás közepette próbálom az időt kétszeresen kihasználni, s háttérszöveget is
hallgatok. Most  éppen a Kossuth sugározza  az oly régen megszokott,  és  igen színvonalas
„Kopogtató” műsorát.

Valaha, a  hetvenes-nyolcvanas  évek fordulóján, Ladányi Mihály Erdélyt  s  Romániát
járó – méltatlanul keveset emlegetett – költőnk jóvoltából, magam is voltam vendéglátója e
műsornak,  és  akkor  is  próbálkoztam  hazaüzenni.  Sikerült  is.  A  műsort  többször
megismételték, és nagyon sok visszajelzést kaptam.

Ha jól emlékezem, már akkor is azt szerettem volna bizonyítani, hogy mi – az onnan
ideszármazottak – adunk is valamit ennek a hazának. S persze azt, hogy várnánk is valamit
tőle, no nem magunknak hanem az otthonmaradottaknak.

A most  hallgatott  kopogtatóban  egy  székelyföldi  polgármester  beszél.  Nem említem
nevét,  állomáshelyét.  Akit  érdekel,  az  úgyis  kitalálja.  Főleg  ő  maga,  kit  nagy tisztelettel
üdvözlök.

Hallgatom,  és  egyre  jobb  érzések  motoszkálnak  bennem.  Most  amikor  oly  nagy
szükségünk van az optimizmusra, amikor erős hittel kell haladnunk egy irányba (akár több
ösvényen is), rájövök, hogy nem tévesek azok az elképzeléseim, hogy az erdélyi magyarságba
helyezem bizodalmamat. Nem álmodozás csupán, hogy Erdély magyarsága ismét átalmentheti
az átmentenivalót, a történelmi időfolyam egy hálásabb szakaszába.

Már azt is jó hallani, hogy náluk megállt az elvándorlás, hogy megfordult a halálozások
és születések aránya. De milyen érdekes összehasonlítani  ennek a vidéki települést  vezető
értelmiséginek  a színvonalát  az  övéhez  hasonló  szerepet  betöltő  itteniekkel.  Nem mintha
öröm lenne az itteni színvonal gyakori sekélyessége – hiszen összmagyar gondolkodásunk ezt
nem kívánja  –,  de  mégis  jó  érzéssel  hallgatom a  jó-,  de  főleg  rosszindulatú  alábecsülés
megannyi itt tapasztalt jelére gondolva.

Ennek a felelős erdélyi embernek a szavai nyomán még biztosabb vagyok abban, hogy
most  nem az én leveleimre van igazán  nagy szükség odaát,  hanem inkább onnan kellene
leveleket írni ide. A történelem furcsa játéka, ím ismét a nagyobbik(?)  hazát tette esendőbbé. 

A decemberi tesztvizsga sokkját is jobban állta a szenvedő alany, a kisebbségi magyar.
Onnan sokkal egészségesebb válaszok röppentek fel, mint innen, s tartásosabbak. Még nagy
elkeseredésünkben is példamutató volt az onnan érkező emelkedettség. Bizony ez mai napság
errefelé már túlzottan magas elvárás lenne.

Igen erősen érzem annak szükségességét,  hogy az összmagyar  gondolatot mégjobban
megerősítsük. Azét a szóét, melyet még a magyar számítógépes szoftver sem fogadott be, és
ha leírtam, éveken át hibát jelzett.  Adni és kapni,  kapni és adni egymásnak. És most ti  is
adhattok.

Küldjétek hát leveleiteket írásban, szóban, cselekedetben, s minden lehetséges alkalmat
felhasználva! Életmentő munkát végeztek, mikor ezt teszitek!

Leányfalu

*
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Naplójegyzet: 2005. február 10.

Megjelent: Erdélyi Napló (700.) 2005. március 1.

TÚL AZ ÓPEREN-CIÁN

Drága Barátaim!

Kiegyensúlyozott  véleményekre  való  vágyakozásomban  biztosan  nem  vagyok  egyedül.
Elrettentő a balliberális média túlsúlyos ügyködése, az a tevékenység, amely még a külföldi
tudósítókból is tudja, kit és hogyan kell kiválogatni, futtatni, informálni, s ki tudja még mit…?
De  nem  tud  igazi  örömet  szerezni  nekem  az  sem,  ha  a  maradék  százalékokon  osztozó
jobboldali média egyik-másik sztárja elragadtatja magát. A magunkfajta úgy szeretné, hogy
az, amit mi mondunk vagy teszünk, tiszta, cáfolhatatlan és támadhatatlan legyen.

Engem már az is elgondolkodtatott,  hogy a magyar miniszterelnököt operettfigurának
nevezték,  politikáját operett-politikának. Helyesen tették-e?-  morfondíroztam. És mennyire
lehet igaz?

Aztán nem sok idő telt el, és következett egy hihetetlen sorozat. Sírjak-e vagy nevessek,
mikor ez beigazolja a túlzónak hitt kijelentést, mikor cáfolhatatlanná teszi azt?

Ha csak a legutóbbi időszak eseményeit futjuk át, mint bizonyára emlékeztek, volt egy
szerencsétlen vatikáni látogatás.  Ha eddig elefántokról beszéltünk a porcelánboltban, eztán
méltán mondhatjuk: mint MSZP korba lépett KISZ vezér a Vatikánban. Nagy volt a zűrzavar,
s  csak  a  maximálisan  diplomatikus  egyházi  állam  hasonló  cipőben  járó  diplomatáinak
köszönhető,  hogy nem lett  belőle nagyobb botrány. Magának az ott elhangzott vádnak az
elméleti meglapozottsága is téves. Mi maradt belőle a választópolgárnak? Egy kép, amint a
magyar miniszterelnök kissé bizalmaskodva odahajol és besúg a Pápának.

De nem csak a keresztény egyház kapta meg a magáét. Nem bizony, mert Ő igazságos.
Így aztán a zsinagógában sűrűn emlegette a Megváltót. Odateremtette szegényeknek, Teremtő
helyett. Itt is épségben hagyhatta el a termet, nem teremtették le, itthon volt, itt tudták, hogy
nem próféta (bár akad olyan is, aki reméli, hogy megváltó).

Az  –  akárcsak  vatikáni  történetünkben  –  belpolitikai  célokat  is  szolgáló  „békebal”
találkozó,  a  lovagias  módon  kormánytagokkal  erősített  balliberális  pártelnökök,  és  az
egyszemélyes jobboldali pártképviseletek között (mint tudjuk szakértőiket nem bocsátották
be), kifelé olyan kommunikációt kapott, hogy az alapjában véve tárgyszerű és mindenesetre
előremutató kezdeményezés volt. Másnap azonban a miniszterelnök már szájának befogására
szólította fel az Európaszerte tisztelt, és a fél ország bizalmának bírásán kívül számos magas
funkciót ma is betöltő politikai vetélytársát. Aztán gyorsan elhangzott a következő poén is,
hiszen az operett vidám műfaj. A gyengén teljesítő magyar focistákat védelmébe véve, az arab
ellenfeleket  (a  szaúdi  válogatott  tagjait)  terroristáknak  nevezte.   Nos,  bár  Orbán  befogott
száját megtekinteni még nem jöttek külföldi diplomaták és médiák, most megszólalt a világ
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diplomáciája és a  sajtó is.  Először az arab országok nagykövetei,  aztán a legnevezetesebb
külhoni lapok közül nem kevés és nem eldugott oldalakon. Jegyzék is lett belőle, de az ma
még titok.

Ezután többször is elhangzott a bocsánatkérésnek szánt kínos magyarázkodás.
És akkor  aligha sejtettük,  hogy az előadás még  csak  ezután érkezik csúcspontjához.

Legalábbis  a  magyar  közönség  szempontjából.  Ugyanis  minden  operettnek  van  egy
csúcspontja, vagy ne siessek, és mondjuk úgy, hogy minden felvonásnak? 

A jóságos apa szerepét is eljátszó miniszterelnök (emlékezzünk csak a ballib médiára,
Orbán a zord atya, ki esdeklő gyermekét otthagyja az esőben, s miniszterelnöki csodaautóján
elhajtat) híre, akárcsak egykor a kolozsvári, s nem a Rákosi, Mátyásé bejárta az országot. Az
iskolában megszeppent vidéki kisleány vonatra szállt majd BKV járatok sorát használva meg
sem  állt  a  miniszterelnöki  lak  küszöbéig,  hol  feltehetően  a  kormányőrök  éberségét  is
kijátszva,  keserves  zokogásra  fakadt.  Az  események  innen  már  nagy  természetességgel
gördültek.  Jóságos  miniszterelnök  ki.  Síró  leánygyermekkel  be.  Ott  aztán  minden
elrendeződik,  a  remegő  „közép”-ded  meleg  otthonra  lel.  S  csodák-csodája,  a  minden
állampolgárára,  a  legkisebbre  is,  annak  meggörbült  hajszálásra  is  vigyázó  miniszterelnök
ugyan  bizony  mit  észlel?  Midőn  a  gyermek  anyjának  telefonál,  hogy  megnyugtassa,  a
gyermekét  kereső  anya  éppen  városuk  MSZP  vezérével  beszélget.  Ki  másnál  keresne
segedelmet? Hát nem ilyen a szín tiszta tanmese? Emeszpés tetőtől talpig. Csak képzeljék el
fordított esetben. Ha mondjuk Orbán viszi be magához a gyermeket. Akkor ez minimum a
kampány  korai  elkezdése  lenne,  de  nem kizárt,  hogy egyesek  megpendítenék  a pedofilia
gyanúját is.

A felvonás zárásában még a főszereplő tesz egy megható kijelentést.  A Sorstalanság
díszbemutatója után megjegyzi, hogy a végén még bőgni is fog. Így! Bőgni. Nem azt mondja,
hogy a film mélyen megrázta, meghatotta, hatalmas gondolatébresztő erővel hatott rá, vagy
más hasonló, nem. Hanem így, hogy ő bőgni fog. Értse azt az egyszerű magyar választópolgár
is. 

Az a választópolgár, aki annyira van taksálva, hogy mindezt megeszi és tapsviharban tör
ki.

Operett-magyaroknak, vélt magyaroknak, operettpolitika.
Túl az óperen-cián, buldogok leszünk! Énekelhetné a főhős. De ez már nem operett. Így

mérgez-ő, és így kapaszkodik a hatalomba.
A kiegyensúlyozott véleményt – a tények ismeretében – ki-ki alakítsa ki maga.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2005. február 11.
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Megjelent: Erdélyi Napló (701.) 2005. március 8.

HINTA PALINTA

Drága, hamisságtól szenvedő Barátaim!

Tisztes jobboldali társaságban hallgatom a konzervatív oldal sirámait. A magam sirámai
ezek. És így együtt, ahogy vagyunk, most vert sereg benyomását keltjük. 

Szelíden szólunk a harciasság szükségességéről, s míg az élet egyéb területein éjt nappá
téve becsülettel és békésen dolgozunk, most  arról röpítünk fel  gondolatokat,  hogy csatába
kellene szállni.

Sugárzik az egészből a jóság amatőrsége, a regnáló gonosz profizmusához mérten.
Gonoszt írtam, hiszen ördögi tervek lepleződnek ott le, és nem születnek meg az ördögiek

ellenében  biztosan  győztes  angyaliak.  Marad  hát  nekünk  e világ helyett  az  a  másik?  Mi
determinálja a gonosz örökös győzelemét?

Annyira világos az elhangzó hozzászólások igazsága, a szólók önzetlen jóakarata, s oly
tagadhatatlan az ördögi tervek mibenléte. Akkora előnyt élveznek gátlástalanságukban, hogy
még a látszatra sem kell olyan nagyon vigyázniuk. 

És  ezenfelül  praktikáikat  segíti  a  politikai  réteg  hatalmas  többségének  önzése,  a
mindenáron  hatalomban  maradás  okozta  sebezhetőség,  zsarolhatóság,  vagy  éppen
megvehetőség, s aztán az ebből eredő megvethetőség is. 

Röpködnek  a nyilvánvaló,  már  jóval  kimondásuk  előtt  lelepleződött  hazugságok,  és  a
választók nagy tömegei vagy elhiszik, vagy oly elvakultan gyűlölnek, hogy nekik mindegy, ha
kell, a hazugsággal is azonosulnak. Másokat a látottak közömbössé tesznek, a felületesek és
bambák meg ingadoznak. Közben reménykedünk, hogy utóbbiak között még vannak végleg el
nem veszett emberek. Mert itt a számok beszélnek, nem lehet szó a minőségről. Nem lehet azt
mondani, ez az érdekből szavazó nem kell. Ha szavazatát elveszítjük, minden elveszhet. Pedig
a  jó,  a  minőség,  az  értékőrző másként  szeretne  gondolkodni.  Csakhogy  akkor  soha  nem
győzhetne, mert mint olyan, örök kisebbségben van.

A manipuláció  egyik aktuális eszköze  a közvélemény-kutatás.  Állítólag a  nyerő  trend
vonzza a bizonytalanokat. Óriási különbségekkel találkozni mostanság a médiában. Egyik 10-
20% közötti vezetésről  beszél,  s  a  másik már minimális hátrányt  emleget.  Kinek lehet  itt
hinni, hiszen az elvesztett választásokkor a kényelmes vezetés jelentős százalékait lényegtelen
különbségekkel, egységesen állította több cég is? Mit akartak akkor és azzal, s mit akarnak
most és ezzel?

Miközben  ilyen,  s  hasonló  gondolatok  kergetőznek  bennem,  megszületik  a
végkövetkeztetés is. Ugyanaz, amit már oly régen tudunk, s mégis mint legyőzött vad kínáljuk
fel ellenfeleinknek nyakunk ütőereit. A kor rákfenéje s a gonosz ereje egy szóban tömöríthető:
hamisság.

Aztán szép  szavak  következnek  s igazak,  csak az nem biztos,  hogy eredményesek is.
Emlegetik a lakitelki, antalli és orbáni gondolat hármas egységét s más hasonlókat. Az igazi
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egység azonban még a túloldalon van, pontosan felmért érdekek mentén jött létre, és annak is
alapját képezi a gátlástalan, szilárd hamisság.

Ha  meg akarunk  maradni,  el  kell  juttatni  az  értéket  a  választók  tömegeihez.  Minden
réteghez a neki megfelelő módon. Nem hamisan, de igenis szakmai dörzsöltséggel. Abba kell
hagynunk szép szavaink fölötti édesbús könnyezéseinket, és tennünk kell! 

Az,  amit  a  nemzeti  oldal  hordoz  mint  értéket,  csak  egy  professzionális  eszközökkel
megvívott és megnyert választási harc után kerülhet előtérbe. És, mint láttuk, nem elég hozzá
egy  ciklus,  mert  8,  sőt  12  év  vagy  még  több  kell,  hogy  beteg  körömként  lenőjön  ez  a
lelkünkön éktelenkedő folt.

Nemcsak az országot árusították ki, nemcsak azt adták el alólunk, itt a lelkekből loptak el
valamit, és sokaknál sikerült gyorsan pótolni is azt. Csakhogy a protézis is mindenkor hamis.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2005. február 14.

Megjelent: Erdélyi Napló (702.) 2005. március 15.

SZIVATTYÚZÓK ÉS MEGSZÍVATOTTAK

Drága, tőkeszegény Barátaim!

Sokféle módja van a tőke megszerzésének, attól a bizonyos eredeti tőkefelhalmozástól
az új töke felhalmozásának eredeti módszereiig.

A  politika  kiszolgálása  csak  az  egyik.  S  ennek  skálája  igen  széles,  mondhatni,
határtalan.

Az utóbbi napokban felénk a nettó befizető Európában, ezen státusunkról – nem egészen
új módszerekkel – terelik elfelé a figyelmet. Ismét divat a  listázás.  Most  éppen magáról a
listázásról, s nem a listára kerültekről szól a történet. De, természetesen hamarosan kiderül,
hogy a kettő nehezen elválasztható.

Egy  bizonyos  –  nomen  est  omen  módjára  leplezetlen  nevű  –  szervezet,  a  Political
Capital  bejelentette,  hogy ők  majd hálózatra teszik  a  listát.  A „hálózat”  azonban  –  mely
irányító vagy megrendelő, esetleg mindkettő egyaránt lehet – csak 19 személyt engedélyezett
feltenni egyelőre.

Na, de nem erről akarok most beszélni, bár az ötlet ördögi, és főleg kilógó ördögi lóláb,
hogy Járai jegybank elnök is rákerült (ő ugyanis nem spicli volt,  hanem tisztázódott,  hogy
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beosztásánál fogva kellett aláírja, miszerint külhoni pénzügyi tárgyalásairól jelent, amit persze
e nélkül is meg kellett volna tennie).

A Political Capitalról és annak vezéréről tudtam meg ezt-azt,  s próbálom megosztani
véletek a hírt. Az információt egy zártabb körű fórumon tették közzé, nem nagy valószínűsége
van a tévedésnek, hiszen könnyen ellenőrizhető.

Nos,  ez a  jeles műintézet  az  elmúlt  időben ellátta  az MDF kampányának  vezetését;
Hiller István MSZP pártelnök kampányának szervezését. Vezetője ráadásul ennek előtte az
SZDSZ egyik sajtófőnöke volt.

Magam úgy érzem, hogy mindehhez hozzáfűznivaló nincs. 
Mert, azt messzemenően elfogadom, hogy a sebész egyformán operál jobb és baloldali

betegen  jobb  és  baloldali  ágyéksérvet,  de  hogy  ilyen  és  olyan  kampányokat  egy  kézben
összpontosítani?  Ez  kissé  furcsa.  Ilyesmi  még  a  mai  hormongazdag  és  vizeletszegény
sportvilágban  is  tilos,  mondjuk  a  bíróküldés  terén.  Bár,  volt  már  azonos  tulajdonosa  a
Fradinak és az MTK-nak. No, nem sokáig!

Pedig  a  leendő  kampánystratégiáknak  nagy  fontossága  lesz.  Nem szolgáltathatja  ki
magát a jobboldal a bal szakembereinek. S hogy valaki az,  avagy sem, azt cselekedeteiről
könnyű megítélni.

A  továbbiakban  azonban  beszéljünk  inkább  a  megszerzett  tőkének  a  politika
szolgálatába való állításáról, majd ennek ismételt megfordításáról. Ha megjelenik szemeink
előtt  ez  a  lipinka,  kiderül,  hogy  egy  éjjel-nappal  dolgozó  olajkút  látomása  az.  Így  kell
szivattyúzni. Egyebek mellett az ország vagyonát is.

Ha volna kit megkérdezni a hogyanról, képzeletbeli interjúalanyunk, kinek most akarva-
akaratlanul egyetlen arcot tudunk tulajdonítani, nagyjából ezeket mondaná: néhányan ügyesen
megszerezzük  a  „lé”  elejét,  aztán  gátlástalanul  gyarapítva  átmegyünk  a  hatalomszerzés
fázisába.  Ha ezt  is  sikerült megkaparintani,  akkor  már jöhet a  maradék kiszivattyúzása és
főleg  a  szivattyúk  kezelői  pozícióiba  való  bebetonozódás.  Ennek  szolgálatába  állítunk
mindent. Minden meglevő erőt és hatalmat, de még a múltakat is, elsősorban pedig a jövőt.
Az ország jövője hatalmas energiaforrás, nagy tőkemező és könnyen szivattyúzható. Nem is
kell túl mélyre fúrni, csak a zsebekbe nyúlni, és aztán a zsebek újratöltése címén a hiteleket is
igénybe venni. Ha meg speciális tőke-geológusaink tovább léphetnek, következik az európai
pénzek  lenyúlásának  fázisa.  Ezekkel  az  összegekkel,  pontosabban  ígéretükkel,  először
kampányolunk, mintha mi szereznénk meg azokat az országnak, aztán ami bejön, azt okosan,
saját  kútkezelők kinevelésével  szívni,  csak szívni kell,  még szív sem szükséges hozzá, sőt
kifejezetten ellenjavallt.

Ha szemléletesre egyszerűsítem a dolgokat, akkor olyan módon, amilyenre most velem
együtt ti is gondoltatok. A poloskák. Vagy ahogy a kabaré klasszikusai mondák, a polosok és
poloskák. Mert hamar gyarapodnak ők, s kicsinyítő képzőiket vesztve pohosodnak rajtunk.

Mi  majd  szelíden  vakaródzunk,  kitaposott  papucsainkkal  csapkodunk  a sötétben.  És
higgyétek el, még rázókeveréket is fognak adni a rászorulóknak, akár kedvezményesen is.
Mert ők szociálisan érzékenyek, amint az egy baloldalihoz mindig is illett.

Ha most nem sikerül lépnünk, biztosan sikerül a fészekrakó program. Persze nem az a
havi  80-120 000  forintos  törlesztésű  a  fiataloknak,  hanem  az  ő  végleges  befészkelésük
programja. Fészkelődésük ezért oly energikus.
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Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2005. március 9.

Megjelent: Erdélyi Napló (703.) 2005. március 22.
                  Átalvető (54.) 2005. június

KÉPZELT HALAK ÉS VALÓDI ORVHALÁSZOK

Drága, meglátogatott Barátaim!

Évtizedek óta kísért egy képzeletemben bármikor megidézhető kép. Látszólag földrajzi
térkép,  de  bennem ugyanakkor  más  gondolatokat  ébreszt.  Az  Áldás-Népesség  mozgalom
konferenciáján figyelve, ismét megkísértett ez a látomás.

Nagy-Románia és Nagy-Magyarország térképeit képzeljétek magatok elé, azok földrajzi
tájolásával egyetemben. E két tér-kép halakat ábrázol, tengeri halakat. 

Az egyik ma is úszkálhat tengerében, a másik csonkán vergődik a parton.
Az egyik jobbról balra próbálja elnyelni a másikat, a másik balról jobbra védekezne. A

kettő léte egy időben lehetetlen. Testük egy darabja ugyanis közös. S ez a darab nem is olyan
elhanyagolható, nem a tengerre nyúló farkinca, hanem maga a fej, az agy, az arculat.

Földrajzi fogalomként e testrész Erdély és a Részek. 
Sokan  mosolyogtak  azon,  amikor  Nagy-Magyarországot  kenyérhez,  agyhoz

hasonlították. Erőltetett hasonlat,  mondogatták. S ha leegyszerűsített módon és hideg fejjel
gondolkodunk,  lehet  is  az.  De,  amit  egy-egy  ilyen  hasonlat  sugallni  képes,  az  már  nem
annyira.

A magyar  agyhasonlatot  próbálták misztifikálni,  s  ezzel  a  valódi  sugallat  elvesztette
hatását, mert nem vigyáztak a mosoly gyilkos erejére. Ettől azonban egy hasonlat még lehet
sokatmondó, különösen, ha tényeket ábrázol.  Nem a véletlen képet töltjük fel tartalommal,
hanem adott tartalmat próbálunk képben megfogalmazni.

Annak az agynak a kérge, a  szürke állománya akkor rajzolódott ki igazán, ha színes
gombostűkkel jelölték a legjelentősebb magyarok szülőhelyét. A ma már elszakított peremen
sűrűn  sorakoztak  a  színes  gyöngyszemek,  múltunk  gyöngyszemei.  Valóban  erőteljesen
idézték az agy szürkeállományát, vagy a kenyér ízletes és azt a kiszáradástól védő, tartósító
héját.

Ezek a földrajzi területek ma már mások fantáziáját késztetik játékra. Mi ezt a játszmát
elvesztettük.  Csak  arra  nem  gondoltunk,  hogy  a  gyöngyszemeinket  is  elveszíthetjük.
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Kitaszíthatjuk magunk közül azokkal együtt, akik még sok hasonlót adhatnának nekünk, akik
új meg új gyöngyszemeket szülhetnek. Erről szólt december 5-e.

Erdélybe megy levelem, s most csupán annyit említenék, hogy ilyen gyönházfénnyel
csillogó  elmék,  a  nemzet  legmélyéről  felbukkanó drágagyöngyök  voltak  azok,  akik ott  a
leírásra szántak ősei között felszínre kerülve átmentették a magyarságot a jelenkornak. Vagyis
az elveszett  terület,  a  másik hal  fejévé átváltozó föld lakói  nem változtak át.  Ott élnek, s
magyarabbak  a  tespedéssel  sújtott  anyaországiaknál.  Nem  mondom,  hogy  ott  különbek
születnek, de számos – főleg környezeti – hatás miatt mások. A súly alatt a pálma elmélet
egymagában is megmagyarázza ezt, ami persze nem jelenti, hogy örökös súlyok alatt kellene
élniük,  hogy  igazgyöngyöket  teremjenek.  Ez  az  elszakított  magyar  társadalom  ma  is
folyamatosan  termeli  a  magyar  értékeket.  Mert  értékei  igenis  magyar  értékek.  Magyar
emberek,  magyarul  gondolkodva,  magyar  nyelven,  magyar  példaképeken  nevelkedve,
magyarságukra büszkén hozzák létre őket.

Vajon azok az anyaországi utazó ügynökök, kik az összmagyar szót még a számítógépes
szoftverekből is megkísérelték kiiktatni, miért igyekeznek oly nagyon, hogy a hazaszeretet, az
összmagyar  tudat,  egyáltalán  a magyar  nemzeti  tudat  kihunyjon?  Miért  nem kell  nekik  a
magyarságot folyamatosan meg-megújító vérátömlesztés? 

Nem csupán az esetleges ellenük szavazóktól való óvakodásról van szó. Nem. Sajnos
számos szavazójuk akadt az onnan érkezettek között.  Ez is azt  igazolja,  hogy ugyanolyan
megtéveszthető, esendő magyar az áttelepülő is. Mástól félnek! Hiszen – bár hallgatnak róla –
tökéletesen  tisztában  vannak  azzal,  hogy  rövidesen  betelepítésre  szorulunk,  s  a
leghatékonyabb,  legolcsóbb,  leghamarabb  (akár  aznap)  munkára  fogható  emberanyag  a
kisebbségi  magyar.  Ez  minden  szempontból  megfelelne  a  haszonelvű  (cost-benefit)
gondolkodásnak is. Mástól kell, hogy féljenek. S bármennyit is gondolkodunk is, az a más
éppen  pont  az  anyaországban  végzett  pusztító  munka  eredményeinek  ellensúlyozása,
felhígítása, az emlékek ébresztése, a fejek felemelésének veszélye. 

Ezért érdemes nekik orvhalászok módjára tiltott vizekre evezni, és ezért ér meg minden
erőfeszítést,  hogy  a  hívatlanul,  orvul  utazó  követek  megpróbáljanak  már  ott,  a  veszély
születési helyén hatni és rombolni. Hogy eltűnjön a majdani színes gombostűfejek sokasága,
hogy  beleszürküljön  a  vérátömlesztésre  képes  színes  tömeg,  ezúttal  valóban  a  (földrajzi)
közép-szerbe.  Persze,  azt  még  megjegyzem,  hogy  a  hívatlanokat  meghívók  mindenütt
akadnak.  A  szovjet  csapatokat  is  behívták  Magyarországra  és  Csehszlovákiába  is,  annak
idején.

Aki az anyaország magyarságát akarja neoliberális gyurmává silányítani, annak nagyon
kell figyelnie arra, hogy eltűnjön a körös-körül még ma is az összmagyar ellenálló képességet
újratermelő gyepű. Legyen az szürkeállomány avagy kenyérhéj.

A  terület  után  vesszen  az  ember  is  annak  minden  káros,  globalizációt  és
haszonelvűséget, s ki tudja mi mindent ellensúlyozni képes hatásával.

Hát, hogyan képzeltük mi, hogy ilyeneknek akarnak majd kettős állampolgárságot adni?

Az egész Kárpát-medencét  fenyegető magyar demográfiai veszedelem ténye az égbe
kiált. A világ, Európa, a nagyhatalmi érdek és a demográfiai tények is tudtunkra adták már
régen, hogy nem gondolkodhatunk területben. De azt senki sem tilthatja meg, hogy emberben,
magyarságban, igenis: összmagyarságban gondolkodjunk! És persze minőségben. 
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Ez az egyetlen út vezet kifelé a térképen most jobbról balra oly elégedetten úszó kerek
hal takarásából. Ez az egyetlen megoldás, mely azt a halat nem bántja, még józan érdekeivel
sem ellentétes, és mégis vízre bocsáthatja a másikat is, csonka, parti vergődései után. Mert ma
már az élet nem térkép, s Európa jövőjének feltisztulni remélt vizeiben több hal is elfér.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2005. március 16.

Megjelent: Erdélyi Napló (704.) 2005. március 26.

FÜTTYÖK ÉS FÜTYÜLÉSEK

Drága, március idusán velem ünnepelt Barátaim!

Zavaros  hónapok  zavaros  eseményeinek  letisztulására  várva  köszöntött  ránk  idén  a
márciusi Ünnep.

„Nem érdekel, - velem megutáltatták március 15-ét”, mondja egy elmaradhatatlan hang
valamelyik  csatornán.  Észre  sem  veszi,  hogy  mit  mond.  Hiszen  ez  magyarra  fordítva
beismerést  jelent,  valami effélét,  hogy:  „Nálam célt  értek,  megutáltam március  15-ét”.  A
többség azonban óhajtja a szabadság hangulatát, mindenütt rezeg a levegőben a kívánság. Ott
állanak a színhelyeken,  és  szomjasan  szívnák  magukba a szabadság utánozhatatlan  illatát.
Azonban mindenre rátelepszik a mesterségesen keltett zűrzavar és a zűrzavarkeltők, főleg a
zűrzavart igénylő személy iránti undor.

Felesleges lenne számolgatni, hogy hol, hányan s a tömeg hányadrésze volt az, mely
nemtetszésének  hangot  adott.  Sokan  voltak,  még  akkor  is,  ha  leszámítjuk  a  túlfűtött,
mindenütt ordítozókat és persze a feltételezhető provokátorokat. Mert a hatalom úgy hiszi,
most sem árt, ha egyenlőségjelet lehet tenni fütty és jobboldal közé. A televízió riportere egy
későbbi ünnepen nyeri majd el jutalmát, mert ügyesen lencsevégre kap két hölgyet, kik az
egymás  után következő  két  színhelyen  is jelen  voltak.  A kamera  rájuk  kúszik,  a  riporter
gunyorosan jelzi a fölfedezést. A néző ebből máris arra következtethet, hogy szervezett kis
zsoldos  különítmények  vándoroltak  helyszínről-helyszínre,  hogy  kellő  ellenszolgáltatás
fejében uszítsanak a lendület országának vezetői ellen.  Megbízóikat  nem is kell találgatni.
Csakis Ő lehet és Azok. Egyébként pedig határolódjanak el! (És elhatárolódnak.)
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De a fütty és kiáltozás ott volt az egész Kárpát-medencében. Ahol nem, ott csak azért
hiányzott, mert nem lehettek jelen azok vagy azoknak a képviselői, akiknek a nemtetszés ezen
évezredes jelei szóltak volna.

A  világon  mindenhol  van  nemtetszés-nyilvánítás.  Nálunk  „a  tojásdobálást  is  sárral
dobálják meg”. Gondolkodjunk csak! Kinek reflexe ez? Kik azok, akik nem tudják elviselni
csak az ütemes tapsot és a szavazásokon is csak a 99,9% a kedvükre való.

Az idén december 5-e rányomta bélyegét március 15-ére is. Most igen pontosan tudta
már  a  magyar,  hogy  kivel  nem  akar  ünnepelni.  Vagyis  Duray  Miklós  kemény  szavai
igazolódtak.  Elvált  egymástól  az,  akit-amit  nem  akarunk,  és  akit-amit  igen.  A  különös
„vízválasztó”  most  működött  először,  mint  pontos  mérőműszer.  Itt  alant  a  földi  világban
sikerült kiszűrni a szennyest, nem maradt a munka egyedül az ég szorgos angyalainak – Wass
Albert  emlegette  –  rostáira.  De  persze  ott  is  elvégeztetett  a  munka,  s  majd  még  ezt  is
megtapasztalják a rostán fennakadók.

A  85  év  előtti  területvesztést  most  a  felelős  (?)  magyar  kormány  tetőzte  hasonló
horderejű lélekvesztéssel. Igen, lélekvesztést mondok, mert míg errefelé a szavazás tanúsága
szerint több millió „lakos” akadt, a kirekesztettek igenis „lelkek” voltak, s azok is maradnak.
Az önként vállalt magyarság, mely nem csak a szerencsés fogantatás földrajzi helyétől függ,
hanem életreszóló küzdelmet jelent, bizony megkülönbözteti a kirekesztőt a kirekesztettől.

De most  nem fog megjelenni  magyarhonban az  eseményeket  befolyásolókról  szóló,
cselekedeteiket taglaló, Kirekesztők címet hordozó új kötet. A másság nagyvonalúan liberális
elfogadásának  új  hagyományai  erre  a  másságra  nem  vonatkoznak.  Sokkal,  nagyobb
előszeretettel  terjesztik  ki  azt  a  deviánsra,  a  kórósra  vagy  éppen  kriminálisra,  mint  a
minőségre.  Hiszen jól tudjuk, hogy az,  ami minőség,  már  régen nem kirekesztett  ebben a
társadalomban,  legyen  bármely  szempontból  is  más.  Minden  ilyen  a  legnagyobb
természetességgel simul bele a nagy közösbe, senki nem akarja kirekeszteni. A kirekesztés
óhaját  nem  az  igazi  másság  ébresztgeti,  hanem  a  silányság,  a  közösségellenesség  –
egyszerűen a rossz!

A  minőség  most  március  nagy  ünnepén,  vérmérséklete  szerint,  kénytelen  volt  nem
elmenni, vagy elmenni és füttyel szavazni.

A hatalom pedig képmutató módon takaródzott az ünnep szentségével, a közös ünneplés
fontosságával. 

Elgondolom, micsoda közös ünnep lehetett volna ez a március 15-e az első összmagyar
tavaszon!

Egyelőre azonban marad az álmodozás. 
Marad?
Március  15-e  tesztje  azt  mutatja,  hogy  a  másfél  milliós  igenes  kisebbségen  túl  is

kinyíltak már szemek.  Kezdik észrevenni,  hogy saját  – nevelt  – korlátoltságukra alapozva
vezettettek meg. Kínos felismerés, nem mindenki szereti bevallani, de ha ott benn a fejekben
felbukkan, az már sokat jelent egy majdani szavazófülke magányában.

A maradék  pedig még időt  kapott.  Egy év  alatt  lesz  még alkalmuk,  hogy  látásukat
élesítsék. Éppen azok fogják felnyitni szemeiket, akik homályt bocsátottak rájuk, és éppen a
ködcsinálás – paradox módon – egyre átláthatóbb módszerével. 
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Kellenek  az  ünnepek.  Van,  amikor  boldog,  önfeledt  és  felszabadult  örömünk
kifejezésére, s vannak idők, amikor azért, hogy gondolkodni kezdjenek azok is, akik azt eddig
elmulasztották.

A maradék pedig maradék marad. Ők lesznek az igazi áldozatok, a sajnálatra méltók,
akik nem tudják, mit cselekednek.

Nem szívesen  fütyül  a  magyar március idusán.  Csak  akkor  kénytelen,  ha magyarok
fütyülnek a magyarokra. Ráadásul a hatalom biztonságosnak tűnő védművei mögül.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2005. március 18.

Megjelent: Erdélyi Napló (705.) 2005. április 5.

GYŐZELMI JELENTÉSEK

Kedves, legyőzött Sorstársaim!

Még nem feledtük,  s  talán soha  nem is fogjuk feledni,  amit  egy  nappal  a  keserves
csalódás  után,  december  hatodikán  megtudhattunk,  vagyis  hogy  Magyarország  felelős
miniszterelnöke  legyőzöttnek  nyilvánított  bennünket.  Utóbb  a  pezsgőbontás  tényét
tagadták(?).

Nemrégen újabb győzelmi  jelentés hangzott el a  gazdákkal  történt  megegyezés után.
Győztünk! A gazdák meghátráltak! Mondotta ugyanaz a győzelmekre folyton éhes száj.

A büszkén baloldali, modern európai, patrióta embertípus folyton-folyvást győzelmeket
igényel. Ez tartja életben. S a győzelem persze szükségszerűen legyőzöttel is jár. Az pedig,
érdekes módon valahogy mindig a magyar nemzet. Látszólag részben, pontosabban, többsíkú
összetartozásának tagadhatatlan ténye miatt, mindenkor egészben.

Vezérünk számos  csata győztes megvívására óhajtja  építeni a  háború megnyerését,  s
provokál is kellő számban ütközeteket. Szinte kívánja a konfliktust, hogy népe szemében hősi
pózban feszítve rögzüljön. Úgy véli, hogy az ilyen képek aztán kamatoznak az össznépi(?)
ikszelésekkor.

Most éppen az egyetemeket akarná megnyerni,  ami mint láttuk, nála azok legyőzését
jelentené. De vannak kísérletei az egészségügyben és az élet más területein is.

Ez a csapat nem ismer pardont. A harcos bolsevik hagyományokat alkalmazza a modern
kapitalizmus körülményei  között.  Az ellenséget  meg kell  semmisíteni.  Minden hatalmat  a

111



szovjeteknek! Vagy ha Leninnek az ország villamosítása jelentette a kommunizmust, most az
ország villanyellátásának privatizálása jelenti  a kapitalizmust.  Mindent tönkretenni,  eladni,
aztán béke (Paks) veletek.

A tárgyalás csata, a megegyezés győzelem, a kompromisszum meghátrálás. Hol van itt a
modern demokrácia annyit emlegetett szelleme?

Az ellenzék, pedig az ellenség.  Nem ellenfél,  nem versenytárs az ország egyre jobb
vezetése és felvirágoztatása érdekében, bizony nem. Csak arra való, hogy visszamutogassanak
rá, őreá, a legyőzöttre. Gondoljuk csak át a 2002-es választás a történetét! Vajon illik-e erről
mint történelmi győzelemről s a nép akaratának győzelméről beszélni. Hiszen nyilvánvalóan
az  ország  fele  nem  ezt  akarta.  És,  mint  tudjuk,  a  fél  országot  nem vinnék  magukkal  a
Paradicsomba.  Ezt  már  kijelentették.  A  csőcseléket,  az  olyasféléket,  kik  a  Kossuth  téren
gyülekeztek három éve, azokat nem. Tehát a meggyőzött fél országgal győztek a másik fele
ellenében, és azok most tekintsék magukat legyőzötteknek? Vae victis. Jaj, a legyőzöttnek. És
kuss! Pontosabban demokrati-kuss! Mert ők ebben is demokraták.

Ami az előző ciklusban történt, az mind rossz.  Az, ha hasznos volt nekünk, akkor is
felszámolandó. Győzelmükkel kezdődik az időszámítás. Bár, ami igaz igaz, a napokat azokat
számoljuk, s reméljük, hogy az ő napjaik is megszámláltattak. Egyelőre csak mint megannyi
győzelmi ünnep.

De mára már nemcsak az előző kormány vélt vagy valós hibáira mutogatnak vissza,
nemcsak újabbakat találnak ki vagy bizonyítanak rá, hanem az önnön győztes kormányzásuk
alatt elkövetett saját hibáikat is az ellenzékre lőcsölik. Mert, mint mondják, az megszavazta!
Az  MSZP-SZDSZ  által  foganatosított  50  százalékos  közalkalmazotti  fizetésemelés  azért
jutatta  jelen  nehéz  helyzetébe  az  országot,  mert  a  FIDESZ  megszavazta!!  Ezt  mondják
mostanság naponta. Mintha leszavazhatta volna.

Mennydörög az ágyú, csattog a kard! Kő kövön ne maradjon, de szegfű lepje be a tájat!
Ilyen mifelénk ez a győzelmi mámor. 

Már alig győzzük.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2005. március 19.

Megjelent: Erdélyi Napló (719.) 2005. július 12.

SZIÁMIZÁLVA
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Aki  most  az  anyaországból  akar  hírt  vinni  hazulról  haza,  mindenekelőtt  ismét
elgondolkodik azon, hogy mit is jelent az itthon és az otthon, az innen oda, onnan ide mozgás
a szó fizikai vagy akár szellemi értelmében.

Bocskai végakaratát mostanában, Istennek hála, gyakorta idézik. Azóta sem mondott e
vonatkozásban senki fontosabbat, s pontosabbat.

December 5-e lehetett volna minden ilyen mozgás tragikus vége is, de az összetartozás
természetes keringése ezt nem tűrte meg. Mint a fordított logika alapján erőszakkal sziámi
ikerré operált egy test, úgy működik a kisebbik és nagyobbik haza. Már az is jelképes, hogy a
kisebbiknek nevezett a földrajzi értelemben vett nagyobbik.

A sziámi ikrek összenőve  születnek, s  utóbb próbálják őket  kisebb-nagyobb  sikerrel
szétválasztani. Az Eörsi Mátyás által tagadott összmagyarság nem ikernek született. Egy test
és egy lélek volt az,  de természetellenes módon évszázadok történelmi eróziója próbálta és
próbálja a mai napig is kettéválasztani. A műtét csak részben sikerült. Nem tudták az összes
szervét,  s  főleg  pedig  a  szellemét  kettéválasztani.  Első  lépésben  tehát  sziámi  iker  lett
belőlünk, és most a politikai sebészet minden szakmai gonoszságát bevetik, hogy sikerüljön a
teljes szétválasztás. Az sem árt, sőt eredmény, ha a műtét sikerül és a paciensek belehalnak.
Egyelőre legalább az egyik.

De  nem  csak  a  politikai  sebészet  eszközeit  használták  fel  ellenünk.  Gondos  kezek
munkálkodnak  azon,  hogy  immunrendszerünk  is  megbomoljon.  Igen  lényeges  feladat  ez.
Ezen  az  úton  lehet  úgy  megszabadulni  tőlünk,  hogy az  senkin  sem kérhető számon.  Az
önpusztító, ahogy szakmailag mondják, az auto-agresszív tevékenységünk végzi el a piszkos
munkát.  Ha  lehet,  ilyen  értelemben  is  sziamizálnak,  kettéválasztanak,  s  a  két  fél
ellenállóképességét  egymás  ellen  hangolják.  Egyik  a  másikat  a  kellő  előkészítés  után
idegennek érzékeli, és halálos haraggal, saját létét féltve támad reá.

Ez a sok betegség működési mechanizmusát leképező helyzet a politikai vegykonyhák
egyik legaljasabb metódusa.

Manapság az anyaországban s innen utazó nagykövetek által exportálva azon kívül is
megjelenik a metódus. Ott munkál a hétköznapokban, egyre nehezülő hétköznapjainkban, s
arra késztet, hogy a pénz és hataloméhes elit sötét szándékait észre sem véve, falánk amőbák
módjára, egymást próbáljuk elnyelni. Ez a legkedveltebb amőba játékuk.

Az életben maradás parancsa a nemzet mindkét fele számára a védekezőképességeink
egyesítése és egységesítése. Ez oltalmazhat meg az egyre veszélyesebb belső és a még ma is
veszedelmes külső ellenségtől. Minden támadó szándékot azonnal észlelnünk szükséges, és
közös  erővel  kell  elhárítanunk,  mert  minden  veszély,  mely  a  nemzetet  fenyegeti,  közös
veszély.  Nincs  csak  az  anyaországot  és  csak  az  elszakítottakat  veszélyeztető  kísérlet.  Az
összmagyarság létezik, és addig létezik, amíg képes arra, hogy egységes magyarság legyen.

A  decemberi  próbálkozás,  bár  nagyon  közel  járt  a  végleges  sikerhez,  érezhetően
kudarcot  vallott.  A  sokkos  állapot  okozta  átgondolatlanság  első  reakciói  nagyon  hamar
lecsengtek, és helyüket elfoglalta a megfontoltság, az elemző és helyzetfelmérő gondolkodás.
Tudjuk, mi történt, hogyan és miért. Azt is felismertük, hogy ki a bűnös és ki az áldozat.

A  felismerés  kell  hogy  legyen  a  történtek  hozama,  ez  kell  felnyissa  a  szemeket
mindenhol,  és  utat  mutasson  a  politikai  csoportok  és  az  egyes  aktorok  értékelésekor,
hitelességük elbírálásánál.
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Eörsi, a sokszorosan átképzett politikai sebész, csak az egyik – kirívó – példa erre. Az,
aki már előre megmondta, hogy nem óhajt konzervatív szavazókat importálni, majd pártjával
együtt ennek megfelelően is viselkedett és cselekedett, milyen jogon akar magyarázkodni?
Célja csak egy lehet.

Aki erre vevő, vagy politikai vakságról vagy hátsó szándékokról tesz tanúbizonyságot.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2005. március 23.

Megjelent: Erdélyi Napló (706.) 2005. április 12.

VARIÁCIÓK KETTŐS MÉRCÉRE

Drága, zavaros világunkba átpillantgató Barátaim!

Az  ország  érdekét  figyelni  képtelen  politikának,  helyesebben  az  ország  érdekeinek
semmibevételéből  gyarapodó politikusnak  legfőbb fegyverei  közé  tartozik  a  kettős  mérce
következetes alkalmazása. 

E  módszernek  sajátos  vállfaja  az,  amikor  a  saját  bűnt  a  legnagyobb  könnyedséggel
mellőzve, éppen ezzel vádolják meg az ellenfelet.

Ennek  is  legdurvább  fajtája,  hogy  a  vádnak  még  minimális,  félremagyarázásra
lehetőséget adó, vagy egyáltalán magyarázatot követelő alapja sincs. A vádaskodó – magyarul
szólva – tudja, hogy hazudik! Sőt azt is tudja, hogy ez előbb utóbb kiderül és felelnie kell érte.

Mit tesz ilyenkor a professzionális vádaskodó, akinek egyetlen célja az, hogy vádjaival a
saját maga okozta bajokat, saját mesterkedéseit leplezze, azokról a figyelmet elterelje, illetve
a  hatalom megtartásában  akadályt  jelentő  erőket,  személyeket,  gyengítse,  ellehetetlenítse?
Nos,  ő  kérdést  tesz  föl!  Én  azt  hallottam,  azt  olvastam  (legtöbbször  egy  megrendelt
dolgozatban), hogy ez és ez történt. Nem tudom, hogy igaz-e? De, ha a vád érintettje ártatlan,
akkor tisztázza magát. Ha erre nem hajlandó, az bűnösségét igazolja. Saját érdekében kérem
tehát, hogy tisztázza az ügyet. Vagyis nem a vádnak kell bizonyítani, hanem a vádlott kell
hogy tisztázza magát a legképtelenebb vádak alól.

Képzelje  el  magát  az olvasó e helyzetben. Például megvádolják azzal,  hogy elhunyt
anyósát valójában ő ölte meg, vagy ami ma oly divatos, pedofilnak nevezik. A rágalmazónak
semmi dolga. A média – mely egyébként teljes vértezetben áll a rágalmazó szolgálatában – a
reklámszakmához  hasonlatosan,  hetekig,  hónapokig duruzsolja  az  ügyet  egy  morálisan  és
szellemi igényeiben lezüllött társdalom fülébe. Ez a társadalom a magánéletben a pletyka, a
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közéletben a botrány szintjén  képzeli  el  az információt.  Ez az,  amire nevelték és nevelik
folyamatosan, és ezt óhajtja fogyasztani. Nem is érdekli, hogy igaz vagy sem. A jóízű verbális
csámcsogás és böfécselés kiélvezése teszi boldoggá. De a színvonalasabbja, a maradék kevés
is befolyása alá kerülhet  egy-egy hírnek. Vajon, mi  igaz belőle? Szél fuvatlan nem indul!
Nem zörög a haraszt… stb. Ezalatt a megtámadott népszerűsége csökken, a felületesekben
negatív kép rögzül, s a később kiderülő igazság, mely egyébként már nem olyan jó történet,
nem érdekes, nem csámcsogható, szóval az igazság már nem is érdekli, vagy akár el sem jut
tudatáig.  A  minimális  hatás  a  kabátlopásos  szindróma,  de  inkább  ennél  több  az,  ami
leszűrődik bennük.

Egy  werberien  ördögi  (ördögien  werberi)  gyakorlat  és  erkölcsi  magatartás  a  leírt
módszert előszeretettel alkalmazza. Akik átlátnak rajta, nem számítanak. Azokat úgyis tudják,
hogy soha meg nem nyerik. Csak az elérhető „bizalmatlanságnyereség”, a keletkező jótékony
köd, az ellenfél sarokba szorítása a fontos.

Akinek volt türelme végigolvasni ezt a hosszadalmas fejtegetést, már régen tudja, mire
gondolok. Az Orbán-bányák néven a történelembe bekerült,  s  a tisztázások ellenére ma is
felemlegetett történet, mely mögött egy vacak kőbánya szürke meséje lapul, most kiegészül és
„női ágon” gazdagodik a szó szoros és átvitt értelmében.

Tehát  Orbán  Viktor  olyan  balga  volt,  hogy  aktív  miniszterelnökként  személyesen
megjelenve és erről jegyzőkönyvet készíttetve adott üzleti tanácsokat a neje vállalkozásának?!
Meg merem kockáztatni, hogy képtelenségnek tartom, nem csupán a szereplő morális alkata
miatt, de képességeit ismerve is. Ha nem így lenne, csalódásom porba sújtana. Ezért is írom le
ezt még a végkifejlet előtt.

A dolog teteje aztán az, hogy minekutána a Fidesz maga kérte az ügy kivizsgálását, s
ezért a „jó útra tért” Csintalan Sándor az ország nyilvánossága előtt gratulált is nekik, a mai
napig azt  hangoztatják,  hogy a Fidesz  és az  érintett  hallgatnak,  tehát  sajnos  valószínűleg
bűnösök.  Ehhez  a  merészséghez  az  is  kell,  hogy a média  kettészakításának  bizonyossága
működjön bennük, s annak a tudata is, hogy mindenki csak a saját információforrására figyel.
Akit meg erre szocializáltak, csak az egyik felet hallja.

Nem tudom, hol fog tartani az ügy, mire e sorok az olvasó elé kerülnek, de a történet
ettől  teljesen  függetlenül  tanulságos  és  szemeket  nyitogató!  A  mai  Magyarországon
lassacskán teljesen megszokott, rutinszerű valami.

Ilyenkor szokásom idézni a mondást: Szakadj le menny boltozatja!

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2005. március 26.

Megjelent: Erdélyi Napló (707.) 2005. április 19.
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KETTŐSMÉRLEG-KÉSZÍTÉS

Drága, velem mérlegelő Barátaim!

Mostanában gyakran gondolkodtam a kettős mérlegről,  mint  szűkebb világunk egyre
gyakrabban alkalmazott,  mondhatni nélkülözhetetlen szerszámáról.  Aztán a sok mérlegelés
közepette rájöttem, hogy van itt mindenek felett egy óriási, egy egész létünket elhomályosító
kettős mérleg is.

Kezdjem azonban az elején!
A történelmi sorsfordulók általában számonkéréssel végződnek. Akár egy adott fél által

elkövetett  bűnök  lezárásáról  van  szó,  akár  mindkét  oldal,  avagy  rendszer  bűneit  kell
áttekinteni, a szokás az, hogy többnyire csak az egyik oldalról válogatnak ki bűnösöket. Azt is
több-kevesebb pontatlansággal, igazságtalansággal. Amennyiben az erőviszonyok nem ilyen
világosak, akkor is marad különbség. Egyik oldalon agyonkutatják utánuk a világot, a másik
oldalon csak ímmel-ámmal, s ha kell, csendben felkínálják az egérutat is.

Vannak esetek, amikor e bűnösök kézre kerítése évtizedek munkáját követeli,  s mint
tudjuk,  késő agg korukra is  számíthatnak arra,  hogy rémtetteikért  utoléri  őket  a  büntetés.
Nácikra vadásznak fél évszázadnál hosszabb idő után is, balkáni háborús bűnösöket keresnek
– olykor tragikomikus keretek között – alig egy évtizedes bűneik miatt, listák készülnek a 40
év vélt, vagy valós bűnöseiről (inkább azok áldozatairól?).

A fenti esetekben az egyén felelt bűneiért, de olykor kollektív büntetés is van, s főleg
volt.  Természetesen  csak  igazságtalan  lehetett,  de  létezett,  máig  tartó  kihatással,  s  ezt  is
egyének, vagy egyes csoportokat alkotó egyének szenvedték meg véletlenszerűen, születési
hely, anyanyelv, vagyoni helyzet okán.

Kérdezném  azonban,  hogy  ha  számon  kérnek  egyéneken  elkövetett  gaztetteket,
atrocitásokat, bűnöket, hibás döntéseket, miként lehet, hogy nem létezik hasonló számonkérés
akkor, amikor történelmi léptékű gaztetteket, bűnöket, vagy akár csak tévedéseket követtek el
egész nemzetek, országok ellen?

Magyar embernek erről azonnal Trianon igazságtalansága jut eszébe, a békediktátum,
melyet elég csak elolvasni, s máris indulhatna a nemzetközi per békeszerződés segítségével
elkövetett, nemzetfelszámolásra történő kísérlet vádjával.

Azonban hasonló veszedelmet rejt magában egy másik kísérlet is, s ez is számonkérhető
lenne.  Gondolnak-e  arra,  hogy  a  Nyugat  által  sikeresen  és  fegyverek  nélkül  megvívott
harmadik  világháború,  mely  az  USA  világuralmát  és  a  globalizáció  teljes  elszabadulását
készítette elő, csodafegyverével olyan bűnt követett és követ el, melynek következményei a
trianoni sikertelen kísérlettel ellentétben, más úton-módon járhatnak sikerrel? E csodafegyver
neve: adósságcsapda!

Az  általuk  a  kommunizmus  karmaiba  taszított  kis  nemzeteket  vértelenül
felszabadították.  Ellenben  nem szívesen  számolnak  a  kommunizmus  karmaiba  taszítottság
éveinek vérveszteségeivel s a kimondhatatlan szenvedésekkel, a behozhatatlan lemaradással,
az anyagi és tudati romlás iszonyú kavalkádjával. 
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Sajnos azonban mindezt végletesen és felháborító módon tetézik is. Ugyanis nem érik
be  azzal,  hogy  a  fenti  árat  egész  nemzetek  fizették  a  szerencsésebb  mások  békés
gyarapodásáért.  A megvívott  háború újszerű fegyverének költségeit  is  behajtják  rajtuk.  A
rájuk helyezett uralom tékozlásának árát beszedik azoktól, akik erről mit sem tehetnek.

S még ezzel sem értünk a történet végére. Mert valójában ezeket az adósságokat már
valamennyien visszafizették. A jelen helyzet (meg óhajuk) szerint akár mindörökké fizethetik
az uzsorakamatokat. 

Végül a koronát azzal teszik rá, hogy a kamatok fizetése fejében fillérekért megveszik
minden értéküket,  megfosztják őket önállóságuktól,  s különféle Uniós előírások betartására
kényszerítve  a  lépéstartás  érdekében  felkínálják  a  PPP  módszerét  is.  Ez  egy  újfajta
uzsoraeladósodás.  Minden  a  valódi  ár  többszörösébe  kerül,  és  ami  elkészül,  idegen
tulajdonban marad. Az állami garancia még a kockázatot is kizárja. Természetesen minden
uralkodó  kormányt  is  csábít  e  lehetőség,  hiszen  ő  lehet  a  szalag  átvágója,  miközben
látszólagos sikeréért csak utódai fognak fizetni.

Trianon revíziója mára ábránddá változott.
Adva  van  azonban  a  feladat.  Meg  kell  találni  annak  módját,  hogy  ne  az

adósságcsapdában vergődő gyengék hizlalják a világ személytelen uzsorásait! Egy új magyar
kormánynak ez lenne az egyik menekülési útvonala a jelenlegi kilátástalan helyzetből.

Tudomásul  kell  venni,  hogy  az  élet  minden  területén  elérkezett  a  kettős  mércék
felszámolásának ideje!

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2005. március 26.

Megjelent: Erdélyi Napló (708.) 2005. április 26.

ARZEN ÁL OK ÉS MUNÍCI OK

Drága, velem együtt fegyvertelen Barátaim!

A mai világban jó, ha az ember fel van fegyverezve. Erről szól a szabad amerikai tudata,
aki nem érzi magát jogokkal bíró állampolgárnak, ha nincs éjjeliszekrényében egy-két dali
szép pisztoly, és nem tudja, hogy kedvére vásárolhat aknavetőt.
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A valódi rendszerváltások elmaradását  nyögő Kelet-Európa is így van ezzel,  csak itt
nem a polgár  hiányolja a  fegyvert,  hanem a pártok, s  nem a golyóbist vagy más pusztító
röppentyűt lövellő eszközöket, hanem a politikai harchoz szükséges arzenált és muníciót.

Valamirevaló párt nem is alhat  nyugodtan, ha az adu-ász feliratú iratraktárban nincs
minden eshetőségre  elfekvő  támadó vagy  védekező  aktacsomó,  lehetőleg  fényképekkel  is
felszerelve. Az ilyen anyag feltehetően nem olcsó, de tartalékolása elengedhetetlen.

Az egyik arra használja, hogy ha népszerűsége csökken, akkor – lehetőleg minél jobban
feltupírozva, sőt ha kell, a hamisságtól sem tartózkodva – tálalhassa a bizonytalan tömegnek,
a  másik  meg  kénytelen  élni  vele,  ha  nem akar  a  keresztényi  gondolat  jegyében  helyette
pékséget működtetni, hogy a visszadobálandó sok kenyeret szükség esetén megtermelhesse.

Így fest hozzávetőlegesen az arzenálok és muníciótartalékok magyarázata.
Gyakorlati  háttere  gazdasági  vonalon már  jókor  megszületett.  Keller  László kapta  a

kopó bizalmi feladatát.  Kopogtatott (!) is ő számos vélt ügy kapuján, nem sok eredménnyel.
Így  jutottak  el  odáig,  hogy  a  dolgok  megcsúsztatására,  toldásra-foldásra,  fűszerezésre
kényszerülnek.  Persze  a  vádaskodásnak  van  egy  olyan  alaptermészete,  hogy  minél
színesebbre festik, annál átlátszóbbá válik. Ez azonban a jelek szerint nem zavarja a módszer
alkalmazóit.

A másik oldalon sokszor kifogásoltuk a jobboldal túlzottan korrekt módszereit, melyek
ebben  a  durva  harcmodorban  nem  vezettek  eredményre.  Úgy  jártak  mint  a  román
történelemkönyvekben sűrűn emlegetett Róbert Károly, aki mint tudjuk, csak álruhában tudott
menekülni stb. Nos képzeljük el a jelenet mai változatát. Akkoron egy lovagkirály klasszikus
felszereléssel és szemlélettel megindul a gyengébbnek hitt ellen fellelésére, de egy Poszáda
közeli  kőcsapdába csalják,  majd három napig szórják fejére a  sziklákat.  Így aztán a nyílt
lovagias viadal, és persze a remélt diadal egyaránt elmarad.

A  lovagias  ellenfélre  leső  csapdák  elkerülésére  mindenkor  azt  tanácsolgattuk,
harcolnának jobbról is olyan fegyverrel,  mint az ellenfél,  mert akkor ez több eredménnyel
kecsegtetne.  Egyszer  már  erre kényszerültek. Akkor,  amikor a  két  választás között  Orbán
Viktornak „bele kellett erősítenie”. Hajszálon múlt, hogy nem hozta be a hátrányt, ha még van
egy hét, ma más lenne a világ errefelé. A módszer hatott.

Persze, a metódus kidolgozói és profi alkalmazói erre Orbánt és pártját vádolták azzal,
amit addig, s azóta is maguk tesznek, méghozzá mesterfokon.

Most érdekes kísérlet tanúi lehetünk.
Az  Orbánt  –  feleségén  keresztül  –  tokaji  ügyekben  támadó  MSZP,  ellentámadást

provokált.  A  már-már  elcsendesedett  Lampert-Jegessy  ügy  most  cáfolhatatlan  üzenetet
tartalmazó fotókkal került a közönség elé.

Dőljünk tehát hátra foteljeinkben, s figyeljük a küzdelmet. Mást nem tehetünk. Nagyon
kíváncsi vagyok arra, mivel fogják semlegesíteni, bagatellizálni a felvételeket? Vagy elégnek
tartják majd a vastag arcbőr végső, de gyakran eredményes metódusát?

Magam,  mint  becsületes  pártonkívüli,  ki  egyébként  semmiféle  ármányt  nem kedvel,
ezúttal mégis a fotósnak drukkolok. Mást nem tehetek!

Leányfalu
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Naplójegyzet: 2005. április 17.

Megjelent: Erdélyi Napló (709.) 2005. május 3.

FELINDULÁS

Drága, hinni vágyó Barátaim!

Felindult állapotban írom soraimat. Jogos indulatok és keserűségek korbácsolták fel testi
és lelki nyugalmamat.

Csitítgatom magam nap mint  nap. Át  kell  gondolni  mindent,  amit  az  indulat  diktál.
Bármennyire is fontolgatom azonban indulatom okait, annál nem sokkal tudom alább adni,
hogy aljas érdekek diktálta, a pénzszerzés és a hozzá elengedhetetlen hatalom megtartásának
célját  szolgáló,  társadalomromboló  erők  uralkodnak  rajtunk,  s  az  egyre  atomizáltabb
közösségek  részecskévé  silányuló  egyedei  is  megkergülve,  józan  ítélőképességüktől
megfosztva végzik „Braun-féle mozgásukat”.

Nap  mint  nap  tapasztalható  a  legapróbb  dolgokban  is,  hogy  mennyire  becsülik  a
tömeget, a manipulálók és lakájaik. Apró esetecske például a tegnapi, de rendkívül jellemző,
csupán ezért mesélem el.

A kereskedelmi  tévé erre szakosodott  szombati  csoportja,  a Fidesznek a köztársasági
elnökről  „az  embereknek”  feltett  kérdését  boncolgatja.  Már  szól  is  a  mocskolódás  egyik
szócsöve. Mi az, hogy az emberek? Akit nem kérdeznek meg, azok az állatok? A röhögőgép
vonaglik. A balga néző hümmögve bólogat. Bizony, hogy lehet ilyet kérdezni?

Emlékeztek?  Még  nincsen  egy  éve,  hogy  a  hatalom bástyáiról  az  akkori  vezér,  kit
ugyanez  a  társaság  istenített,  ugyanezt  a  kifejezést  használta.  Az  emberek!  Az  emberek!
Mondogatta, s e fontos szó ki nem fogyott a szájából. Ez volt nála a polgár megfelelője. A
szemét meresztő női médialakájnak azonban akkor ez nem tűnt fel. Nem mindegy, hogy ki
mondja!

De  mondhatnak  ők  akármit,  az  mind  bocsánatos.  Nekik  mindent  szabad,  akár
gyalázkodni is. Lezongorázhatatlan különbségek esetén is a másik a bűnös.

A rendszerváltás óta ez az állapot csak fokozódik, s ma már elviselhetetlen méreteket
ölt.

Apropó: rendszerváltás!
Sűrűn tesszük utána a kérdőjeleket, pedig nem kérdőjel kell oda, hanem figyelmeztető

felkiáltójel.  Igenis,  rendszerváltás  történt!  Csak  nem abban  az  értelemben,  ahogy  azt  mi
elképzeljük. A kérdőjel bizony felesleges, sőt a jelenlegi hatalomról ki kell jelentenem, hogy
ő  volt  a  valódi  rendszerváltó.  Ugyanis  itt  nem  az  uralkodó  politikai  elit,  esetünkben  a
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nómenklatúra leváltásáról volt szó, hanem csak az a rendszer lett leváltva egy korszerűbbre és
számukra hatékonyabbra, amelynek segítségével rajtunk uralkodnak!

Ez illet bennünket, az „alattuk levőket”. Az új „felettük levők” is változtak, azokat is
váltották, és most másokat szolgálnak ugyanazon előnyök meg a hozzájuk szükséges helyi
hatalom megőrzésének céljából.

Legnagyobb eredményük az általunk is alkotott  tömeg tökéletes  megtévesztése,  el  a
mindenkori megtéveszthetőség feltételeinek bebetonozásáig.

Ami pedig a már említett köztársasági elnök jelölési cirkuszt illeti, bevallom, hogy már
nem tudok bízni semmiben. A fokozatosan képbe centrifugálódó személyiségek, azok közül is
a most  élen mozgók mennyire hitelesek a szimpátiát  számukra meghozó cselekedeteikkel?
Milyen  mértékben  játszottak  ők  el  jól  megírt  szerepeket  a  túloldal  szimpátiájának
felkeltésére? 

Beszéljünk magyarul! Szili térdeplései és igenjei, Glatz szavai a Trianon-filmben, vagy
a  gazdák  melletti  kiállása,  melyeket  nem  követett  semmiféle  bal-liberális  média  vagy
pártbírálat, mennyire tekinthetők hitelesnek?

Érzem, milyen szomorú, hogy kételkednem kell, sőt lehet akár igazságtalan is! Azonban
itt és most, a hatalom, a politika, meg a befolyásuk alatt álló „emberek” részéről észlelhető
hitványságok hatása alatt ellehetetlenült a bizalom. 

S az ember fokozatosan elveszti azt a képességét, hogy hinni tudjon!
Ha alaposan átgondoljuk, borzalmas felismerés ez!

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2005. április 19.

Megjelent: Erdélyi Napló (710.) 2005. május 10.

ISMÉT A SZLOVÁK PÉLDA

Drága, előre tekintgető Barátaim!

Nemrég írtam erről már  panaszos sorokat,  persze továbbra is  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.
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Azt is említettem akkor, hogy a reménykedésnek vissza kell szállnia a valóság talajára.
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 nacionalistákat.  Fellángolnak a durva
magyarellenes szólamok, és semmibe veszik az állítólag létező európai normákat, jelezvén,
hogy hiú ábránd minden reménykedés.

Európa  nem  gondjaink  megoldását  keresve  szorított  (sic!)  magához,  hanem  saját
gondjait  megoldandó,  és e  cél  érdekében hajlandó megfeledkezni  minden bajunkról.  Nem
gondokat akarnak ők felvállalni, hanem túlélni 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 tapasztalatok sem ébresztették fel
őket? Hihetetlen lenne. Felébredtek ők, de eszük ágában sincs azt tenni, amit mi reméltünk.
Kímélik magukat.

Tehát,  hiába  szólnak az anyaország  avagy  a helyi  kisebbségi  politikusok  vezetőinek
szirénhangjai  a  saját  felelősségüket  kisebbítő közeli  és  végső  megoldásról.  Nem hihetünk
nekik. Minden gondunk és bajunk a saját közös vállainkon van. Csak az lehet a miénk, amiről
nem mondunk le könnyelműen, s amiért keményen, felelősen és emelt fővel megharcolunk.

A  tapasztalat  szerint  mind  Európa,  mind  az  azt  megtéveszteni  mindenkor  kész
vitapartnereink, tisztelik az erőt és a határozottságot.

Tévedés ne essék, nem az erőszakot és nem a durváskodást.
Az erő pedig nem elég, ha létezik, nem csak erősnek kell lenni, de annak is kell látszani,

parafrazálhatom Kósáné Kovács Magda nevű klasszikusunkat.
Ezért az anyaországi és a négy égtáj felé működő kisebbségi politikusok határozottságát

nem árt, ha egy gazdaságilag erősödő Magyarország is aláhúzza.
Gazdasági  hanyatlásunk kétszeres bűn és könnyelműség, ugyanis egyszerre 15 millió

magyar jövőjét ássa alá.
De, mit beszélek én? Miről álmodozom? Hiszen az utóbbi hónapokban történt, hogy az

ENSZ  által  napirendre vett  Benes-dekrétumokat  éppen  magyar  segítséggel  hagyták  újabb
kártékony  álomra  szenderedni.  És  magyar  képviselők  segédkeztek  a  székely  autonómia
ellenében is.

S  íme,  a  szlovákok  nem  hálásak.  Ők  Bársony  úr  Benes-dekrétumokat  felemlegető
mondatát hánytorgatják fel. 

Néhány éve, amikor Orbán Viktor csak válaszolni volt kénytelen egy ezzel kapcsolatos
kérdésre,  itthon tört ki  a legnagyobb vihar.  Ne sértegesse a szomszédokat,  szólt az elítélő
hangú  tanács.  Most  egy  szocialista  képviselő  maga  hozta  fel  a  kérdést,  s  itthon  csend,
Szlovákiában meg nagy zaj az eredmény. A megsértett Dzurinda nem fogadja Gyurcsányt.

Ki érti ezt?

Leányfalu
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Naplójegyzet: 2005. május 4.

Megjelent: Erdélyi Napló (711.) 2005. május 17.

A CELLUXRÓL ÉS MÁS FOGYÓESZKÖZÖKRŐL

Kedves, velem együtt lelkiállapotos Barátaim!

Van úgy, hogy az ember szeretné elmondani életérzését,  mely éppen most s  éppen a
körötte forró világ következtében alakult úgy, ahogy s amilyenre. Közben viszont úgy járhat,
mint  a  cellux végét  idegesen kereső magyar  lakos.  Lám, a szavakat  is  már ugyanígy kell
keresgélni, hiszen ki tudja mi a megfelelő. A polgár, az ember, a lakos vagy éppen a humán
erőforrás, mely – mint tudjuk – egyre inkább beteganyaggá degradálódik e honban.

A rossz közérzet is betegség vagy legalábbis út a megbetegedés felé. Előbb a szellem,
aztán a lélek, s utóbb a test is. És kik maradnak e szempont szerint egészségesek? Akiket nem
zavar,  ami  itt  folyik  meg folyamatban  van.  Vagyis  azok,  akik folyatják,  s  főleg akiknek
befolyik. Ők aztán gyakorolják a befolyást, és gyakorolják befolyásukat is folyton folyvást.
Így  is  lehet  közelíteni  a  vagyon  megszerzéséhez  szükséges  hatalom  megtartásának  örök
kérdéseit. Csakhogy ez végzetes kontraszelekcióval fenyeget. Így jöhet el a gátlástalanul és
agresszíven  nyomuló  embertípusnak  az  ő  országa?  Mert,  hogy  magáénak  hiszi,  az  máris
bizonyos.

Most éppen lépünk. Már megint százat. Ez a századosok országa. Eddig egy századot
sikerült nekik tönkretenni, most újabbra készülnek. E törekvés során jöttek az első és második
száz  napok,  most  meg  a  lépések.  Egy  mai  Munkácsy-festményen  nem  a  tépéscsinálók
szorgoskodnának, hanem a lépéscsinálók. Ők folyton lépegetnek, lépnek, a magyar meg megy
a lépre. Így fog utóbb léprejönni az új magyar jövő.

Hát, efféle az a lelkiállapot, melyről beszámolni szeretnék, miközben annak alig látható
ragacsos végét kutatom nagy mérgesen, s csak abban vagyok biztos, hogy lelkileg nem áldott
állapotban vagyok, hanem inkább terhesnek nevezhetném. Lelkiállapotosak lettünk, miután a
százados lépéscsinálók megejtették azt, amivel minket megejtettek. Na ugye, milyen finoman
is  lehet  beszélni,  szemben  a  k…anyázó  magyar  parlamenttel,  s  főleg  annak  esz-d-eszes
kisvezérével.

Megejtő stílusú és lassan mondó nagyvezérünkre is gondoljunk e pillanatokban Rá, aki
mindenütt ott van. Le nem lehet vakarni a képernyőről. A szocialista miniszterelnök-képző
tanfolyamon ezt így oktathatták: a ciklus harmadik és főleg negyedik évében ezt tedd! Folyton
ott lenni az ernyőn. Csakhogy, hiába van fenn az ernyőn – nincsen kas. A népszerűségi index
romlóban. Már Werbert is visszahívták. Lesz itt, kérem, angolvalcer-tangó, de főleg limbó,
kettős mércékkel.
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Valamivel komolyabbra véve a szót, amikor üstökösünk felbukkant a keleti égen (már
akkor is égen-földön kellette magát), az ellenzék főnyereményről beszélt. Bevallom, hogy az
első hónapokban a többi lakossal  együtt  magam is megijedtem,  mert  éreztem,  hogy ezt  a
tömeget képes „lekommunikálni”. De most tanultam meg igazán, hogy néhány hónap milyen
hosszú idő tud lenni. A tömeg egy része ébredezik.  Amelyik meg nem, azzal úgyis bármit
megtehet,  azokat  nem  csak  lekommunikálhatja.  Ők  az  idült  elvakultak  és  gyűlölet-
konzerválók.

Most  ismét  eszembe  jut  valami.  Azt  akartam írni,  hogy  ők  a  vesztesei  a  rendszer
váltásának (mint már írtam, itt nem rendszerváltás történt, hanem a rendszert váltották melyet
a rajtunk uralkodásra alkalmaznak).  Ez nagy hiba lett volna részemről. Mert a vesztesek a
másik oldalon vannak. Az igazi nyertesek meg mindig ott, ahol kell. Bizony érdekes lenne
egy olyan statisztika, amelyik kimutatná, hogy mondjuk az első tízezer nyertes közül ki, hol
áll most, és ő, vagy boldog őse, honnan indult, esetleg merre tart.

Mi az igazi örök vesztesek közben lelkiállapotunkkal küszködünk. Az árkok túlpartjáról
meg azon szórakoznak, hogy energiáinkat erre pazaroljuk.

Azonban – mint tudjuk – minden celluxnak van egy vége, sőt mire elhasználjuk, kiderül,
hogy kettő. Mi is el kell jussunk tehát az egyről kettőre. Mert a cellux is csak olyan, mint a
cérna. Egyszer elfogy! Sőt, néha már előbb elszakad!

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2005. május 4.

Megjelent: Erdélyi Napló (713.) 2005. május 31.

VISSZAHONOSÍTÓK

Drága, visszahonosításra váró Barátaim!

Ma, az internetet böngészve akadtam akaratlanul olyan információkra, melyek szerint a
decemberi ellenkampány után kiderült, hogy a száz „rálépés” kivitelezésével most megbízott
megbízott, már akkor is megbízatást hajtott végre. Most sem tesz mást. Mentené a közös irhát.

A lépések és sasszézások sora már régi kommunista hagyomány. Lenin még csak egyet
lépett előre, s kettőt hátra. Épült is neki szép mauzóleum, s még az sem kizárt, hogy korán
eltávozott  drága  barátunk:  Sinkó  Zoltán  fantáziája  nem  túlzott,  mikor  azt  állította
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kisregényében,  hogy  a  rossz  preparátorok  miatt  romlásnak  indult  Lenin  tetemek  helyett
időnként új Lenint kellett lőni.

Nos, a megléphetetlenül nagy decemberi lépés után most látszólag visszalépegetnének.
Innen a látványos honosítást könnyítő igyekezet.

Csakhogy ezt nem nagyon igazolja a mai gyakorlat, s különösen nem, ha az ördögöket
rejtő részletekbe kukkantunk.

Ma,  mikor  már  deklarált  szándék  az  ügyvitel  megkönnyítése,  a  hivatal  soha  nem
tapasztalt kegyetlenséggel és arcátlan bürokratizmussal próbálja elriasztani a kísérletezőket.
Tudjuk,  hogy a hivatali  mosoly vagy fogvicsorgatás felénk – jó szocialista  hagyományok
szerint – egyelőre még egy-egy fentről érkező telefon-eligazítástól függ. Soha nem feledjük a
Géniusz idejében oly változó határőr magatartást. Volt úgy néha, hogy laza nagyvonalúságot
mímeltek,  hogy  aztán  egyetlen  telefoncsörgést  követően  a legkegyetlenebb  durvaságba  és
cinizmusba csapjanak át.  Mi itt  ez a  sok könyv? Minek hozza ezeket? Nekünk is vannak
íróink, szólt a biharpüspöki-i határátkelő egyik ismert pofája, és órákra félreállított. Pár hónap
múlva  meg  a  hová  mennek  kérdésére  feleletül  a  25  éves  érettségi  találkozót  emlegetvén
együttérzően bólogatott ugyanő. Trece timpul, trece… mondotta (múlik az idő, múlik… ), és
intett. Semmit sem ellenőrzött.

Most azt ígérik, hogy a visszahonosítást 6 hónap alatt el lehet majd intézni. Kérdezném:
vajon ők mit neveznek visszahonosításnak? Mert sok magyar van a Kárpát-medencében, aki a
törvény szerint nem vesztette el állampolgárságát, vagy a hozzá való jogot.

De a gyanús részlet is ott éktelenkedik. Apróságnak tűnik, de egyesek tragédiáját tovább
fokozhatja. Így szól: Ha a családegyesítéssel érkező párja meghal, tartózkodási engedélye 5
év múlva megszűnik. 

Olvasom, s nem akarok hinni az internetnek. Először is, ha valaki családegyesítéssel jön,
az nem kap állampolgárságot csak tartózkodási engedélyt? Mi a családegyesítés? Mert, ha
nősül vagy férjhez megy, akkor meghalhat az az egy személy, kihez jövetele köthető, de ha
valóban  „családról”  van  szó,  akkor  csak  családirtást  követően  szűnhet  meg  tartózkodási
engedélye?

És, ha férjhez jött, s gyermeke született, aki elárvult? Itt kell hagynia az árvaházban, s
neki hazamennie? Avagy azt is átadják a szomszédos baráti országnak? És az befogadja-e?

És, ha itt egzisztenciát épített vagy tanulni kezdett? Mars haza akkor is?
Ez az egyetlen mondat leleplező erejű, és egy olyan szemléltről szól, mely mögött ott

magasodik a NEM. Inkább szeretném hinni, hogy az internet tévedett.

Végül,  visszatérve a kényszerű törvényalkotókra és az irha mentésére,  eszembe jut a
hősi kor, mikor Romániából a hímzett irhabundát a magyari magyar pótkerékbe gyömöszölve
hozta ki. Nagy értéke volt akkor az alkalmatos pótkeréknek.

A mai irhamentők azonban már nem keréken gördülnek. Már nem is pótkeréken. Erejük
utolsó megfeszítésével gyalog lépegetnek ők. Azt mondják még százat bírnak lépni.

Aztán meg…

Leányfalu
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Naplójegyzet: 2005. május 5.

Megjelent: Erdélyi Napló (712.) 2005. május 24.

JELENTÉS A VONZÓ MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYBŐL

Drága, gyógyulni vágyó Barátaim!

Sokan jártok át ilyen olyan úton és módon küzdve le az ellenállást, hogy testi bajaitokat
itt orvosolják. Mint azt elmesélitek, az ottanihoz viszonyítva még mindig jobb a helyzet, s az
sem  mindegy,  hogy  magyarul  szólnak  hozzátok.  Ugyanakkor,  sablonos  történetek
ismétlődnek  a  rossz  tapasztalatok  terén  is.  Az  elutasítás,  a  hivatalosan  kitalált  akadályok
megkerülésének már a próbálkozás szintjén történő elhárítása stb.

Sok oldalon át elemezhetném most a hazai egészségügyet, de ezzel csak a szakemberek
információigényét elégíteném ki. 

Hogy miként néz ki Európa egyik hajdan nem is olyan rosszul működő egészségügye,
arra most néhány friss tapasztalattal világítanék rá.

Mint arról már bizonyára hallottatok, a magyar államháztartás növekvő hiányát hatalmas
pénzügyi manőverekkel takargatják. Hiába, mert az EU mégis tudja az igazat. A szerencse az,
hogy a nagyok is bajban lévén,  egyik-másik manővert  egyelőre elfogadják.  Ilyen a hiány
átcsúsztatása a következő évi költségvetés terhére, ami aztán ismétlődhet mindaddig, míg egy
új kormány felelősségévé nem változik. Egyébként erről szól a PPP módszerrel megvalósuló
beruházások  sora is,  amikor  olyan drága  (többszörösen  drága)  megoldásokkal  valósítanak
meg  építkezéseket,  melyeket  eljövendő  kormányok  sorának  kell  majd  kifizetnie.  Vagyis
utódainknak. A szalagvágós felavatás népszerűsége azonban még a könnyelmű kitalálóké. A
mi kormányzásunk idején valósult meg, mondhatják majd, s ujjal mutogathatnak azokra, akik
ki kell hogy gazdálkodják.

Ami odafenn mehet, azt kisebben is alkalmazzák. Az egészségügyi intézmények ezért
elkezdték görgetgetni adósságaikat.  Az év végi adatszolgáltatás így elfogadható számokkal
szolgál, de igen távol áll a valóságtól.

Lassacskán errefelé sokkal nagyobb erőfeszítéseket pazarolnak a bajok elkendőzésére,
mint megoldásukra.

De van egy még szomorúbb s arrafelé is bizonyára alkalmazható módszer a hiányok
ledolgozására.  A  következőről  van  szó:  az  adósságot  felhalmozott  intézményt  valamilyen
formában  privatizálják.  Ennek  során  az  orvosokkal  olyan  szerződéseket  kötnek,  melyek
rabszolgává  alacsonyítják  őket.  Három  hónapra  szól  egy-egy  engedély,  s  teljességgel
alkalmatlan a pálya megtervezésére, főleg pedig egy adott lakosság megismerésére, az abból
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kiszűrt és jól megismert betegek gondozására. Emellett az orvosok elvesztik közalkalmazotti
státusukat az ezzel járó jogokkal egyetemben, és ezért semmiféle kárpótlást nem kapnak. Egy
részüket eleve elküldik a gyenge hatékonyságra hivatkozva, de mivel ez általában nem igaz, a
többletmunkát a maradék kénytelen elvégezni. Ráadásul a megfélemlített és három hónapos
szerződéssel robotolók a teljesítmény arányos bérezés terén is nagy hátrányt szenvednek, s
van aki fele, harmada fizetésért dolgozik többet, mint azelőtt.

Mindez pedig történik akkor, amikor Európában – melynek immár részét képezzük – a
fizetések 6-10-15-ször nagyobbak, és amikor ebben az egyre nagyobb orvoshiányt felmutató
országban, aki mer lépni, az elhagyhatja a süllyedő hajót, mert mindenütt tárt karokkal várják.

És,  mit  mond  Európa?  Pontosabban  a  világ?  Nos,  néhány  évvel  ezelőtt  hiába
hadonásztam, nem sok figyelemre méltatták a világbank itt járt egyik vezető szakértőjének a
megjegyzését: Magyarországon az egészségügy anyagi gondjait az orvos fizetések okozzák. 

Az a szakértő vajon csak nevében volt az? Esetleg félrevezették, s eltitkolták, hogy a
költségvetés  valóban  jelentős  részét  képező  fizetés  rovat  mögött  milyen  nyomorúságos
jövedelmek húzódnak meg? Vagy, ami a legszomorúbb, ez az egykori gyarmattartó világból
érkező gazdag úr már akkor tudta, hogy milyen sorsot szánnak nekünk?

Mindenesetre,  azóta én minden bajbajutott intézmény vergődése során csak ezekről a
módszerekről hallok. Az orvosoktól vonják el a működéshez szükséges anyagiakat.  Ahogy
csúfondáros  kedvemben  mondani  szoktam,  a  katonák  kis  zsoldjából  vetetik  meg  velük  a
muníciót is. Ha nem tetszik, ülhetnek a lövészárkokban kiszolgáltatottan.

Mellékesen megjegyzem, hogy a törvény által megengedett jelentős számú menedzser
típusú vezető létszáma nem változik. Ők hajtják végre az öncsonkítást. És az sem ritka, hogy
még újabbak „ütik fel a fejüket” a leütött orvosfejek helyett.

Megemlíteném még, hogy ha valaki a tőke bevonásáról beszélne,  az ne feledje, hogy
ennek fő és letagadhatatlan igényét, a profitot jelentő összegeket is csak ezen az úton-módon
biztosíthatják. Mert az, hogy a GDP nagyobb hányadát fogjuk kapni, olyan üres ígéret, mint
az, hogy itt jóléti rendszerváltás lesz. Még a helyette bebeszélt lendület is elmaradt. Most a
lendületet száz apró lépésre váltottuk.

Képzeljenek el egy távolugrót! Nagy esélyesnek kiáltják ki, és győzelmet jósolnak neki.
Aztán lendületesen nekifut. Közben rájön, hogy rosszul mérte fel a távolságot, és a dobbantó
előtt lépéseit százszor is elaprózza, majd … fenékre ül a homokban.

Vigasztalja-e ezen testhelyzetében a győzelemre vágyó derék atlétát a puszta tény, hogy
a felemelt zászló vörös?

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2005. május 15.
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Megjelent: Erdélyi Napló (722.) 2005. augusztus 2.

NÉZZ VISSZA HARAGGAL!

Drága, álmélkodó Barátaim!

Oson a politikus a maga keltette zűrzavarban, s hátra-hátranéz. Mindenhonnan árnyak
leselkednek rá. Magafajták. Olykor másfajták.

Aztán, egyszer csak megáll és szól. Természetesen a még nagyobb zűrzavar érdekében,
s mint  a  tintahal,  úgy ereszti  a  jótékony,  mindent  takaró ködöket.  Az  ellenfelek  meg ezt
szurkálják vaktában.

A megállókon történő tintakibocsátást úgy hívják, hogy sajtóértekezlet, sajtónyilatkozat,
napirend előtti felszólalás stb. Mondanak ám ilyenkor nagyokat, hogy csak úgy hüledezik a
hallgató a sok hüllőtől, a kígyóktól meg békáktól.

A nagy haragosan nyilatkozó legtöbbször visszapillant. Tekintetét a múltra függeszti. Az
elődökre, kik látszólag szinte csak azért kószáltak e földön, hogy vissza lehessen pillantani s
mutogatni  rájuk.  Változatos  módszerekkel  megy  ez  a  pillantásvetés  és  mutogatás.  Ha
ellenzéki elődre vonatkozik, akkor keményen, mint a jég verése, ha brancsbéli elődre, akkor
sokkal lágyabban fú a szél.

A módszer mai honatyáinkat olyannyira jellemzi, hogy szinte anyanyelvükké vált.
Ami ma bírálható, annak gyökereit természetesen a gyűlöletes előd táplálta, s a sikeres

erőfeszítések ellenére még itt vannak nyomai, azzal kínlódik, küzd a pajzsra emelt, népért élő-
haló hatalom. S szól: mi lett volna, ha a mi erőfeszítéseink nem sikeresek?! Ajaj! Akkor lenne
az igazi haddelhadd. Megtanulták, hogy ha valamit elrontanak, nem arról kell beszélni, hanem
arról, hogy az elődök még jobban elrontották vagy minimum elronthatták volna. 

A napokban a sok durva példa után egy látszólag jelentéktelen kis eset volt az,  mely
ennek  ellenére  legérzékletesebb  példája  lett  e  magatartásformának,  harci  módszernek,
nemzetet (félre)vezető igyekezetnek.

A  közismert  érettségi  botrány  már  kifeslett  teljes  szépségében,  amikor  a  mindezért
magát teljesen felelősségmentesnek kinyilvánító felelős így szólt: nézzék ezeket a borítékokat,
ilyenekben vannak a tételek. Látják, milyen a minőségük? Az Orbán kormány idején sokkal
rosszabb volt.

Előbb még azon háborogtunk, hogy politikai hátteret sejtet mögötte a miniszter. Itt már
ő maga viszi bele azt.

Ezek után mit magyarázzam még az egészet? Minek tennék fel költői kérdéseket arról,
miként lehet a felelősség elől úgy kitérni, azt úgy áthárítani, hogy közben még nyereséget is
elkönyvelhet a bűnös, természetesen az elődök kárára.

Az,  hogy  a  botrány  most  és  nem  akkor  történt,  teljesen  mellékes.  Az  ország
nyilvánossága foglalkozzon a (felbontott) boríték minőségével. 

Íme tehát a csepp, s benne a tenger, tintahalastól.
Az egész mögött meg, túl az irónián és kesernyés tréfa hangján, a sötét valóság. Alkuk,

sanda  szándékok,  profi  megvezetések  valóságos  gyanúja,  s  az  ennek  nyomába  járó  nagy
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összeesküvés-elméletek.  Mennyire tudnak haragudni  az igazság vézna gyökereiből  sarjadt,
utóbb elhatalmasodó vad elméletek miatt. Pedig azokra okot kell szolgáltatni. 

Nem tudjuk még, hogy mire e sorok a lap oldalaira kerülnek, mi derül ki.  Ki lesz a
feltételezett  vagy  a  valódi  bűnös?  Mennyire  lesz  eredményes  a  rendőrség?  Mely  oldalak
ütközése szolgáltatta az okot az ügy keletkezésére avagy felfújására? Belviszály vagy árkokat
meghaladó harcok? Avagy egyszerű, pitiáner és felelőtlen bűntényt sikerült rossz kezeléssel
felnagyítani s rosszhiszemű vádaskodásokkal elmérgesíteni?

Ismét egy történet, melynek híre bejárja a világot, és az rajtunk csodálkozik avagy nevet.
Éppen most, amikor végre lehetőségünk volna kialakítani az imázsunkat, megismertetni egy
világot azzal, hogy van valahol Európában egy Magyarország, s azzal, hogy milyen a magyar.

A most maturáló diákok pedig elmondhatják, hogy a Nagy Osztályfőnök megtartotta
első osztályfőnöki óráját  az élet  iskolájában.  Legalább már  a  startnál  elvesztették  oly sok
veszélyt rejtegető hamis illúzióikat.

Hogy ez a tapasztalat segíti-e majd az érintett korosztályt, hogy elvégezze legfontosabb
feladatát, a menthetetlenül fertőzöttek lecserélését, ki tudja most megmondani?

 
Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2005. május 16.

Megjelent: Erdélyi Napló (716.) 2005. június 21.

A REKLAMÁCIÓS HATÁRIDŐK ÉS IDŐHATÁROK

Drága, reklamációra még éretlen Barátaim!

Már régen sejtem, hogy valamit rosszul csinálunk, s bajaink valódi okait nem ismerjük.
Az  erdélyi  magyarságnak  oly  sok  teljesítetlen  kívánsága  feneklett  meg  az  utóbbi
évtizedekben, és mindannyiszor a közöny, de gyakran egyenesen a vad ellenállás falába is
ütköztek az óhajok. Mi azt hittük, hogy indokoltak, a válasz mégis rideg és elutasító volt, s
abból  jól  lehetett  sejteni,  hogy  valamit  nem  akarunk  megérteni,  a  címzett  ismeretlen,
továbbkézbesítés pedig nincs.

Hogy a  reklamációs  idő  a  történelemben  miként  működik,  azt  ismét  a  sokkal  jobb
politikai  érzékkel  megáldott  románoktól tanulhattuk meg.  A bánáti árvíz  idején nyílt ki  a
csipánk.
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Mint  arról  értesülhettünk,  a  történetesen  magyarlakta mélyföldi falvak felé  átszakadt
gátak rossz állapotát – a román sajtóban megjelent egyes vélemények szerint – az Osztrák-
Magyar  Monarchiánál  kellene  a  katasztrófasújtottaknak  reklamálniuk.  A  gátak  ugyanis
Trianon előtt épültek. Nem állták ki az idő próbáját, hiszen karbantartás nélkül csak 100 évig
voltak biztonságosak.

De, ott van a szalva-visói vasútvonal is – állítólag egy helyen csuszamlást szenvedett.
Ez a Horthy-Magyarország bűne. Fizessenek!

A verespataki  aranykincset  is  slendrián módon otthagyták,  anélkül  hogy átadás  előtt
előkészítették  volna kitermelésre.  Megfelelő  infrastruktúrával,  utakkal,  és környezetkímélő
rendszerekkel.  Most  illene,  hogy  e  munkálatokat  az  annyit  kotnyeleskedő  magyarok  –
legyenek olyan aranyosak és – végezzék el!

Mi több, reklamálható lenne a dunai átkelés déli irányú nehézsége, hiszen Apollódorosz
damaszkuszi  építész  nem tervezte elég időtállónak Duna-hídját,  s  így,  ott  csupán jelentős
kerülővel lehet a Balkán felé  lejutni.  Szíria és Olaszország illene, hogy elgondolkodjon a
felelősségén, és tisztázzák, kinek kell helytállni a reklamáció ügyében?! Ha a visszavonuló
rómaiak bontották le netán, hogy a barbárok ne tudjanak átkelni, akkor a dolog világos. Bár
szóba jöhet a fenyegető barbárok felelőssége is.

Nekem is volna ötletem.  Például  az,  hogy már  eleve akkor  baj  volt,  amikor  Erdély
magyarjait nem az Erdélyi Fejedelemség egyik társnemzeteként kezelték, hanem az Osztrák-
Magyar  Monarchia  Magyarország  nevű  társországának  ottmaradt  kisebbsége  gyanánt.  Ha
Bécs nem akarja mindenáron a császári korona külön részeként uralni Erdélyt,  lehet, hogy
önálló marad, és akkor soha meg nem történik,  hogy magyarajkú lakói egy Magyarország
nevű  szomszéd  kisebbségeiként  maradjanak  ott,  amikor  Románia  e  területet  megkapta.
Egyáltalán,  Romániának nem lett volna módja egy felesleges  háborúba erővel  berángatott
ország  holttestén  osztozkodni.  Erdélyt  a  Monarchia  nem biztos,  hogy  hadba  tudta  volna
kényszeríteni a szarajevói események miatt. S ha nekünk nincs Szarajevó, akkor lehet, hogy
nem olyan (….) a jövő.

Vagyis minden okunk megvan, hogy reklamáljunk.
Az alapvető reklamációt tehát az erdélyi magyarságnak a Monarchia címére lenne oka

benyújtani, december 5-e tanulsága szerint immár teljesen megalapozva és sürgősséggel. A
Monarchia  vitte  ugyanis  Magyarországot  s így véle Erdélyt  is  abba  a  háborúba,  melynek
legnagyobb vesztese a kényszerű résztvevő magyarság lett.

A  gyors  reklamáció  ennyi  lenne:  Mindent  vissza!  Cím:  Burg,  Bécs,  Osztrák
Köztársaság. 

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2005. május 17.
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Megjelent: Erdélyi Napló (715.) 2005. június 14.

A SZEZON FAZONJA

Drága, velem egy sze-zonába készülő Barátaim!

Éppen beteget látogatok egy nyugdíjasházban. Nem oda való, speciális elmegondozóban
lenne  szegényke  helye,  de  befizették,  megvették  a  jogot,  s  így  aztán  –  szomszédai
felháborodása  ellenére – szegény  elmebeteg  öreg ott  randalírozik.  Azokat  is  „befizették”,
persze nem elme szociális otthonba, hanem nyugdíjas házra gondoltak. Csak már késő. A
piacgazdaság  nálunk  már  csak  ilyen.  Figyeltek  volna  jobban  a  lankadó  figyelmű  idős
beköltözöttek helyett intézkedők, éppen azok, akik miatt beköltözésre kényszerültek. Meg a
fiatalok lakásigényét támogatva vagy elszenvedve. Ép nagymamának, nagypapának való nem
kerül oda. Azok még használhatók. De más a testi baj, és sajnos más az elme betegsége.

Az öregúr kiabál: „hol vagyunk? Ez itt Kuvait?”. A hímnővérke felel: nem J. bácsi, bár
elég ku.va itt. 

Elgondolkodom. Az egész ország hasonló helyzetben van. Nem ilyen lovat akartunk. A
közérzet  így  aztán  valóban  ku.va  itt.  De  a  befizetés  megtörtént,  s  csak  magunkat
hibáztathatjuk, hogy a sovány lehetőségekből ennyit kapartunk ki.

Otthon szeretnénk lenni itthon, hiszen úgy szoktuk meg, hogy ez itt hon. A Hon. A mi
Hazánk. Magyarország.

Amikor a paktumos fordulatot átéltük, semmiről sem tudtunk, sejtelmünk sem lehetett.
Pedig hány évtizede ismertük azokat, akik ismét nyakunkra ültek.

Mélyponton  vagyunk,  a  gátak átvágva,  a  zavaros vizek elöntötték alacsony fekvésű,
érzékeny területeinket. A vízen hullák, dögök és elázott értékeink lebegnek. Poshad minden.

Hogy lesz ebből ismét ország?
Beszélek  itt  össze-vissza.  Kuvait  és  árvíz,  mennyire  távoli  fogalmak  egymástól.

Összetéveszthetetlenek, mint a szezon és a fazon, amit aztán mégis sikerül néha összekeverni.
Adott esetben egyenesen szükséges. Most is ilyen időket élünk. Fazont kellene adni ennek a
szezonnak.

Vajon miért nem szabad, hogy fazonunk legyen?
Miért tilos ez éppen nekünk?
Kis  szomszédaink  és  nagy  európai  társországaink  megtehetik.  Ott  van  nemzet,  ott

büszkén jelzi a polgár, hogy engem ki nemzett. Ott van hagyomány, és minden így együtt a
jövőt szolgálja.

Nálunk tilos. Nálunk, egyedül nálunk, nem lehet.
Itt a Himnuszt is lecserélnék. A nemzeti kultúra hivatásos őrizői között ma akadt aktor,

ki erre pénzt is felajánlott volna. Egyszer megbukott vele, de ki tudja? Rákosi óta mondhatjuk,
Ebelastin  lovaggal,  hogy  láttam én  már  karón  varjút.  Ismét  csak  képtelenségeket  hordok
össze, Rákosiról és lovagokról?!  Vitéz Johannes Háry, segélj.
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És mégis újra meg újra motoz bennem a gondolat. Mi ez a tiltás? Miért éppen nekünk
nem lehet? Amit szabad Jupiternek… és köröttünk csupa Jupiter, ökörnek meg egyedül mi
lógatjuk itt bús fejünket. Ökörkörön belül a legökrebbek. Örökös járomlakók.

Mert  örök vesztésre  állunk a szomszédokkal  szemben  is.  Az örökös  remi még csak
elmenne, de mi  örökös vesztésre állunk. Ilyen is van.  Nekünk ezt  is feltalálták. Mi ezt  is
kifogtuk.

De mi az, ami tőlünk függ?
Ha a pillanatnyi hangulatot nézem, ez az ország mintha nem is lenne. Nem függhet már

tőlünk  sem.  Fel  vagyunk  függesztve.  És  tudatosan  el  vagyunk  csüggesztve.  Európa
járományosai  lettünk.  Lassan  a  nemzetek  szociális  otthonába  kerülünk.  Lenyugtatnak
mesterségesen,  s  akkor  már  nem is fog érdekelni,  hogy hol  vagyunk. Hogy Kuvait,  vagy
milyen itt. Erre várnak. 

Hej, ha szabadna leírni azt a szót, hogy élettér! Na, leírtam. Ne értsék félre, nem „arról”
beszélek. Ez most más. Ez új. Ez az a világbankos, a hat és fél milliós javaslat és kalkulus
szerinti.  Aztán jön majd a munkaerőhiány s a  betelepítés kényszere.  Nem magyar,  inkább
akárki. Mert mi toleránsak vagyunk. 

Ismét félreérthető lehet szövegem. Nem olyanokról beszélek, akikkel  évszázadok óta
élünk  egy  kulturális  közegben.  Jönnek  majd mások.  Fiatalok,  nem olyanok,  mint  mi,  az
elöregedett európai aggmenház-lakók. 

Nálunk nagyobb és demokratikusabb, sőt liberálisabb népek már felismerték a bajt. Ők
is  későn.  Vannak összebékíthetetlen  kultúrák.  Ami  nekik természetes,  az  nekünk  maga  a
téboly. Meg is jelent már egy könyv: „A halálos tolerancia” címet viseli.

Mi  a szezonnal  foglalkozunk,  s  közben  átcsattog  rajtunk a történelem.  Mi  átéltük a
népvándorlást,  és  most  majd  elsodor  a  modern,  Mercedeszeken  gördülő  vagy
embercsempészeket gazdagító migráció? 

Ma panaszolta egy évekkel előbb hazatelepült, s itt az államnak sok hasznot hajtó svájci
magyar, hogy útlevele lejárt, és ezért az egész letelepedési procedúrát elölről kell kezdenie. A
szomszéd  házban  is  hasonló  család  él,  ugyanígy  jártak.  Mondják,  hogy  a  távol-keletiek
hamarabb tudják elintézni az efféle ügyeket. De ne szólj szám, nem fáj fejem! 

Mi lesz még ebből?

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2005. május 20.

Megjelent: Erdélyi Napló (714.) 2005. június 7.

KÍSÉRLET JÁRJA BE MAGYARORSZÁGOT
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Drága, bűnösnek született Barátaim!

Lám, lám, a levélíró mily sűrűn kerül abba a kellemetlen helyzetbe, hogy közhelyeket, s
ismert gondolatokat kénytelen csokorba szedni. Mi mást tehet, ha nincsenek a figyelmeztető
szót halló fülek. Miként a szegény és a gazdag történetében a Biblia írja, azonképpen napjaink
embere is alkalmatlan a hallásra, a megértésre. Prófétái nem érdeklik, mi több, ha csodásan a
halott támadna fel, az sem győzné meg őket.

Érdekes módon azonban a gonosz szavára szeretnek hallgatni. 
Ha  elkezdődik  a  gyalázkodó  vádaskodás,  mely  nemzetünket  akarja  sárba  rántani,

azonnal akadnak halló fülek és serény lábak, hogy folytassák a kísérletet. Elindul a mérgező
szó, s elindulnak az aktivisták taposni kész lábai is országszerte. Mindent megkísérelnek a cél
érdekében.  Ha  netán  az  alkalom késik  vagy  a  kísérlethez  kívánt  pillanatban  éppen  nem
kínálkozik, akkor érdekes módon születnek mesterséges bűnök és bűnözők. Szabó Albertek és
Bácsfi  Dianák.  Egy  darabig  szerepelnek,  fals  hírt  katalizálnak,  összemossák  őket  a
jobboldallal –  s így betöltik kísérleti  feladatukat  –  aztán eltűnnek, mielőtt  leleplezhetőkké
válnának.

Magyarországot  és a  magyar  nemzetet  valamilyen okból  bűnösként  kell felmutatni a
világ előtt. Ez történt Trianont megelőzően is, s azóta sem érték be ennyivel. Adja magát az
üldözési mániásnak tűnő gondolat: vajon nem éppen azért, mert teljesen váratlanul túléltük a
halálosnak szánt döfést?

Inkább egy másik kérdéssel indítom gondolataim keserű sorát.
Mi  a  mai  Magyarország?  Nos,  egy  ezer  évig  befogadó,  a  középkorban  európai

nagyhatalomnak  számító,  e  földrészen  valamilyen  okból  idegen  testként  bemutatni  szánt
maradék, hulladék, reszli. Egy zavaró tényező. Egy immár 85 éve be nem kalkulált akadály
észak és dél, kelet és nyugat között. Egy szálka a bal-liberális modern embertípus – modern
európai – szemében. Csupán egy tévedés, miként – vele együtt – a magukat magyarnak valló
lakói is.  Keserűségemben remélem, túlzásra ragadtattam magam, de íme, mi az eredménye
annak, ahogyan minket ingerelnek, hergelnek, provokálnak, aláznak.

Amint  Trianont  az  említett  és  a  szomszédok  által  (is)  irányított  magyarellenes
propaganda készítette elő, úgy működik a hasonló horderejű, egyelőre ködösített motivációval
bíró, mai rágalomgépezet. Ennek célja az, amit röviden úgy emlegetünk, hogy minket bűnös
nemzetként kell a világ elé tárni.

Hiába van annyiszor napirenden a kollektív bűnösség tételének tiltása,  esetünkben ez
nem  működik.  Sőt.  Most  öntötték  bronzba.  Egy  európai  kultúrvárosban  történt  ez,  s  az
öntvény kísértetiesen hasonlít  Eduard Beneshez.  Áll,  mintha Zsigmond királyunk kedvenc
városában, a Kolozsvári testvérek zseniális – Zsigmond által lányának nászajándékba szánt –
Szent-György  szobrának  kellene  társ,  bizonyítván,  hogy  ama  sárkány  még  nem  múlt  ki
igazán, György vitéznek még sok munkára, igazi szent feladatra lesz alkalma.

Itthon meg ezenközben, amint alkalom adódik, lecsap a lankadatlan figyelmű csapat, és
ujjával ránk mutat a világ előtt: ilyen országban nem lehet élni, szól a sirámos vád!
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Máshol hasonló események vagy szót sem érdemelnek, vagy ha jelentőségük nagyobb,
akkor annak megfelelő a publicitásuk is.  És korrekt. Itt  kontroll nélkül  és hanyatt-homlok
jelenik meg a cikk, a tanulmány vagy az esszé, és már vonul is az utcára, az erre immáron
folyamatosan felkészített stabil csapat, s utána, e nyílt felszólítás nyomán indul a kirakattörő
második vonal. A szónokok és írnokok a hírt nem is járják körül, úgy örülnek neki. Mindegy,
hogy igaz avagy nem. A besározás módszere ezt az igényt mellőzi.  Mert nagy tudósítások
születnek  az  alkalmatosnak  talált  eseményekről,  és  nagy  hírverés  koszorúzza  őket.  S  ha
véletlenül nem bizonyulnak igaznak? Sebaj! Marad a zűrzavar.

Mert kell ez a bűn, ez a nemzetre és nemzetiekre kenhető. Nagyon kell. Ha nincs rájuk
sütve, akkor nincs mit kezdeni velük. Akkor nincs becsomagolt bőrönd és minden más bűnt
takarni alkalmas nagy gazság elkövetésére képes megvetendők.

Hála Istennek az az eset, mely itt és most felkorbácsolta a kedélyeket, nem járt tragikus
véggel.  Az  áldozat  gyógyulóban  van.  És  lehet,  hogy  nem is  olyan  ártatlan áldozat,  még
életkorát is vitatják? A történtek után az egész inkább egy szégyenteljes komikumba fulladt.
Két cigánygyerek összeszólalkozott, s az egyik leszúrta a másikat, ahogy mondják, mint jó
korcsolyázó  a  Rittbergert.  A  mára  már  részleteiben  is  ismert  történetben  egy  ősi,
mondhatnánk  archetipikusan  primitív,  agresszív  magatartásforma  ismétlődött.  Olvastunk,
hallottunk ilyent  már  székelyben,  cigányban,  s  főleg vadnyugatiban.  Mit  nézel?  Szúrós a
tekinteted,  gúnyos,  tolakodó!  Tehát,  máris jogosan  lövök  vagy  döfök.  S  lehet,  hogy nem
csupán „nézés esete forgott fenn”. 

Kérdéssel indítottam a közhelyes gondolatot, s azzal is zárom. Saját keserű viccemmel.
Barátomat  kérdeztem  meg  néhány  órája:  Mi  történik  magyarhonban,  ha  két  roma
megszúrkálja egymást? Barátom kérdően nézett rám, s én feleltem: akkor te rasszista vagy, s
mi együtt meg egy bűnös nemzet.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2005. orgonák hava 28.

Megjelent: Erdélyi Napló (717.) 2005. június 28.
                  Átalvető (55.) 2005. szeptember (Rodostóink címen)

URAM, ADD VISSZA A HAZÁT

Drága, hazára vágyó Barátaim!
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Emlékek  fényétől  vibrál  a  Duna  Televízió  adását  sugárzó  képernyő.  Tamás  Gábor
énekel  az  Uránia filmszínház  színpadán.  A megismételt  koncertet  hallgatva  újra nézem a
nézőket, közöttük magamat is,  és gondolkodni kezdek. Aztán kedvem kerekedik Gábornak
írni. Ezt a levelet küldöm el most Tinéktek is.

Gabikám,  megint  elgondolkodtattál,  s  megrendítettél.  Pedig  azt  mondják,  hogy
könnyűzene  énekes  vagy,  de  nekünk  már  semmi  sem  könnyű.  A  könnyűzene  sem  lehet
immáron az. Miért borzong meg az ember egy dalt hallva, egy hangra ráismerve? Miért ül
együtt sok száz értelmes, jóarcú ember, és tapsol, sír, emlékezik?

Elgondolkodtam ezen a közönségen. Tagadhatatlan, hogy a magyarság – szerintünk –
jobbik feléből való volt javarészt. Egy fél vagy akár egész életen át keresték a hazát. S amikor
úgy hitték,  hogy megtalálták, rájöttek, hogy ilyen már nincs is. És hazátlanná váltak a vélt
hazában.  Ez a lehető legkeserűbb csalódás! Erről  szól mai  naplójegyzetem,  melyet  Neked
ajánlok.

Ismét  megköszönöm  azt  a  havas  és  ezt  az  orgonás  májusi  estét,  s  hogy  ráadásul  a
riportban láthattalak egy pár pillanatra Mindnyájatokat.

*

Rodostóvá vált ma már a  magyarnak az egész Világ. S ez benne a legrettenetesebb.
Évszázadokon át voltak bujdosóink, aztán valaha kitántorgott másfélmillió emberünk, utóbb
másik – világot rengető – alkalommal negyedmillió. És tántorogtak folyamatosan a nagyobbik
hazából, s a kisebbekből is, többnyire azért, mert a nagyobbik nem fogadta be őket. Rodostók
nőttek ki tengereken innen és óceánokon túl.

Ma már azonban nem kell kitántorogni.  Mára maga a HAZA imbolygott ki alólunk.
Nem úgy, villámgyorsan, mint  ahogy a zsonglőr  kihúzza az abroszt  a  teríték alól,  hanem
lassan, észrevétlenül, de mára már nagyon is érezhetően. Hiszen most, a teríték jórésze nem is
igényel abroszt. És a nagykanál megtagadja a kicsit, hogy nagyobbat meríthessen. 

Az asztalt meg zsonglőrök hada veszi körül, s minekutána az abrosz eltűnt, a családi
ezüst is fogytán van már.

Így vált Rodostóvá maga a HAZA is, és nemzetben bujdosóvá a benne lakók.
Mikor  lesz  román a  székelyből?-  kérdezik.  Amikor  Magyarországra  érkezik,  szól  a

válasz. S mikor lesz bozgor a kisebbségi magyar? Nem ott, a határon túl, hanem ha az érkezés
első öröme után felocsúdik e mai HAZÁBAN.

Nem csupán Kárpát-medencei ezerszáz (vagy több) év után, hanem a vándorlásokat is
felölelő  évezredek  multával  most  először  borzonghatunk  meg  jogosan  a  megsemmisülés
rettenetétől. Nincs már HAZA, s lassan már nincsenek hazára vágyók sem. Kioltották előbb
az ismeretet, ezzel együtt az emléket, s utóbb aztán meghalt az igény is. Azonban ez sem volt
elég. A HAZA puszta emlegetését is bűnös szenvedélynek tüntették fel, s erre nevelnek új
meg új korosztályokat.

Rodostólakókká  válunk  mindahányan  -  IGEN  ország  és  NEM  ország  együtt  -  e
földtekén, s itt  a maradék földön is már legszívesebben őseink csontjaival tekéznének. Az
ország egyik fele  előbb,  a  másik majd utóbb veszi  észre ezt.  Nekünk Rodostó kell,  mert
Mohács kevés volt. És szíveinket ott hantolhatják el, ahol kifizetődőbb. Egyébként mindegy.
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Tántoríthatatlanul tántorgunk és hazátlanul házalunk, s azt hisszük, ez a jó, ez az, amire
szüksége  van  a  magyarnak  ahhoz,  hogy  a  világ  elfogadja.  Kézzelfogható  igazságokat
tagadunk le és meg, miközben a legnagyobb képtelenségek meghallgatásra lelnek sorainkban.

Néhányan még emlegetnek valamit,  valami olyat,  amiről csak sejtjük, hogy jó lenne
beszélni, de nem szabad, nem illik, sőt veszélyes, mi több nevetséges is lehet.

Lelkünk  telve  van  idegen  testekkel,  futószalag-iparosok  fúrják  belénk  a  test  és
lélekékszereket  és  tetoválásokat.  Ott  csillognak  nyelvünkön,  nyelvünkben  és  szavainkban,
fülünkben s hallásunkban, szemünk sarkában és látásunkban, s ott, ahol utódaink látják meg a
napvilágot,  rajta  éktelenkednek  erős  karjainkon  és  tetteinken,  lábunk  szárán  és
útválasztásunkon. A költővel mondhatjuk, már fejünkön is másként tapad a haj. Igen – más
nép, másfajta raj.

Jaj  nekünk,  ha  fel  nem  ébredünk  a  reánk  bocsátott  csalfa-rút,  halálosztóan  eleven
álomból.  Idegen  jövő  részesei  leszünk,  Rodostóink  külvárosainak  lakói,  világ  rabszolgái,
világ szégyene.

Ébredjünk!  Ébredjetek!  Urunk!  Bocsáss  szemeinkre  álmatlanságot!  Tépd  ki  testünk,
lelkünk otromba  kellékeit! Megcsúfolt  bőrünket  nyúzzad  le! Kergess  oda, ahol  boldogság
szenvedni!  Add  vissza  nekünk  látásunkat,  hallásunkat,  gondolatainkat,  akaratunkat  és
önbizalmunkat!

Add vissza minden Rodostó lakó magyarnak - a HAZÁT!

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2005. június 14.

Megjelent: Erdélyi Napló (718.) 2005. július 5.

FOLYAMATOS ZSUGORODÁSUNK

Drága Barátaim, kik vélem álmélkodtok a látottakon!

Általam sok  kétely,  és  bevallom,  gyanakvás  közepette  nézegetett,  s  azóta  Nyugatra
távozott  –  immáron tehát  európai  –  emberünk,  bizonyos  Kovács  László  intett  arra,  hogy
merjünk kicsik lenni. Mondása azóta szállóigévé vált. Mi több, valósággá.

Országunk  új,  útjukból  éppen  őt  magát  eltakarító  vezetői  azok,  akik e mondást  tőle
elragadva,  napjainkban  azt  életre  keltették.  A  szocializmus  felépítésének  kudarcán
nekikeseredve másfelé tekintgetnek, s  a hajdani össz-proletár nagyságot  félretéve, az össz-
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globál kicsinység felé vették az irányt. Így aztán, merünk – nem merünk, kicsik lettünk, s
egyre zsugorodik önértékelésünk.

Az  idő  gyors  lábakon  szalad,  a  világ  képe  hamar  változó.  Éllovasok  voltunk  és
dicsekedtünk ezzel, pedig nagy volt ennek ára. És most íme itt állunk, mint sereghajtók, és a
sok  áldozat,  a  sok  előreszaladás,  az  ennek  érdekében  elkótyavetyélt  ország  a
visszafordíthatatlan múltból  integet  felénk.  Nem maradt más, csak a parkolópályára került
nagy vezetőnk által megajánlott kicsinységünk keserű tudata. 

Nagy baj ez nekünk, s legalább akkora tinéktek, kik mögött létfontosságú szerepe lenne
egy erős és törődő anyaországnak. De, ha igaz mindaz, amit az európai kölcsönhatásokról
papolnak,  Európának  is  baj  kéne  hogy  legyen.  Az  öreg  hölgy  azonban  a  megrendezett
önelraboltatás után egyre nagyobbakat zötykölődve vágtat fehér bikáján, s nem is akarja látni
e tartományt, melynek bár hegye s völgye már kevéske maradt, de azért van még legelőin fű,
kövér. No, persze hozzávaló szürke marha és kaszások nélkül, s parlagfűvel vegyesen, de hát
jól van ez így egy kicsinységet tanuló országban.

S  mégis,  minél  több  figyelmeztetés  érkezik  kívülről  állapotunk  gyarlóságáról,  annál
nagyobb hangon folyik a sikerpropaganda.

Ezen gondolkodtam el a saját bőrömön tapasztaltak nyomán. 
Madárként  szárnyaló,  és  szüntelenül  lendületes,  hosszú  szüneteket  csak  szavai  közé

beiktató vezérünk nagy erőfeszítéssel érte el, hogy adott helyen elmondhassa társaságomnak,
minő csodákra készül felemelésünk érdekében. Már elhangzásukkor is képtelenségnek tűnő
szavait  három kérdéskörben foglalta össze.  Az elsőt  három nap,  a másodikat egy hét után
hazudtolta meg, s a kettőből következően a harmadik is lelepleződött. Ő maga tagadhatatlanul
okos fiú lévén,  kit nem lehet képességei alulbecsülésével  mentegetni,  nyilvánvalóan tudta,
hogy  szavainak  valótlanság-tartalmáról  rövid  úton  megbizonyosodhatunk.  Miért  fektetett
mégis  annyi  energiát  abba,  hogy  elmondhassa  nekünk  e  valótlanságokat?  S  miért  rohant
tovább új meg új csoportokkal tenni meg ugyanezt?  Ép ésszel ennek egy magyarázata lehet:
nem számít, ha egyes kiemelkedő csoportok átlátnak a szitán. A tömeget kell pozitív hírekkel
bombázni.  És ennek igazságáról bizonyos rétegek,  bizonyos korcsoportok számos tagjánál
volt  alkalmam  meggyőződni.  Jelenlétemben  ma  éppen  egy  szenvedő  alany  védelmezte  a
„szépen beszélő” ifjút.

Az  elnökválasztás  hercehurcája,  melyben  a  kétoldali  cselek  közül  csak  a  jobboldal
tesztmanőverét kárhoztatják, megerősített abban a hitben, hogy saját fegyvereinek használata
nélkül a szócséplő és választót sulykoló csapat, nehezen győzhető le.

Kemény év következik, melyben előbb utóbb megjelennek majd a gátlástalanság még
szélsőségesebb  módszerei  is.  Jobboldali  értékeket  őrizve,  jobboldaltól  elvárt  módszereket
alkalmazva, ezzel a „választói anyaggal” nehéz lesz boldogulni. Nagy ötletek kellenek, hogy
ellensúlyozni  lehessen  a  „nekünk  mindent  szabad”  elvet  (csakis)  saját  esetében
megengedettnek képzelő koalíciót. Valahogy úgy áll a helyzet, mint ahogy az sokáig történt a
magyar  vízipóló válogatottal,  akiknek  3-4 góllal  jobbnak kellett  lenniük a  világnál,  hogy
minden ármányt legyőzve az élre kerülhessenek.

Vigasztalót  is  láttam azonban  ebben  az  elnökválasztásban.  A  matematika szabályait
semmibe vevő teljes magabiztosság azt jelezte, hogy valami ügyeskedés van előkészítve. Nem
sikerült.  A parlamenti  választásokkal  is  hasonló hangulat  kezd  kialakulni.  Lehet,  hogy az
ügyeskedések nem mindenhatóak? 
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A tudati zsugorítás azonban töretlenül  folyik tovább. Távlatai végletesek. Mintha azt
várnák, hogy bocsánatot kérjünk, mert vagyunk. S pláne, hogy éppen itt, annyi értékes és
nagyra hivatott útjában. Identitásunkat őrizni éledező kísérleteink mindenkor megkapják az
aktuálisan legveszedelmesebb jelzőket, s csak akkor lehetünk jó tanulói a szép új világnak, ha
minél jobban feladjuk önmagunkat. 

De ez az elvárás érdekes módon csupán a mi esetünkben áll fenn. Külső okait nagyjából
ismerjük, a belsőkről még hasznos lenne elgondolkodni. Főleg a kettő összefüggéseiről. Mert
ha nem, akkor esélyeink tovább zsugorodnak, egészen a kovácsi útmutatás mélységeiig.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2005. június 21.

Megjelent: Erdélyi Napló (721.) 2005. július 26.
                  Átalvető (55.) 2005. szeptember

KÓSZA GONDOLATOK: AZ ETRUSZK FARKASTÓL AZ ERDÉLYI CSORBÁIG

Drága, szoborsokszorosítástól sújtott Barátaim!

Vegyes  gondolatok  pásztázzák  fantáziámat.  Otthon  jártam,  keresztülhaladtam  két
irányban is Erdélyországon. Hogy milyen nehéz szívvel, s mégis mennyivel erősebben jöttem
vissza, arról talán nem is kell magyarázkodnom.

Fiammal,  anyaországi  útitársat  kalauzolván,  magyar  szobrok  után  is  kutakodtunk,  s
bizony  azt  tapasztalhattuk,  hogy  megszámlálhatatlan  jelentéktelen  román  személyiség  –
sajnos – gyenge művészi kvalitású szobra látható úton-útfélen, parkokban és blokkok között, s
a magyarok számára történelmi jelentőségű helyeken nemegyszer.

Útitársam  nem  győzött  csodálkozni  a  Romulust  és  Rémust  szoptató  etruszk  farkas
folyamatos felbukkanásán. Magam is több, az előzőekhez képest új helyen fedeztem fel.

Próbáltam  elmagyarázni  neki,  hogy  a  „Roma  madre”  egykori  fasiszta  gazdái  által
adományozott  szobormásolat  helyi  re-reprodukciói  mit  is  jelentenek  egy  a  kontinuitás
elméletén  nevelkedett  közösségnek.  Amikor  Mussolini  nevét  említettem,  újfent
elcsodálkozott.  Hiszen  a  románok  számára  oly  rettenetes  emléket  jelentő  –  bár  mint  azt
tudjuk, általuk kért – bécsi  „diktátum” egyik atyja is ugyanaz a Mussolini volt. A szobrot
adományozó  fasizmusát  elnézik,  a  diktátum pártfogóját  fasisztázzák.  Tipikus  esete  annak,
amikor valami nem tiszta. Ha egyszer egy hazugság elkezdődik, abból nem lehet kikeveredni.
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De éppen  utazásunkkal  egyidőben röppent  fel  a  hír odaát,  ráadásul  a  román  nyelvű
médiában is, hogy a neves tudós, Mario Alinei professzor „Ősi kapocs” című könyvében az
ősmagyar és az etruszk nyelv kapcsolatát taglalja. Minthogy az elmélet kidolgozója igen nagy
tekintély,  azzal  egyenest  szembemenni  kockázatos.  Így, aztán felmerült  a kérdés,  hogy az
elszaporodott etruszk farkasszobrok, az erdélyi magyar ősiség emlékhelyeivé válhatnak. Ezen
aztán jót mulattunk, hiszen a történelemhamisítók ennél nagyobb fricskát aligha kaphatnának.

Nem úgy  Európa,  kitől  viszont  mi  kaptunk  egy  fricskát.  A  BBC  Euro-dalfesztivált
közvetítő  sztárriporterének  el  kellett  MAGYARázni,  hogy  a  magyarok  nem cigányok.  A
versenyben fellépő magyar együttest ugyanis ilyen hírbe hozta.

Egy fricska itt, egy fricska ott, de súlyukban micsoda különbség van.
Most azonban tovább s más irányba csaponganak fránya gondolataim. Egészen másfajta

fricskázás is történt az utóbbi napokban. Magam követtem el, és bevallom, jólesett.
Jeles  MSZP  politikus  magyarázta  nekünk  bizonyítványát.  Az  egészségügyért  tett

erőfeszítéseinek  eredménytelenségét  mentegetve  arról  próbált  meggyőzni,  hogy  a  siker
csupán azért maradt el, mert a magyar mezőgazdasági lobby annyira erős, hogy leseperte a
pályáról az egészségügyet. Erre én csupán annyit jegyeztem meg hozzászólásomban, hogy ha
az a mezőgazdasági lobby, amelyik a magyar agráriumot Európában a legnyomorúságosabb
helyzetbe taszította  ilyen erősnek  számít,  akkor valóban katasztrófa lehet  az egészségügyi
lobby háza táján. A lelkes előadó gyorsan más témára váltott, s a válasz elmaradt.

Ilyeneken s hasonlókon gondolkozik ma egy népért síró bús papucsos értelmiségi. Nem
úgy a nép.

Végül, ismét visszatérve gondolatébresztő utazásunkhoz, még arról ejtenék szót, hogy a
kedves  anyaországi  útitárs  csodálkozva  hallhatta,  amint  egy  minket  kiszolgáló  székely
parasztasszony a legpontosabban ecsetelte,  miért  nem haragszanak ők az anyaországiakra:
„rossz  és  alkalmatlan  vezetőségük  terelte  őket  ebbe  a  helyzetbe”,  s  inkább bánkódott  „a
szegény anyaországiakon”, minthogy bennük bűnöst keressen. Bevallom, dagadt a keblem, s
akkor arról még nem is beszéltem, hogy egy hazai, hasonló végzettségű személyhez képest,
mennyivel színesebben és több beleéléssel magyarázta el álláspontját az asszonyság. A meleg
szavak mellé tálalt forró és jóféle erdélyi csorba már csupán ráadás volt.

Véletlen-e,  hogy  bennem a  könnyelmű  anyát  is  bálványozva  szerető  gyermek  képe
rémlett fel?

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2005. július 23.

Megjelent: Átalvető (56.) 2005. december
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(A) MAGYAR LIBER-ÁL-IS

Drága, nappal kelő Barátaim!

Errefelé az anyahonban gyakorta kél a nap Magyarosan. A Szemere Bertalan örökségét
büszkén viselő leszármazott, Bálint, sűrűn aranyozza be reggeleinket. Ő afféle Keljfelbálint
lett minálunk. Csak szólnak neki, s már áll is, többnyire bal-liber lábon, ott előttünk. Mert
ugyebár ő már csak így tud felkelni.

Elképzelem,  amint  álmos szemekkel  felpattan  a vereskakas  szavára,  előkapja  aznapi
„lib(er)ettóját”, mégegyszer átnézi, majd szemével szelíden végigsimít a negyvennyolcas ős
híres íróasztalán, és elindul nemzetet nevelni.

A  stúdióban  aztán  mindenféle (válogatott)  riporterek állják körül,  s  „bombázzák”  őt
hasonló szelíd simogatásszerű kérdésekkel. Na persze, néha fel kell tenni egy-egy olyant is,
ami aktualitásánál fogva elkerülhetetlen. Óvatosan tálalják, s már előre sajnálják a jó Magyart,
szinte szájába rágnák a helyesnek vélt választ.

Ő azonban forradalmár ősei vérét örökölve néha forrong és odaszól. Azoknak! Azoknak
a másoknak. Mert bizony nem akármilyen másságot tolerál az igazi liberális. Megválogatja,
hogy melyek a szeretett másságok, s melyek a veszedelmesek. Erre aztán oktatják is a bamba
népet, hiszen annak a szemében éppen az veszedelmes, ami szerintük szeretett, s az a szelíd,
ami szerintük veszedelmes.

Így történt a minapában, hogy a Professzorok Batthyány Körének egyik javaslatát  is
színe elé bocsátották. 

Mondák pedig a derék professzorok, hogy nem ártana a magyar ifjúság nevelésében az
egészséges nemzettudatot kellő fontossággal figyelembe venni.

A már kora reggel felállt Bálint most még keményebb lett, s szinte szikrázott a dühtől
mikor kijelenté,  hogy ilyen „hülyeségekkel” ő nem foglalkozik. A megismételt óvatoskodó
kérdésekre válaszát – hasonló stílusban variálva – még többször megismételte, s újszerű és
tudományos magyarázatul hozzáfűzte, hogy elege van a magyarkodásból.

Ennekutána  felmerült  bennem a  kérdés,  hogy  nem lenne-e  helyénvaló,  ha  nevet  is
változtatna?  Családneve  ugyanis  igencsak  kellemetlen  lehet  neki,  hiszen  sokan
Magyarkodásnak vélhetik azt.

A szomszéd népek érzékenységének okos figyelembevételével könnyen megejthetné e
névváltoztatást.  A ma oly divatos „furcsa név” hullám másságát  toleránsan meglovagolva,
nevezhetné  magát   mondjuk Kis  Antantnak.  Az  Európává  vált  Szlovákiában  éppen  most
javasolták  a szlovákkodók  e  nevet  divatba  hozni  (nőknél  Kisova  Antanticska).  Ebben az
esetben  sokkal  nyugodtabban  bízhatnánk  rá  újra  meg  újra,  az  eljövendő  generációk
nevelésének  szép felelősségét.  A hülyeségek  és  marhaságok  oktatása  biztosan kiiktatódna
mindörökre.

Csak azt miként magyaráznák el a fiataloknak, hogy a számos megvédendő és tolerált
identitástudat közül miért lóg ki éppen a magyar? Miért éppen ez zavarja a, ha kell – ha nem,
körülöttünk álldogáló liberális Keljfeljancsikat?
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Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2005. július 29.

Megjelent: Erdélyi Napló (723.) 2005. augusztus 9.

HIGGADTAN MÉRLEGELVE

Drága Barátaim!

Bár szorosak kapcsolataink, mégis rá kellett jönnöm, hogy nem lehetek biztos afelől,
miszerint minden, ami engem érdekel, bánt, sért vagy figyelmeztet,  valóban érdekelheti az
otthonélőt is. Erre egy honi engem felháborító történet kapcsán figyeltem fel.

Szülőföldemen  eltöltött  éveimben  három  évtized  távolából  idézvén  meg  az  akkori
sovány információáramlás korszakát még minden érdekelt minket. Éppen ez az, amit nehezen
tudott  elképzelni  az  anyaországi,  kinek  irántunk  való  érdeklődését  akkorra  már  jócskán
kikezdte  a  gulyáskommunizmus  –  későn  diagnosztizált  –  nemzetbetegsége.  A  látogatóba
átérkezők által, tiltások gátjain keresztül behozott sajtótermékek, de még az ajándékot rejtő
csomagoló  papírnak  használt  újságok  is  elolvastattak,  s  bizony  akkori  felkészültségünk,
tapasztalataink és sértett állapotunk nem a kritikára ösztökélt elsősorban. Inkább a jót kerestük
benne, s azt,  ami  nekünk is büszkeségre adhat  okot.  Mert kellett  nekünk az a büszkeség.
Minden orvosságnál jobban kellett, a másod- és harmadrendűség s a megalázottság világában.
Sem azelőtt, sem azóta nem jött rá  a – minket a területtel örökölt – gazdanemzet arra, hogy a
valódi  érdeke  éppen  őszinte  lojalitásunk  megszerzése,  otthonérzetünk  megteremtése,  a
szülőföldünkhöz  való  ragaszkodás  értéknek  való  elismerése  lenne.  Hiszen,  amit  a  puszta
földön kívül  kapott,  azt azok hozták létre,  akiket  azóta is el  akar takarítani útjából.  Pedig
teljesítményük olyan volt, melyre saját erőből ő nem volt képes,  és ilyenre nélkülük – úgy
látszik – ma sem alkalmas. Gondoljunk csak arra, mennyire hiányzik abból a magát makacsul
nemzetállamnak deklaráló országból, mindaz, akit már elüldözött, eladott, kirekesztett vagy
éppenséggel elpusztított.

Pontosan ennek az elüldözésnek a során, ha valaki menekülőre kellett fogja – magyarán,
aki külső és belső okok ármányos „létrehozása” folytán áldozata lett az etnikai tisztogatás
éppen  aktuális  módszereinek  –,  Magyarországra  átérkezvén  szinte  képtelen  volt
megmagyarázni az ittenieknek ezt az érzést, a születése óta remélt és vágyott hazára találás
óhaját, a hazára való megtartó rácsodálkozás folyamatos igényét,  annak hatalmas erejét. A
nemzeti  tudatnak  eme,  akkor  még  kiirthatatlannak  hitt,  megnyilvánulása  volt  ez  az
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elszakadottaknál,  miközben az anyaországban  lakókból  – paradox módon – az a  rendszer
próbálta kiölni a kisebbségben maradottak iránti igazi érdeklődést, amelyikről azt képzelték,
hogy  jóltartotta  őket.  Ezenközben  pedig  tudtukon  kívül  fokozatosan  kiürült  hajdan  volt
értékrendszerük tára, ők meg a kevés kis jó juttatásáért tolongva, közben óvatosan bírálták és
„elégedetlenségükkel  sújtották”  azt  a  rendszert,  mely  éppen  viszonylagos  és  látszólagos
törődésével ártott nekik a legtöbbet. Erről azonban akkor mit sem sejtettek.

Azok, akik otthon maradtak, úgy hiszem máig is megőriztek valamit a hajdani érzésből
és  igényből,  de  az  információk  mai  áramlása  mellett  a  hírhatárok  immár  fokozatosan
elmosódnak, és a mostoha anyaország sokkal nehezebben tudja megőrizni varázsát, mi több
egyre inkább lelepleződnek taszító  jellemzői  is.  Ennek érdekében a legnagyobb történelmi
lépést  az  a  liberális  politika  tette,  melynek  uszályában,  az  attól  „csóvált”,  és  csak
„úgynevezettnek”  címkézhető  baloldal,  megtette  azt  a  sokáig  nehezen  kiheverhető  lépést
2004. december 5-én, s főleg előtte.

Vajon hol tart ma a kisebbségben élő, és az anyaországi magyar érdeklődése egymás
gondjai dolgában? Ez lenne most a kérdésem. Mennyire vannak azzal tisztában, hogy Kárpát-
medencei  össz-magyarságban  kell  gondolkodni? Mennyire  tudják azt,  miszerint  nem elég
csupán annyi, hogy kölcsönösen minden érdekeljen minket abból, ami itt vagy ott történik, de
azt  is  tudnunk  kell,  hogy  minden  apró  lépésnyi  erősödésünk  vagy  gyengülésünk,
előretörésünk avagy meghátrálásunk a közös megmaradás, a nemzeti lét alapvető kérdése és a
magyar kultúra, mint olyan, fennmaradásának rontója vagy javítója lehet? 

Mindaz, amit a Kárpát-medencei magyar politikai réteg – hatalmon, avagy ellenzékből –
és  természetesen  a  gazdasági,  tudományos  és  kulturális  elit  teljesít,  az  előbbi  gondolatot
ismételve: ront avagy javít (ha éppen nem henyél), és létfontosságú mindannyiunk számára.

Ma  elérkezettnek  látszik  az  idő  arra,  hogy az  információs  határok  átjárhatóságát  jó
irányba kihasználva árgus szemekkel figyeljünk mindenre, ami bárhol történik a magyarlakta
területen, vagy annak kulturális gyepűin. Ha igaz az, amivel a világ hiteget bennünket, akkor
ez a világörökség iránt is kötelességünk. Meg kell őriznünk önmagunkat a jövőnek. Ezért a
sokak által papolásnak nevezett és egyre sűrűbben felbukkanó „megmaradás” gondolat nem
önös érdek, nem beteges szorongás s főleg nem magyarkodás vagy éppen nacionalizmus. 

S  hogy eláruljam azt  is,  miért  éppen  most  foglaltam össze  e gondolataimat,  el  kell
mondanom, hogy amikor a Professzorok Batthyány Köre egyebek mellett azt javasolta: hogy
a  diákság  nevelésében  biztosítsanak  nagyobb  teret  a  magyarságtudatnak,  a  tanügyekkel
foglalkozó miniszterünk szerintem december  5-e szellemét idézte,  sommásan (és többször)
hülyeségnek deklarálva, és „tudományos igénnyel” magyarkodásnak minősítve e gondolatot.

Az eset látszólag apró magyar belügy, de e gondolkodásmód máris megtapasztalt riasztó
hatása  is  az  összmagyar  érdekeket  sértik.  A  liberális  politikus,  aki  bármely  identitás
védelmében  bármikor  kész  síkraszállni,  éppen  azt  az  identitást  tiporja  lábbal,  melynek
szolgálatában  ott  ül  egy Klebelsberg  Kunó asztalánál,  s  még saját  otthonában is  Szemere
Bertalan íróasztalára könyökölhet.

Sokadszor húzom meg – sokakkal együtt – a vészharangot, s nem kapkodva félreverve,
hanem nyugodt határozottsággal, az anyagi és nemzetmentő erővé válni képes nemzeti tudat
védelmében, melynek egyik alapvető tulajdonsága a mások iránti tolerancia józansága. Nem
tudom elhinni, hogy egy ministrálásra felesküdött értelmiségi ezt ne tudná éppen ilyen jól. 

A kérdőjel ettől lesz aztán igazán hatalmas!
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Naplójegyzet: 2005. augusztus 6.

Megjelent: Erdélyi Napló (725.) 2005. augusztus 30.

ZAVAROS TÁJKÉP HÁBORÚ KÖZBEN

Drága, átpillantgató Barátaim!

Egy pokoli dörgés, melynek ereje egy képzeletbeli skálán mondjuk a meghallható 90
százaléka,  mindenképpen  elnyomja  a  mégoly  tiszta  sikolyokat  is,  hiszen  értelemszerűen
azokra már csak 10 százaléknyi erő jut. Ha jut. Ma itt  az anyaországban ez határozza meg
egész közérzetünket.  Mert az a dörgedelem a demokrácia és tolerancia köntösébe bújtatott
diktatúra,  a kizárólagos és csakis önelfogadás hangja.  A sikolyunk meg a házmesterig sem
hallatszik el. 

Hogy ezt az egyszerű magyar nem észleli ebben az arányban és ilyen világosan, az nem
abból  ered,  hogy e  helyzet  bármennyire is  vitatható lenne,  hanem abból,  hogy tudatosan
kialakított viszonyokról van szó, s ennek alapeleme a neveltetés szintjén már megvalósuló
félrevezetés,  figyelemelterelés,  értéktéveszttetés,  igénytelenné  formálás,  egy  nemzet  egész
belsőjének folyamatos torzítása. Mint, amikor a színek látására képes gyermeket nem tanítják
meg azok felismerésére, sőt tudatosan összezavarják benne.

Valahol  ebből  a  fájdalmasan  egyszerű  igazságból  kell  kiindulni,  ha  napjainkban
önmagunkba pillantunk, és közérzetünkben vizsgálódunk. 

Olyannyira egyenes az a vonal,  mely a hajdani – és tudjuk jól,  hogy örökérvényű –
értékeket rombolja, emlékeik nyomait is sikálja az emlékezet kőtömbjeiről, hogy nem lehet
semmi  kétség.  Véletlenül  sem  történik  olyan,  ami  a  nemzet  valódi  érdekeit  szolgálná.
Kiszolgálás folyik, nagy külső érdekek és apró csoport meg saját érdekek kiszolgálása. Olyan
ez, mint a ma oly gyakori s annyira felháborító színesfémlopás.  A vonat kisiklását is okozó
rézkábel-kivágás  valódi  kára  és  kockázata,  a  kábel  milliós  –  vagy  katasztrófa  esetén
felbecsülhetetlen – ára nincs arányban az orrgazda hulladékgyűjtő telep által kifizetett néhány
ezer  forintjával.  Tulajdonképpen  az  országot  eladók  is  ilyen  arányban  részesednek  a
morzsákból. Egyszerűbb lett volna ezeket nekünk megvenni, gondolja néha az ember. Még
akkor  is  jobban  járunk.  Hiszen  a  vagyon  meglenne,  s  nem  történt  volna  semmi
visszafordíthatatlan.
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Persze a szöveg azért még megy. Egy folyamatos kampány jegyében zajló választási
propaganda  forgatókönyvében  vannak  kijelentések  hazáról,  hazafiságról,  nemzetről  és
magyarságról,  sőt  kisebbségekről  és  azok  támogatásáról,  ritkábban  családról  is,  és  a
megszokás szintjén Istenről (hál’ Istennek), de valahogy már a hangszín és a mimika is jelzi,
hogy ez csupán szükséges rossz, kényszerű eszköz.

Az őszinte, senkinek sem ártó magyar szellem viszont azonnal a szélsőség skatulyájában
találja  magát,  együtt  a  ma  már  leggyakrabban  provokációnak,  riogatásnak,  bizonyításnak
szánt,  valódinak tűnő,  gyakran  azonban  megrendelt  és  nevetséges  szélsőségességekkel.  A
nagy  összemosás  ma  már  hétköznapi  módszer.  S  minden,  ami  e  mesterien  becsiszolt,
közösnek szánt szemüvegen át rossz és elítélendő, veszedelmes s főleg nevetséges, ott ragad –
mint címke – a jobboldalon. Íme ezek ők!

A kampány élén vágtató vezér már győzelemről beszél. A politikát utcára vivő, közben
a politika utcára vivése miatt oly sokat tiltakozó werberiták kettős mérlege a mindennapok
kötelező eszközévé vált.  Mást  nem is illik  használni.  Orbán-vagyon – Gyurcsány-vagyon.
Semmi különbség. Sem mértékben, sem megszerzésben. Az ő családjaik ellenőrizhetetlenek,
csak Orbán bánya, Orbánné szőlő van. Leírni is restelli már az ember ezeket az evidenciákat,
és akkor egyszerre rájön, hogy maradék sajtónknak nem az unalmassá válható közhelyektől
kell félnie, hanem a módszerre érdemes figyelni. Ők sulykolják a képtelen hazugságot. Mi
szégyelljük többször leírni az igazságot? Pedig a módszer oda-vissza hatásos.

Felháborodunk, és azt gondoljuk, mindenki felháborodik velünk együtt. Nyilvánvaló a
csalás,  csúsztatás,  rágalmazás,  miközben minket  vádolnak ezzel,  és mi  – mert  számunkra
nyilvánvalóan  nem  igaz  –  tovább  nem  magyarázzuk.  Nyelünk  és  veszítünk.  Egyelőre
közvélemény-kutatási százalékokat. És jövőre? 

Gondoljunk arra,  hogy a nemzet  fennmaradásának utolsó szalmaszálain huzakodunk,
hogy  meddő  okoskodásaink,  lelkes  nekibuzdulásaink  és  nekikeseredéseink,  undorunk  és
depressziónk, s az ezt ellensúlyozó tiszta, de csupán pislákoló tűz valódi mérlege merre fog
billenni! Gondoljunk arra, hogy vajon mennyire szervezett s mekkora háttérrel bír a nemzeti
óhajokat zászlajára tűző erő! És mennyire sikerült önmagát megtisztítania a rothadás csíráit
hordozó „alvó rombolóktól”? Mekkora áldozatokra vagyunk mi képesek, miközben a másik
oldalon számunkra érthetetlen sokasága nyüzsög a kis végrehajtóknak? Azoknak, akik majd
telefonálnak, akik majd személyre szóló meggyőző munkát végeznek vagy éppen fuvaroznak.
Akik a mozgóurnák körül bábáskodnak. Nekünk megint gond lesz néhol megbízható tagokat
toborozni a választási bizottságokba? 

Megannyi  apróságon  fog  itt  sok  minden  múlni.  Percig  sem  lehet  hinni  ilyen  vagy
amolyan közvélemény-kutatásoknak. A kampány folyik, a kampány életformájukká vált.

Mi egyre csak hallgatjuk, felháborodunk, tiltakozunk. Egymás közt.
Zavaros tájkép a nagy csata előtt, de a háború már elkezdődött, s e zavarossá tett kép is

arzenáljához tartozik.

Leányfalu

*

143



Naplójegyzet: 2005. augusztus 11.

Megjelent: Erdélyi Napló (727.) 2005. szeptember 6. 

„TŰRTÉNELMÜNKRŐL”

Drága, velem öregedő Barátaim!

Amint  a napról napra jelenné váló jövendő egyre nagyobb pofonokkal próbálja meg
optimizmusomat, egyre gyakrabban gondolok vissza közös múltunkra. 

Először  gyermekkori  emlékek  bukkannak  elő.  A  háború  után  vagyunk,
köménymagleves  a  reggelink,  és  szüleim  suttogva  arról  beszélnek,  hogy  azért  valami
igazságos  határkiigazítást  az  új  világ  mégis  hozhat,  hiszen  demokrácia,  testvériség,
nemzetköziség és igazságosság a leggyakrabban felröppenő szavak. Maniu-gárdák, átmeneti
közigazgatás, majd Groza kormány jő, és máris ügyesen helyrebillentik a dolgokat. Alig telik
el egy kis idő, és a Magyar Népi Szövetségben reménykedve folynak a beszélgetések. Aztán
éppen  a  MNSZ  segédkezik  a vörösleples  nacionalizmusnak,  a  családunkhoz  akkor  éppen
legközelebb  álló  magyar  érdekvédelmi  intézmény  felszámolásához  (az  EMGE,  vagyis  az
akkor már több mint 100 esztendős Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület esete). A suttogások
nagy csalódásokról szólnak. Személynevek bukkannak elő. Apámat képtelen vádakkal illetik
a  nemrégen  még  barátságos  melegséggel  kiejtett  nevek  gazdái.  Csengőfrász,  esti
bakancszsírozás,  hátizsák. Megússzuk. Csak éppen alaposan kifosztva,  megfélemlítve, örök
szorongásra ítélve,  lelket  torzítani képes gyermekkort élve.  Az erdélyi  magyar  társadalom
kettészakad. Azokra a kevesekre, akik nem akarják felismerni, hogy a szép új világ nem oldja
meg a nemzetiségi kérdést, és azokra a sokakra, akik ezt magukban csendben már jól tudják,
de nem mondhatják. A két csoport közt persze ott vannak nagy számban a szóban lojális réteg
képviselői,  a  megélhetés  rabjai.  Ott  vannak  aztán  a  hallgatagok,  akik  hallgatnak,  amíg
hagyják,  vagy  szerencséjük  van  hallgathatni.  És  ott  vannak,  akik  tudatosan  vállalják  a
szegénységet  és  a  veszélyeket,  de  nem állnak  át  lakájnak,  na  meg  akik másként  nem is
tehetnek, úgysem hinnék el nekik.

Aztán kiderül, hogy a hívők és hitet színlelő kiszolgálóik sincsenek biztonságban.
A kommunizmus egyre jobban villogtatja foga fehérét, saját farkába mar, mi több, ez a

szokása sajátjává válik.
Emlékszem az  Amerikát  váró suttogásokra.  Ezt  nem fogja tűrni  a  szabadság  csodás

birodalma.  Közbelépnek  előbb-utóbb.  De  már  jön  is  1956,  és  minden  ilyen  reménység
összedől. A cserbenhagyott Magyarország példája rettentő lelki sebeket ejt, és nem csak a
magyarokon.

Eddig a pontig az erdélyi magyar kisebbség és az anyaország magyarsága nagyjából
hasonló reményeket táplál és vetél el. De ezután kettéválnak útjaik.
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Míg az egyik, a kötelező és kommunista módon végrehajtott megtorlás után elindul a
gerincpuhító gulyáskommunizmus útján, és a határon felerősödve szüremlik át a legvidámabb
barakk nevetése, addig az erdélyi magyar számára eljön az őt kettős szorítással sanyargató
diktatúra korszaka. Akadnak ismét naivak, akik ebben a közös nagy nyomorúságban a két nép
egymásra találásának lehetőségét remélik, de tévednek ismét. A hatalomnak gondja van arra,
hogy  az  elégedetlenséget  éppen  a  magyarságnak  ellenségképpé  emelésével  próbálja
ellensúlyozni. És sikeresen teszi ezt.

Mindenki  tudja,  hogy  ennek  egyszer  vége  kell  lennie,  de  a  kísérlet  éppen  egy
passzivitásáról ismert nemzet országában folyik, s éppen nekik van a legkitűnőbb és hihetőbb
ellenségképük is, melynek – mint a történelem szerencsefiai – könnyen hisznek, ugyanis van
vesztenivalójuk. Így aztán szokatlanul sokáig tart. Közben megannyi reménykedés,  apró és
nagyobb jelek és jóslatok élednek és halnak meg.

Végül – az áldozati generáció egész életét elrabló évtizedek végén – elérkezik a remélt
változás!

Hogy ez milyen reményekkel járt itt és ott egyaránt, arról már nem kell emlékeztető. És
azt  is  tudjuk,  hogy évről  –  évre,  négy évről  –  négy évre,  miként váltak semmivé azok a
remények.

Ma már maga a remény vált reménytelenné. És a két ország ismét két úton jár. 
Míg az anyaország önmagát pusztítja gazdaságilag és tudatilag, addig odaát a gazdasági

pusztulás is más jellegű, és a tudat, a sokat emlegetett nemzettudat is más helyzetben van. Ott
bármilyen fordulat is történik, a nemzeti, az szent marad. Emitt éppen ez az, amit a leginkább
meggyaláznak,  amitől  félnek,  amit  rombolnak  és  nevetségessé  próbálnak  tenni,  amit
szélsőségnek akarnak beállítani. Ott ez még gátját jelenti sok mindennek, sok jónak, de sok
rossznak  is.  Ami  itt  töretlen,  az  a  magyarság  megtörésének  folyamatos  –  és  egyre
eredményesebb – kísérlete, ami ott történik, az a homogenizáció mindenkori lehetőségeinek
megtörhetetlen keresése. Most éppen az eurokonform változat kidolgozása van soron.

Az anyaországban nem nehéz a kísérletezők dolga. Úgy fest, hogy ami a magyarságnak
árt,  szinte minden eurokonform. Aki ennek ellene tesz, az gyanús. Különösen, amikor erre
ravaszul rá is játszanak.

Európában  reménykedtünk,  de  a  belépett  országokban  is  gondjai  vannak  a  magyar
kisebbségnek,  és a  kívül  maradott,  immár  Európa kisebbségévé  vált  magyarok sorsa  sem
jelent gondot az egyesült kontinensnek. 

Itthon  szóban  állandóan  érzékenységektől  és  európai  normáktól  rettegünk.  Miért?
Hiszen  ugyanebben  az  Európában  élnek büszke,  erős  és  öntudatos  nemzetek  is.  És  ez is
eurokonform. Ők egyre sűrűbben tapasztalható jeleit adják a nemzetben gondolkodásnak.

Hogyan is van ez? 
Valaki  megoldhatja  a  rejtélyt,  és  megkaphatjuk  a  nagyok  jogait  mi  is?  Ha  a  saját

vezetőink is úgy akarják egyszer, akkor kezdhetjük ismét a reménykedést.
Akkor talán egy következő korosztálynak lehet majd történelme. 
Mert, amit mi végigéltünk, az inkább valamiféle tűrténelem volt.

Leányfalu
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Naplójegyzet: 2005. augusztus 20.

A SZAVAK FAJSÚLYA

Drága, velem ünneplő Barátaim!

Így szólítalak benneteket,  hiszen tudom, hogy közösek ünnepeink, hogy szívünkre és
elménkre egyazon időben borul homály, s egyazon pillanatban virradnak ránk a remény új
erőt adó fénysugarai.

Augusztus 20. is egy reményt ébresztő, erőt adni hivatott magyar ünnep, a megmaradás
ünnepe. Nagy szent Királyunk példája lobogva igazolja a csüggedő és fogyó magyarnak, hogy
a legnehezebb, a legképtelenebb időkben és helyzetekben is meg lehet találni a bölcs utat, és a
megmaradás ösvényeit. Együtt, azt a magasságosat mely nélkül itt alant semmik vagyunk, és
azt a földhözragadtat melyen botorkálnunk adatik, a nékünk kimért idő határain belül. De a
megújulás  ünnepe  is  ez  a  nap,  hiszen  ott  áll  jelképes  asztalainkon  a  piros-fehér-zöld
pántlikával átalkötött új kenyér.  Ez az a  kenyér,  mely István királyunk óta minden évben
megújul, hogy mi is ezt tehessük.

Az idei ünnep várakozás és kételyek között talált bennünket, talán sokkal inkább, mint
eleddig bármikor. Szomorú tapasztalatú év után, és döntő fontosságú év előtt állunk. Most
derül majd ki, hogy merre halad a sorsunk, a veszedelmesen tátongó nemzeti tragédia lejtője,
avagy a csak véres verítékkel megmászható, de a fény felé vezető meredély irányába. S ha ez
utóbbi következik be, csupán utána tudjuk majd meg, hogy vannak-e elegendő számban jó
pásztoraink  felfelé  terelgetni  nyájunkat,  éltető  kövér  füveket  kutatva  s  tiszta  forrásokhoz
vezető ösvények irányába.

Salamon király a Biblia szerint, amikor az Úrhoz fohászkodott nem nagy győzelmeket s
a  véle  járó  hatalmat,  gazdagságot,  népek  hódolatát  kérte.  Ő  bölcs  és  engedelmes  szívért
könyörgött.

Ez jutott eszembe, amikor a szerény külsőségek között zajló köztársasági elnök avatás
alkalmával  elmaradt,  és augusztus 20-ra bejelentett  –  sokunk által nagyon várt – beszédet
hallgattam.

Az utóbbi időben a politika nem kényeztetett el minket korszakos szónoklatokkal. Meg
hát  azon  is  érdemes  elgondolkodni,  mitől  lehet  egy  szónoklat  korszakos.  S  van-e  ilyen
egyáltalán. Főleg ítélhető-e annak, amikor még nem tudni mi lesz a folytatás?

Magam ezért  – akár a  beszédet  mondó Sólyom László – kerülném a nagy szavakat.
Alázatosan írnék pár mondatot egy alázatos szívvel szóló és bölcsnek tűnő ember fajsúlyos
beszédéről.
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A  manapság  súlyukat  egyre  inkább  elveszítő  és  főleg  besározódó,  értelmüket  és
értéküket veszett szavak világában és korában, valahogy üdítő érzéssel töltött el a szavakat
helyükre  tevő,  azokat  helyükön,  valódi  súlyukkal  használó  és  értelmező  beszéd.  Hogy  is
mondhatnám  ezt  el  a  legrövidebben?  Talán  úgy,  hogy  hitelesnek  éreztem.  És  nagyon
szükségesnek, időszerűnek, figyelmeztetőnek.

Első  gondolatom  természetesen  az  volt,  hogy  azok,  akiknek  szól,  itt  a  Kárpát-
medencében és ott a hatalom bástyái között, vajon milyen szívvel hallgatják? Mert azt, hogy
nem  értik,  egyikük  sem  mondhatta.  Világos  beszéd  volt,  egyenes  és  bátor.  Ez  utóbbit
szomorúan írom le.  Hiszen az lenne jó, ha az ilyen szavakhoz nem kellene bátorság. Ez a
bölcs ember egyébként azt is sugallta,  hogy ez valóban így van. Nem óhajtotta a bátorság
látszatát kelteni s ezzel hátsó gondolatokat ébreszteni. Nem akart semmi mást, csak minden
tekintélyét  és  tudását  annak  a  szolgálatába  állítani,  hogy  egy  nemzet,  és  hivatalban  levő
jelenlegi  meg  eljövendő  vezetői  elgondolkodjanak  ezen  a  felelősségen.  A  múltból  sem a
pátoszos példákat emelte felszínre, hanem az alapjában véve soha nem változó világ cselekvő
példáit sorolta elénk. Azokat, amelyek sikeresek voltak. A bizonyítékokat. És könnyed kézzel
hessentette  el az ármányos ködöket fájdalmas kérdések és tennivalók felől.  Vitathatatlanul
megoldásra váró feladatokat jelölt ki.

Ismét felébredt a remény, hogy valami elkezdődött.  Hogy még nem késő. Hogy egy
nemzeti ünnep nem kell csupán kínos kötelesség vagy kampányeszköz legyen. Dr. Sólyom
László bemutatkozott. Íme ez az én szavaim súlya, erre szegődtem el szolgálni titeket. Nem
rendezett szavakból tűzijátékot. 

Azt megkaptuk este a lobby-győztes cégtől. Nem volt csúnya, nem volt szegényes. Meg
is fizettük tisztességesen. Utána azt is láthattuk, hogy a tömeg egy része a záró himnusz alatt
vigyázzban állt. Egyesek meghatódva. Sokan azonban furakodni kezdtek a feljárók, kijárók,
ösvények felé, balesetekről szólnak a híradások. Nekik a színpompás petárdák látványa kellett
csupán.  A  pillanat  emelkedettségére  nem  volt  igényük.  Az  élvezet  után  gyorsan  törtek
maguknak  utat  az  újabb  örömök  felé,  mások  kárára,  mások  érzéseit  zavarva,  saját
sivárságukat igazolva. Persze ők is szavazni fognak jövő tavasszal, és teljes joggal.  Ha jól
láttam most ők voltak kevesebben. 

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2005. szeptember 13.

Megjelent: Erdélyi Napló (730.) szeptember 27.

HARANGÉRZÉKENY FÜLEK
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Drága, harangbúgást kedvelő Barátaim!

Tavaly december  5-én, a mai határokon kívül született sok jelesünk mellett Hunyadi
Jánost,  a  nándorfehérvári  hőst  is  kirekesztette  közülünk az általa  valaha  kormányozott  és
védelmezett ország, vagyis a Kárpát-medence mai magyar lakosságának egy tizede.

Miközben  a  trianoni  utódállamok  egymással  versengve  vallják  magukénak  (Iancu,
Jank),  a  mi  Jánosunk,  Mátyás  királyunk  apja,  felénk  folyamatos  idegességet  gerjeszt,  a
győzelme  emlékére,  mások  érzékenységét  sértő  módon,  idegen  klerikális  személyek  által
bevezettetett felesleges, zajos, déli kongatásokkal. Bár ezek a mások nem lehetnek európaiak,
hiszen az az egykori főcsuhás,  Európaszerte  rendelte  el az említett zajongást,  nemcsak az
akkori vagy későbbi Magyarországon. Ráadásul emiatt eleddig nem reklamált senki. Vagyis
Európa,  ahova  nemrég  érkeztünk  meg,  magáénak  vallja  ezt  a  hagyományt,  és  az  őt
védelmezők győzelmét sem akarja törölni történelméből. Ugyanis az egy európai, sőt akkor
világjelentőségű győzelem volt.

Az újságírást oktató nagy médiaszemélyiséget, nemrégiben tett megjegyzése szerint, ez
még csak idegesítette,  de az Élet és Irodalom egyik szerzője már leplezetlenül többet érez
ennél,  és eljut a nemzet szó nevetségessé tételéig is.  E szó szerinte „szinonimája,  az avitt,
álmos,  áporodott,  álnok,  törpe  és  pitiáner,  nemzeti  szellemben  szellentgető  káeurópai
középszarnak”.

Talán már másfél-két évtizede is van annak, hogy a „jönnek a mélymagyarok, jönnek a
szarból” verssor megjelent. A szellemileg jól trágyázott vetés kikelt, és most szökik kalászba?

Előtte azonban a liberalizmus e lovagias vitéze még beledöf a „nemzet hangjába”, és
Bőzsöny  Ferencet  mocskolja  be  a  déli  harangszó  előtt  hallható  szép  és  tanulságos,
emlékeztető hatású hagyományt, egészséges lokálpatriotizmust erősítő, magyarázó szövegek,
remek felolvasóját.  „Ma ez a rendszerfüggetlen orális prostituált a főharangozó” – írja. És
indokol,  hiszen  a  Központi  Bizottsági  határozatokat  egykor  ő  olvasta  be.  Mi  több,
megtámadja a leköszönt köztársasági  elnököt is a rádióról ejtett szép szavaiért,  de még az
elnöki rezidenciát is – giccsnek nevezvén a Sándor palotát. Szerzőnk tobzódik gyűlöletében.
Ha nem sajnálnám az időt fogalmazványa mellé kazalba gyűjteném az ő és harcostársai által a
gyűlöletbeszédről és a toleranciáról írott szövegek garmadáját.

Ne ébredezzen kíváncsiságuk, az eddig említett két személy nevét felesleges találgatni
és keresgélni. Nem lényeges az. Minek foglalkozni egy-egy mellékes figurával, ki csupán a
sok közül egy képviselője annak a fajtának, aminek ő Bőzsöny Ferencet nevezi. Ha Bőzsöny
Ferencre, az egykori rádióbemondóra – mivel beolvasta a mindenkori híreket – illenének e
jelzők, akkor a cikkíró egész társasága és baráti köre, főszerkesztők, rádiósok és televíziósok,
újságírók,  de  még  az  újságárusok,  sőt  a  rikkancsok  is  besorolhatóvá  válnának  az  általa
kidolgozott keretbe, s máris ott sorakozna sűrű sorokban az egész ország. Főleg pedig azok,
akik az említett híranyag valódi főszereplői voltak, s mai híranyagoknak is főszereplői. Mert
akkor is, most is ők szolgáltatták a felolvasandót a rádiónak, s még ma is ők döntik el az
ország  sorsát.  Ebbéli  tevékenységükben  pedig  éppen  a  harangszótól  szenvedő,  ideges
médiaszereplők támogatják őket.  Vagyis,  bármit el lehet követni,  csak utána oda kell adni
valakinek felolvasni valamit saját szövegeinkből, s ezzel bűneink átszállnak az illetőre, s az,
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feláldozhatóvá válik. Az elkövető pedig megdicsőülhet, s kezdheti az egészet fordítva. Aztán
új bűn, új felolvasó, új áldozatbemutatás, új bűnbocsánat s újrakezdés. A végtelenségig. Az
örök túlélés modellje.   Varázslatos megoldás.  Primitív népek ősi szokásait idéző módszer.
Voltak népek, amelyek beérték állatáldozattal. Jobb helyeken azonban az emberáldozat járta.
Szerzőnk módszere ezt idézi.

Itt tart hát büszke kis európai országunk.
A  másság  tisztelői  felhördülnek,  ha  tisztes  –  gyermekeiket  sétáltató  –  családanyák

háborognak a mezítelen melegek vonulását látva. A másság tisztelői felhördülnek akkor is, ha
hagyományainkat ápoljuk. Szerzőnk – mint mondja – az „Elhülyült Helyek Archívumában”
tenné  közszemlére  az  efféléket.  Vajon  látott-e  a  nagy  nyugati  demokráciákban  hasonló
tárlatokat? Bármilyen gazdagok, nem lenne elég pénzük a saját maguk – dicséretes módon
ápolt  – hagyományainak efféle kiállítására,  hogy mint  ilyenek utóbb, a  szerző kritériumai
szerint, ők lehessenek csak igazán „retardált régió”.

Persze  valamennyien  tudjuk,  mi  a  baj.  Ugyanis  mindnyájan  tudjuk,  hogy  a
hagyományaink ápolása miatt nem vagyunk másság. Csupán mi magunk vagyunk. Az „avitt,
áporodott, törpe, középszar” nemzet.

A másság önmagukat reklámozó tisztelői számára a déli harangszó és minden, amit ez
képvisel, ellenséges. Ugyanakkor védelemre szoruló érték minden olyan másság, amely a déli
harangszó képviselte hagyományt rombolja, pusztítja, sározza.

A nemzeti értékeknek ilyen nyílt és félremagyarázhatatlan támadása egyre gyakoribb.
Az  esetek  láncba  fűzhetők.  Az  elkövetők  és  az  elkövetőket  alkalmazó,  szelektáló
médiatermékek már letagadhatatlan tudatossággal végzik munkájukat. Ez a nemzeti értékeket
veszélyes  fantommá,  ami  ennél  is  rosszabb,  nevetségessé  torzító  szándék  nem  lehet
(meg)tévedés. Hogy miről van szó, azt ki-ki eldöntheti. Hiszen ha erről elmélkedünk, ismét
kiszolgáltatjuk magunkat a gátlástalan csúsztatásoknak.

A déli harangszóra érzékeny fülekben, valahol a középfül táján nem üllő és kalapács
vagy kengyel szolgálja  a  jó hallást.  Nekik ott is  sarló és kalapács van, meg a neoliberális
kengyel a hozzávaló sarkantyúkkal.

Vajon  szerzőnk  gondolt  a  kínai  „Elhülyült  Helyek  Archivumára”?  Benne  másfél
milliárd kis,  áporodott  kínaival  és  csúnya hangú gongokkal  meg sárkányokkal  és sok-sok
orális prostituálttal. Vajon – nevesincs szerzőnk szerint – egész Kína is, úgy ahogy van, sok
ezer éves kultúrájával és hagyományaival együtt egy ilyen archívum?

Nos itt mesterlövészünk mellélőtt. Ugyanis példatár értékű, s így hosszabb elemzést is
megérő írásában  foglalkozik  a kínai  nemzeti  „hablattyal”  is.  A cikk hamarabb  érkezett  a
szerkesztőségbe,  majd  a  nyomdába,  mintsem  annak  remélt  legfontosabb  haszonélvezője
hazaérkezett volna Távol-Keletről. Gyurcsány Ferenc első interjújában így azután azt találta
mondani, hogy a kínai sikerek egyik fő titka az erős nemzeti tudat.

Leányfalu

*
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Naplójegyzet: 2005. október 1.

Megjelent: Erdélyi Napló (732.) 2005. október 11.

CIVIL AGGODALMAIM

Drága, együtt aggódó Barátaim!

A szerencsés véletlen folytán, gyors egymásutánban többször is hazalátogathattam, és
így egy ideig valósággal kétlakinak érezhettem magam, megfürödvén az általam egynek érzett
mindkét  haza ilyen-olyan ingereiben. Bizony ez a Kárpát-medencei  környezet  mai  napság
nem nevezhető ingerszegénynek.

Olcsónak tűnő játék a szavakkal, de meg kell jegyeznem mégis,  hogy a kettő közötti
különbség  abból  adódott,  miszerint  odaát  Erdélyben,  érthető  és  természetes  módon  értek
kellemes és kellemtelen ingerek, ideát az anyaországban azonban egyre gyakrabban csak a
hányinger  kerülget.  Vagyis  –  a  román  parlament  által  ismét  Ázsiába  űzött  nyelvünkre
lefordítva – ami itt van, hála Istennek, még nem igazán gyűrűzött ki vagy át Erdélyországba.

Ha  tehetném,  láthatatlan  szűrőkkel  próbálnám  védeni  szülőföldemet  attól  a  sok
visszataszító hatástól, mely innen leselkedik rá.

Hogy a megfelelő történelmi pillanatra rátalálva, ilyen rövid idő alatt lehet egy országot
gazdaságilag  és  erkölcsileg  egyaránt  ennyire  lezülleszteni,  az  még  a  tájékozott  itt  élőt  is
meglepte.  Ismét  meggyőződhettünk arról,  hogy a  globalizáció  kelet  felé  gördülő hengere,
sehol nem kaphatott jobban előkészített emberanyagot, mint a posztkommunista világban. És
ezen  belül  is  ott,  ahol  a  legtöbbet  lehetett  ártani  a  tudatnak,  az  egykori  legvidámabb
barakkban, vagyis Magyarországon. Néhány hete, Lengyelhonból hazatérő barátom mesélte,
hogy vasárnap a falusi templomokba nem fér be a hívők serege. Kihangosítva hallgatják a
misét, s ott térdepelnek a templomkertekben a fiatalok. A napokban lezajlott választások aztán
jelezték  is  ezt,  a  jobboldal  nagy  sikerével.  Amúgy  pedig  jelzi  Lengyelország  is  azzal,
amennyivel jobban áll – a minket tervei szerint vele együtt magához láncoló – Európában.
Nekik még a baloldaluk is más.

A december 5-ét átélt magyar ilyenkor azonnal arra asszociál, hogy bizony az Erdélyből
esetleg áttelepülők veszedelmét miért féli oly nagyon a szociál-liberális hatalom, és arra is,
hogy miért kell az egyházat oly hevesen támadni, a pápa kioktatásától el egészen az egyházi
iskolák megrövidítéséig?

Mindaz  a  szép  és  jó,  amit  az  erdélyi  magyar  megőrzött  hagyományairól  s  főleg
hagyományőrző  igényéről  mondanak,  már  egymagában  elegendő  ahhoz,  hogy  itt
nemkívánatos személy legyen. Nem véletlen, hogy akkor, amikor hiányszakmákról beszélve a
betelepülők szóba jönnek, nem a magyar ajkú szerepel a tervekben. Orvosi vonalon példának
okáért nagyobb kedvvel emlegetnek jemenit és vietnámit, mint idegendiplomás magyart.
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És egyáltalán!  Nem beszélnek  a népességcsökkenésről,  a  demográfiai  katasztrófáról,
alig  kerül  szóba,  hogy  fogyásunk  azért  csak  kisvárosnyi  évente,  mert  közben  folyik  a
betelepülés is, és az egyelőre még magyar túlsúlyt mutat. Egyelőre.

Messzire kalandoztam már az aggodalmak széles skáláján attól, ahonnan elindultam e
kis naplójegyzet  elején.  A gondok és a szorongató jelenségek oly nagy számmal  vesznek
körül, hogy azt sem tudjuk, hova nyúljunk.

Lelki komfortérzésünk, a folytonosan lelepleződő hazugságok, csalások, etikátlanságok,
sőt  erkölcstelenségek  hazai  világában  mélyponton  van.  A  hatalom  sáncai  mögött  bármi
történik,  az megbocsátható,  az ellenfélnek azonban még a levegővétele is bűnös. És ami a
legszomorúbb, hogy nem csak a hatalmat kiszolgáló média vélekedik így, de sikerül e mögé a
mesterséges  vakság  mögé  tömegeket  is  felsorakoztatni.  Olykor  autóbuszok  hozzák  ezeket
ingyen pörköltre, máskor ígéretek kábítják őket, de ott tolonganak a hamis próféták körül, és
kezeiket feléjük nyújtogatják. Vagyis a kampány folyik. Egyoldalúan.

Hogy a jobboldal kampányának későbbre időzítése lesz-e a jó megoldás, ki tudja? Ha ez
is egy tudomány, akkor bizonyára van, aki így vélekedik. És szeretnénk, hogy igaza is legyen.

Közben  azonban  az  is  tény,  hogy  minden  nappal  mélyebbre  süllyedünk  mind  a
gazdaság,  mind  a  nemzetpolitika  terén,  és  ezek  már  olyan  mélységek,  amelyekből  a
felemelkedéshez emberfeletti erők támogatására lesz szükség.

Különösen kidomborodik ennek nehézsége akkor, amikor a remélve várt győztesek is
izzadva adják le voksaikat a román csatlakozást időnap előtt ratifikáló szavazáson, s néma
csend  honol  arról,  hogy  a  haszonélvező  román  fél  ezt  milyen  parlamenti  tűzijátékkal
honorálta.  Ismét  összetalálkozott  az  európai  és  a  bizantín  politika,  ismét  utóbbi  nevet  a
markába.

Ha innen sikerül talpra állni, és közben megmenteni kárpát-medencei összetartozásunk
értékeit is – a gyakorlati  életben éppen úgy, mint a fejekben – akkor elmondhatjuk, hogy
csodát műveltek azok, akik ezt elérték.

Addig azonban még sok munkára s még több imádságra lesz szükség.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2005. október 2.

Megjelent: Erdélyi Napló (734.) 2005. október 24.
                  Átalvető (56.) 2005. december

MEGADTUK HÁT A CSÁSZÁRNAK, AMI AZ ÖVÉ?

Drága Barátaim, kiknek sorsáról folyik az alkudozás!
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Amikor  a  minap  arra  céloztam,  hogy  Románia  csatlakozásának  idő  előtti,  nagy
sietséggel megszavazott elfogadása a magyar parlamentben miért történhetett meg, még csak
a megszokott, a minden esetben valóban jelenlevő és ható indokot említettem futólagosan. És
ez, mint felétek már mindenki jól tudja, a két gondolkodásmód – politikusaink által ma sem
eléggé ismert – különbözősége, az európai és az ortodox vagy bizantín gondolkodásmódnak
elkerülhetetlenül az utóbbi javára történő ütközése.

Nem intézhető el azonban a kérdés ennyivel, ebben az esetben nem csupán erről volt
szó.

A kérdést két bekezdésben kell tárgyalnunk. 
Először  meg  kell  állapítani,  hogy  a  fenti  okfejtés,  bármennyire  is  igaz  általában,

elképzelhetetlen,  hogy  a  kérdéssel  őszintén  és  eredményt  remélve  foglalkozó,  tehát  erre
felkészült  politikus  ma  már  erről  semmit  se  tudjon.  Vagyis  ha  ez  az  ellentétpár  a  fenti
formában fennáll, annak nem ismerése csakis a mi hibánk lehet, s nem hozható fel mentségül
egyik politikai oldal által elkövetett baklövések esetében sem.

Különösen nehéz ezt elképzelni a jobboldalon, ahol tudjuk, hogy azért van valódi akarat
fájó gondjaink megoldására, már csak a jobboldali szavazók elvárásai miatt is.

Ha tehát elgondolkodunk a parlamenti szavazás furcsa történetén, magától nyílik meg
előttünk  a  lehetőség  bepillantani  a  számunkra  tilos  politikai  boszorkánykonyha  egyik
helyiségébe. 

Ma  az  Unióba  belépők  a  globalizáció  parancsait  teljesítik.  Kitérni  előle  nem  lehet,
csupán ennek változatai közt van mód – így vagy úgy – ügyesen manőverezni, attól függően,
hogy valaki hazáját  szolgálja,  vagy csupán önérdekének és ezt  szolgáló csoportérdekeinek
rabja.

A globalizáció egyelőre feltartóztathatatlanul megy előre, és ez a Gólemszerű, vagyis
emberek által indított, de önálló életre kelt jelenség, melynek egyik legnagyobb veszélye és
sikerének  egyik  titka  is  az  egyszerű  ember  számra  látszólagos  személytelenségében  van,
folyamatosan falja fel az újabb és újabb területeket úgy, hogy azok önként dalolva fekszenek
mindent  eltipró hengere  alá.  Nálunk  fő képviselője  az  Unió,  világviszonylatban  pedig,  az
egypólusúvá vált glóbusz jelenlegi fő birodalma.

Elképzelhetetlen,  hogy  engedjenek  hatalomra  kerülni  „saját  területükön”  olyan  erőt,
mely nyíltan szembeszáll velük. Vagyis a parancs, valóságosan vagy félreérthetetlen jelzések
formájában, ott van. És követni kell. 

A szavazás ügyében tehát az a saját, magát nemzetinek deklaráló hatalmi csoport, amely
reményeink  szerint  talán  számunkra  hasznosabban  tud  majd  manőverezni  a  globalizáció
útvesztői  között,  feltételezhetően  ezt  kellett  lépje.  Ellenkező  esetben  jelentősen  gyengült
volna az esélye  arra,  hogy összemérhesse  erejét  a  jövő évi választásokon  azokkal,  akik a
láthatatlan erő önkéntes, hűséges és igen kényelmes kiszolgálói.  A külső segítség máris itt
van, korai kampányukat ők irányítják nagy szakértelemmel, s ha hinni is lehet valamennyire a
közvélemény-kutatásoknak, máris eredményesen.

A jövő felé vivő keskeny út tehát olykor saját testünkön keresztül vezet.
Másodszor  azonban  lenne még egy  szempont,  melynek fényében érdemes  e kérdést

megtekinteni. Erre pedig egy Lovas István-jegyzet késztetett, melyben a balti példát hozta fel
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a magyarral párhuzamba állítva.  A baltiak nem törődve Európával, egy rakás lehetetlennek
látszó gondot megoldottak úgy, hogy szembementek az Unióval,  s végül némi fejcsóválást
kiváltva, de mégis nyertek.

Hasonló  kockázatos  kísérletünk nekünk  is  volt,  amikor  például  a  Varsói  Szerződést
sikerült „megfúrnunk”. Akkor azonban még kívül voltunk az Unión, a kockázattól félők is
mások voltak, s azóta sem volt ilyenre példa. Emlékezzünk arra, hogy a státustörvény félénk
kísérlete már elég volt, hogy reánk zúduljon az átok.

Nos  érdemes  elgondolkodni  azon,  hogy  az  a  bizonyos  Gólem  miért  tartotta
feleslegesnek  számon  kérni  tanácsainak  mellőzését  a  baltiakon,  s  miért  van  másként  ez
esetünkben?  Ha a sok  ellenérdekelt  szomszédot  említem magyarázatként,  ez  elégségesnek
tűnhet, de ha arra gondolok, milyen hatalmas ellenérdekelt szomszédja van a baltiaknak is,
máris kevésnek bizonyul ez a magyarázat.

Ezen  elgondolkodni  manapság  kimondhatatlanul  érdekes,  de  egyszersmind  igen
fájdalmas dolog. Miért éppen a magyarnak tilos az, ami másnak megengedett?

Pedig, hogy mennyire nem bűn magyarnak lenni, azt alig egy órája is láthattam, amikor
L. bácsi, a derék vén sváb – a templomozás végén – görnyedt hátát szálfa egyenesre kihúzva,
vigyázzállásban és csillogó szemekkel énekelte himnuszunkat.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2005. október 8.

Megjelent: Erdélyi Napló (736.) 2005. november 7. 

MENETELÉS A MENETELŐ PINGVINEK ELLEN

Rég volt, rég volt, talán igaz sem volt, hogy az általam oly tisztelt magyar liberalizmus
értékhozó,  értékhordozó  és  építő  korszakában  „a  haza  bölcsét”  adá,  és  oly  sok  mást,
feledhetetlent, nélkülözhetetlent, nemzetit.

Aztán a kötelező haladást valahogy másként értelmezve, olyannyira egy irányba kezdett
fejlődni, mint egy végtelen nyakú zsiráf. Az egykori fej már alig látszik innen a földről, s a
nyak csak nő, csak nő. Valahogy úgy, mint a pincében csirázó pityóka, mely talaját keresi,
csak nem a megfelelő pillanatban s nem a megfelelő helyen.

Talajtalan pityóka,  végtelenbe  torzuló zsiráf  lett  volna mára a hajdan oly értékes  és
fontos szerepét betöltő liberalizmus?

Most  éppen  Amerikában  tiltakoznak  –  az  arrafelé  különösen  otthonos,  és  nagy
sajtóhatalommal  bíró  –  liberálisok  egy  természetfilm  ellen.  A  filmben  a  pingvinek
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önfeláldozó fajfenntartó szokásait, nevezetesen az antarktiszi pingvinmenetelést mutatták be
nagy sikerrel. A jeles alkotást azért támadják, mivel az jó és követendő példát mutat az emberi
társadalom számára is.

A család, az utódok iránti felelősség, az önfeláldozás és hűség példája zavarja őket, s ezt
nem  is  tagadják.  Gúnyolódnak,  döfnek,  megsemmisíteni  akarják  minden  idők  második
legnagyobb  dokumentumfilm  sikerét.  Odáig  mennek,  hogy  homoszexuális  pingvinpárt
kerestek egy állatkertben, ellenpéldát szolgáltatandó. Szánalmas.

A hírt most olvasom,  és azonnal  eszembe jut  a  liberális  magyar sajtó legújabb nagy
hazai menetelése a nemzeti gondolat ellen.  Mintha rendelésre történne, sorban születnek a
durva gyűlölettől fűtött, vagy a nagy tudásbagázsra alapozott – s ezért még félrevezetőbb –
írások minden olyan ellen, ami nemzeti.

Ezzel  egy  időben,  a  melegvíz  áldásait  élvezve  adatott  alkalom  elbeszélgetnünk,
közelünkben  élő  liberális  vezető  egyéniségekkel,  s  kissé  bepillantani  hétköznapi
gondolataikba is.

Először  a  legmegdöbbentőbb  a  konzervatív,  keresztény  ember  számára  képtelen
közönyük volt, mely az abortusz kérdésétől a másság különböző formáin át egészen a nemzet
sorsa  iránti  teljes  érzéketlenségig  terjedt.  Könnyed  természetességgel  közölték  erre  utaló
gondolataikat, ezt igazolni kívánó érveiket.

Elgondolkodtam: egy létező jelenségről van szó. Az ország értelmes lakosságának egy
része  ezt  vallja.  Vagyis  van,  él  és  hat.  Honnan veszi  utánpótlását  e  szemlélet,  kérdeztem
magamtól először? Ma már nem kérdés, állapítottam meg. Eredete, az említett normális, sőt
szükségszerű gyökerektől vezet a mai pityókacsíra állapotig. Számunkra dohos, pinceszagú,
számára mi vagyunk avittak és nevetségesek.

Persze a másság tiszteletének hirdetése közepette furcsának tűnik, miért vagyunk nekik
gyűlölnivalók, nevetségessé teendők. Egyszóval: ellenségek.

Talán csak nem azt történt, hogy a magas nyakon ülő, már-már látótávolságon kívüli
fejben más – nem is olyan liberális – célok dolgoznak, hogy a liberalizmus jelszavai mögött
egészen más célok motoszkálnak, hajdan szép jelszavaikat maguk sem hiszik, csak köntösnek
használják  azokat,  álöltözetnek? Csakhogy nekik szükséges magas  nyakú álöltözet  nem is
létezik.

A velük szemben álló kíváncsi persze a fejet keresi. Mindhiába. Pedig ott van az a nyak
végén.  A  másik  hasonlat  szerint  viszont  a  pityóka  csírái  szeretnének  belőlünk  maguknak
humuszt  készíteni,  hogy  ne  éktelenkedjenek  ott  a  pince  sötétjében,  a  hiábavalóság
jelképeiként.

A  lényeghez  itt  érkezünk  el.  Humusszá  silányíthatnak  minket  nagy  erejükkel,
eldughatják  előlünk  fejüket  s  mindazt,  ami  benne  van  a  felhők  közé,  elpusztíthatják  a
nemzetit,  a  konzervatívot,  a  keresztényt,  még  nagy  bőszen  le  is  leplezhetik  magukat  s
megmutatkozhatnak, mint a másság nyílt gyűlölői, de lombjaik s virágaik nem fejlődhetnek a
pincében, mi több, a  tartalékot jelentő gumóik is kimerülten fonnyadnak semmivé.  Sőt,  a
zsiráf nyakát is eléri a túlterhelés miatti szpondilózis vagy a csontritkulás. Zsiráfnyakak sem
nőnek az égig.

A pingvinek menetelésének, természeti  törvényeket  igazoló hasznosságán  és erkölcsi
törvényeket szimbolizáló szépségén azonban mindez nem fog változtatni.
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Maradok tehát pingvinkedvelő, és féltem őket a globális felmelegedés – liberális okokra
is visszavezethető – veszélyeitől.

A  meddő  csírákat  hajtó  pityókákat  és  végtelen  nyakú  zsiráfokat  meg  sajnálom
másságukért,  s  bár  veszedelmesek,  de  nem  gyűlölöm  őket.  A  kétfejű  csirkére  is  csak
rácsodálkoztam, bár ugyanezzel sasban, mint idegen hatalmi szimbólummal, már megjártuk.

Tán csak nem én vagyok a liberális?

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2005. október 16.

Megjelent: Erdélyi Napló (737.) 2005. november 15.
                  Erdélyi Napló (741.) 2005. december 13.

A FELZÁRKÓZÓK TITKAI

A  balliberális  média  lelkendező  örömtáncot  lejt.  Valóságos  bálliberálisok  lettek.
Gyurcsány Ferenc teljesítette feladatát, közvélemény-kutatóik szerint gyakorlatilag beérték a
jobboldalt.

Amint  arról  az  előző  gyászos  választásokon  meggyőződhettünk,  a  közvélemény
kutatása  nem mindentudó,  sőt  talán megbízhatónak,  vagyis  hátsó szándékoktól mentesnek
sem nevezhető. Mégis fontos momentum ez.

Eszembe jutnak mindössze néhány héttel ezelőtti beszélgetéseim – súlytalannak nem
nevezhető – jobboldaliakkal, akik – midőn a 10 százaléknyi vezetést törékenynek neveztem –
leintettek, s csak némi matematikai bizonygatás után vallották be,  hogy: jé én erre nem is
gondoltam. Pedig nem tudós magánszámításokat közöltem velük, csupán a köreinkben nap
mint nap elhangzó aggodalmak matematikáját.

Mostanság errefelé sokat gondolkodik az – ilyesmire felelős módon alkalmas – ember
azon, hogy mi lehet a titka ennek a felzárkózó képességnek akkor, amikor minden lefelé tart,
amikor  a  felzárkózást  szorgalmazók naponta lelepleződnek,  és  vezérük hazugságai  napnál
világosabban mindenki számára érthetően jelzik, ki is ez a személy.

Vagy  a  dolgok  lényege  nem  is  e  fontosnak  hitt  figurákban,  a  baloldal  politikai
aktoraiban keresendő, hanem azokban, akiknek szavazatait számolgatják, vagyis a tömegben?

Magyarországon a kádárizálódott tömeg és utódainak egy része az, amely az alapját
képezi e jelenségnek. Ezt egészíti ki jelentéktelennek látszó, de a fele-fele állapotban leledző
terepén  mérlegnyelv  szerepbe  került  liberális  szavazóbázis,  melyet  mindenkor  sikerül
megfelelő módszerekkel a parlamenti küszöb fölé keleszteni.
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A  jobboldal  közben  a  legármányosabb  külső,  de  belsőnek  látszó  hatások
következtében sorvadozik, oszlik, fogyatkozik.

Ha tehát a politikusok oldaláról nézzük, ott a baloldal erkölcsi tőkéje az, amelyik a
legjelentősebben erodálódott. A jobbnak, vélnénk,  elég annyit mondani, hogy nézzétek meg a
leggazdagabbak rendszeresen közölt listáját, s máris tudhatjátok hova vándorolt a pénz. És
láss csodát, a kétségtelen bizonyíték nem hat. Azonnal hallható a válasz. Az egyik 19, a másik
egy híján húsz!  Igen-igen,  szól  erre a  jobb. Elismerjük. Vannak gyenge pontjaink.  Na de
nézzétek  az  arányokat.  Lehet  ezt  összehasonlítani?  És  jő  a  viszontválasz.  Ja  kérem,  a
politikában nem lehet kicsit szűznek lenni. Valaki vagy az, vagy nem. 

Vagyis a  gyakorlati  élet  vitái  és a  felmérések grafikonjai  szerint  a  dolgot  erről az
oldaláról hiába közelítjük. Magyarázatot nem kapunk. 

Jobboldali szavazó mindenképpen kevesebb van, mert erkölcsi normák befolyásolják
döntéseit,  s  ezért  kritikusabb,  csalódásra  hajlamosabb,  igényeit  a  mai  választéknak  nem
minden szereplője elégíti ki.

Milyen is a szavazóbázis a másik oldalon? Honnan a bal kimeríthetetlen utánpótlása,
mikor az általa felkínált választék oly silány. Nos valahol innen. A baloldali szavazót ugyanis
nem riasztja el mindaz a sár, amit a jobboldali kritikusoknak jogosan sikerült megvilágítaniuk
a  bal  kedvenceinek  öltözékén,  sőt  nem  egyszer  arcán  is.  Nem  érdekli  őket  ez  a  fajta
értékelvűség.

A jobboldal, amikor a bal hibáit gyűjti csokorba és állítja pellengérre, nem sokat ér
vele.  Azokat  a  szavazókat  ez  nem  érdekli.  Vagyis  hiába  próbál  a  jobboldali
kampányszervezés  saját  magából  kiindulni.  Azon  a  választóvonalon  túl  egy  más
gondolatvilág és értékrend működik.

A baloldali szavazót régi beidegződések, neveltetésükből eredő gyűlölet vagy harag,
előítélet és a baloldali ígértekben való – minden csalódások feletti – hit vezeti. Valósággal
sóvárognak az ígéretekre, s ha ezek nem teljesülnek, elfogadnak minden magyarázatot.
Orwelli érvek tudják csak megvilágítani ezt a „duplagondol” észjárást. Azt hiszi és teszi, amit
kell,  akkor  is,  ha  mást  lát,  sőt  még  akkor  is,  ha  józan  esze  mást  mond.  Ez  a  lélektani
paradoxon  egy  évszázadon  át  volt  képes  tömegeket,  sőt  elit  értelmiségieket  is  hatalmába
tartani,  keleten és nyugaton egyaránt. Áldozatainak száma csökkent, de még bőven vannak
erre alkalmasak.

Valahol máshol kell tehát megfogni a dolgok végét. Látni kezdjük, mi a baj, de nem
látjuk még, hogy mi a megoldás.

A baloldal szavazóbázisát saját érdekében, az ország érdekében, mi több egy remélt
tiszta magyar baloldal érdekében fel kell ébreszteni.

Kürtösök még csak akadnának, itt-ott egy-egy kürt is van talán, csak a dallam, az nem
akar összeállni.

Leányfalu

*
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Naplójegyzet: 2005. november 15.

Megjelent: Erdélyi Napló (754.) 2006. március 14.

UTÁNOZÁS MAJOM SZOKÁS

A  Kolozsvári  Református  Kollégium  utolsó  évét  élte,  s  magam  negyedik  elemista
kisdiák voltam az ős falak között. A háború utáni első években itt koedukált elemi osztályok
is  voltak.  Még  a  királyi  himnuszt  énekeltük  reggel,  s  Őfelségéért  imádkozni  voltunk
kénytelenek,  de  egy  év  után  már  felszabadultunk  a  nyomasztó  helyzet  alól.  Az  állami
iskolában nemcsak a király lett hontalan, de maga az Isten is. A Kollégium története hosszú
időre megszakadt.

Ekkortájt  történt legott,  hogy a három padsoros osztályban, a jobboldali első padban
ülve, a baloldali első sorban piruló – gyermeki emlékezetem szerint igen szépecske – szőke
kislány foglalkoztatta fantáziámat.

Nehéz dolga volt egy ilyen szerény és jólnevelt kisleánynak a vegyes osztályban. Sok
fiúnak tetszett,  s mi korunknak megfelelő módszereket alkalmazva kíséreltük meg felhívni
magunkra figyelmét. Gyakran az utánozás módszerével próbáltunk főléje kerekedni, hogy így
erősítsük férfiúi tekintélyünket a többi lány előtt s persze a többi fiú szemében is. Folyt a tudat
alatti kis hatalmi harc, és természetesen az érzelmek is dúltak.

Utánoztuk  mimikáját  és  mozdulatait  óra  közben,  szünetekben  meg  szavaival  is  ezt
tettük.  Neki  magának  és  őt  védelmezői  barátnőinek  legfeljebb  annyira  futhatta,  hogy  az
„utánozás  majomszokás”  mondókát  skandálják.  Így folytatta  „hatalmi  politikáját”  –  rejtett
vágyak és ösztönök mozgatta – kis csapatunk 1947-48 táján.

Ez a történet akkor jutott eszembe, amikor körülbelül egy évvel ezelőtt arra hívtam fel
barátaim figyelmét, hogy az utánozás módszere politikai eszközként fog megjelenni, mellyel a
hatalmat megtartani óhajtók elszürkíteni akarják, s ha kell, önmagukkal együtt  súlytalanná
tenni ellenzékük mindenkori meghirdetett politikai céljait.

Vajon  ők  a  gyermetegek  vagy  mi  voltunk  gyermekségünkben  „korai
posztkommunisták”,  tréfálkozhatnék  a  párhuzam  felett.  Sajnos  azonban  nincsen  hozzá
kedvem, mert a módszer hatásosnak bizonyul. A magyar választó vevő erre. A tömeg vagy
megeszi, vagy beveszi, mindenképpen magáévá teszi e ravasz és génkezelt szellemi tápot.

Felidézem magamban az utóbbi  éveket.  Volt  egy kampány 2001 végétől  a  2002-es
választásokig.  Már  az  aktivisták  kiképzésének  alaptétele  az  volt,  amivel  az  ellenfelet
gyanúsították. Első oldalon szerepelt a politika utcára vitelének fontossága. Valahol már itt
elkezdődött az utánzás? Aztán jöttek az ígéretek,  melyek már a kezdet  kezdetén önmaguk
karikatúrájának tűntek. Csak éppen szeme nem volt hozzá a Hócipő humorát csodáló népnek.
És ment a durva mutogatás, sárdobálás, a saját tervek és várható teljesítmények helyett, az
ellenfél lejáratása. Ez volt a kampány saját ötletekre alapozott része. Utánozhatatlanul tudták
ezt tenni. El is jutottak egy soha ki nem deríthető módon kivívott győzelemig.

157



Az ígéretek kényszerítő hatását  némileg érzékelték és  ezt-azt  teljesítettek is.  A javát
persze nem. Csakhogy ez a kevés is elég volt, hogy elinduljunk a csőd felé. 

És mit mondottak, amikor kénytelenek voltak elismerni a meggondolatlan osztogatás
hatását? Azt, hogy erre is az ellenfél kényszerítette őket. Gondoljuk csak át ezt az átlátszó és
mégis sikeres gondolatmenetet.  Mi mindent jól csinálunk, mondják, s ha valamit mégsem,
annak az ellenfél  az oka. Ennek akarva akaratlanul párja  az,  hogy a gyűlölt  ellenfél csak
rosszat tesz, s ha mégis csinálna valami jót, arra csak miattunk kényszerült. Minden egérút
lezárva.  Minden  egyértelmű.  Ők  a  jók,  s  aki  nincs  velük  az  a  rossz.  Máig  hihetetlen
számomra, hogy ezt a módszerüket a jobboldali média miért nem bírálta, miért nem leplezte
le kellő eréllyel. 

Az utánzás módszere aztán újra felbukkan és teljes fényében tündököl a nagy váltás
után. Medgyessy szerepe is változik,  az utazó nagykövetté átminősített legitim kormányfőt
követi  a  rá  eredményesen  utazó,  miniszterelnökké  önmagát  átminősítő  eredeti
tőkefelhalmozó, a kapcsolati tőke hajóján közlekedő kis magyar Onedin. 

Az első két év örökségét úgy rázza le magáról, mint pártja az MSZP, az MSZMP örökét.
És természetesen hasznosítható hagyatékát is ugyanilyen lezserséggel teszi magáévá.

Azóta pedig utánoz.
Nem  sorolom a  rengeteg  bizonyítékot,  mindenki  felidézheti  azokat.  Csak  az  utóbbi

időben  történtekre  vessünk  egy  pillantást,  azokra  az  esetekre,  melyek  végül  írásra
kényszerítettek. A FIDESZ alapvető jelszavai és célkitűzései közt van a munka becsülete és a
munkahelyteremtő vállalkozók támogatása. Gyurcsány szól és kijelenti, hogy a szegényeket
és  nagyon  gazdagokat  kell  támogatni.  A  középosztály  támogatása  a  FIDESZ  részéről
klientúra-építés. Aztán gondol egyet, és ezt hallom tőle a képernyőre csodálkozva: vissza kell
adni a munka becsületét, s még magyarázza is, aztán meg támogatni kell a vállalkozásokat,
hiszen ők teremtenek munkahelyet. 

Ez az ember mindent mondhat, s rögtön utána az ellenkezőjét is. Tudatosan teszi, nem
téved. Tudományos alapossággal hazudik, és így semlegesíti a FIDESZ minden kijelentését,
amely  a  tömegek  számára  hihetőnek  tűnik.  Pléhpofával,  tagoltan,  annak  tudatában,  hogy
vannak  sokan,  akik  jól  tudják,  mit  tesz.  Csakhogy  azok  nem  számítanak.  Azoknak  a
szavazatát nem nyerheti el. Annál inkább az így megtéveszthetőkét. 

Aztán megvádolja a folyamatos össztűz alatt álló Orbánt,  tudván, hogy ha őt sikerül
levadászni, hosszabb időre is bebetonozhatja magát a hatalomba. Azt mondja róla, hogy ő ígér
olyat, amit fedezet híján nem teljesíthet, aztán ő ígéri meg ugyan azt, de szemben ellenfele
megindokolt ígéretével, ő minden magyarázat nélkül.

És  ne  feledkezzünk  meg  a  zseniális  elvonási  módszerről.  Elvesz  száz  egységet
valahonnan.  Aztán  visszaad  harminc-negyvenet.  És  a  sajtó  attól  hangos,  hogy  harminc-
negyvenet adott.

Utánoz és csavarint, megalázóan alacsony ítélőképességet tulajdonít a választóknak. 
Hogy igaza van,  avagy végre egyszer  nagyot téved,  mert a  magyar  választó felnő a

feladathoz? 
A válaszra  még  néhány  hónapot  várnunk  kell.  Azonban ez  is  magyarázza,  hogy  az

ellenzék miért nem játszhatja ki idejekorán az általunk remélt kártyáit. 
Mondom – remélt kártyáit!
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Leányfalu

*

Keserves jegyzet: 2005. november 13.

Megjelent: Erdélyi Napló (738.) 2005. november 22.
                  Átalvető (56.) 2005. december

KÖZÖS HALOTTUNK VAN

Ha  tehetném,  azzal  kezdeném,  amint  ilyenkor  szokás.  Nagy  veszteség  érte
közösségünket! S igazat mondanék.

Csakhogy nem tudom így kezdeni, mert számomra ennél sokkal többről van szó, olyan
veszteségről, amelyet nem lehet – még oly szép szavakkal sem – leírni.

Hosszú szenvedés után magamra hagyott a Barátom. Egyazon helyen, egyazon órában
születtünk, s  sorsunk látszólagos különbözőségében is párhuzamosan és  azonos gondoktól
barázdáltan futott.

Nehéz percekben mindég ott állt mellettem családjával.
Csendesen  élt,  szótlanul  ült  mellettünk,  végtelen  szerénységgel,  ahogy  azt  csak  az

igazak  tudják  tenni.  Vagyis  nem tenni.  Mert  ő  nem arra figyelt,  hogy  milyen képet  fest
magáról. A becsülete nagyon fontos volt számára, de ezzel együtt és még ennél is fontosabb
annak a közösségnek a jövője, amelyből vétetett.

Ha ritka kegyelmi pillanatokban együtt volt – fogyó – kis csapatunk, alig-alig szólalt
meg. Amikor azonban szólt, akkor minden a helyére került. Ha vidámak voltunk és hangosan
hahotáztunk, ő kedvesen mosolygott a csillagszeműek sajátos mosolyával. Aztán mondott pár
szót, és nevetésünk még magasabbra csapott. Ismét – a humoros oldalról is – ő találta fején
legpontosabban azt a szöget.

Dolgozott, dolgozott és nem nézte, hogy mit kap érte. Csak az érdekelte, amit szolgál, s
ahogyan. Ha kellett, csendességében is indulattal, önmarcangoló, magát pusztító tűzzel.

Valaha voltak, akik szegénységi fogadalmat tettek, s próbáltak annak megfelelni. Az én
barátom nem tett semmiféle fogadalmat. Egyszerűen így élt. Nem volt megvásárolható. Nem
ismerte a kísértést. Csak a cél, az a cél lebegett előtte.

Élete utolsó napjaiban, lelki és testi gyötrelmek közepette is A LAPOT emlegette, s azt,
amit végre hite szerint és szívvel lélekkel tehetett. Így volt ő szegényen is a „legtehetősebb”
közöttünk. 

Most előreszaladt, hogy ott is mutassa az utat, mert neki ez volt a sorsa, ezért küldték
erre  a  világra.  Mi  pedig  itt  maradtunk  Nélküle.  Szegényebben  a  veszteség  miatt  s
gazdagabban azáltal, amit tőle kaptunk.
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Nitsch Árpád, drága Barátom, egykeségemben testvérem, figyelj reánk ezután is.

*

Naplójegyzet: 2006. január 8.

Megjelent: Erdélyi Napló (756.) 2006. március 28.

A MAGÁNY ÍGÉRETE

A kampány harci nyüzsgése errefelé életformává dermedt.
Sokat  foglalkoztatott  az utóbbi  időben a liberális  provokációk jólszervezett  sorozata,

melynek feltehetően több célja  is  van. Mindenekelőtt  ennek kitervelői és végrehajtói saját
belső igényüket elégítik ki, a másság elfogadásának pufogtatásával kendőzött intoleranciájuk
jegyében.  Aztán  persze  feladatot  is  végrehajtanak  általa,  mert  úgy  vélik,  ezzel  tudják
megfogni az öt százalékhoz szükséges néhány ezer embert, saját humán anyagukból merítve,
azt felpiszkálva, aktivizálva. Egyszersmint az ellenfelet is provokálják, és ezáltal – esetleg jól
felhasználható  –  hibára  kényszeríthetik.  Hiszen  kezükben  van  a  leggyakrabban  bevethető
fegyver,  a  kettős  mérce.  Durva  provokációjukat  természetesnek  állítják  be,  de  az  erre
megszólaló  legkisebb  védekező  hang  azonnal  támadásuk  kereszttüzébe  kerül,  és  azt
lobogtatják, mint az általuk nagy igyekezettel összemosott jobboldal szörnyű bűnét. Ha tehát
valaki  jogosan  felháborodik,  és  keményen,  netán hasonló  hangnemben  felel,  akkor  annak
vége  van.  Az  lesz  a  megtestesült  intolerancia,  a  szélsőjobbos  mocsok,  a  bizonyíték  saját
nagyszerűségükre  és  a  jobboldal  silányságára,  a  jobboldal  által  hirdetett  jövő  teljes
bizonytalanságára, el a becsomagolt bőröndökig.

A méregdrága óriásplakátok figyelése már régi sport minálunk. Most éppen az SZDSZ
plakátja az újdonság. Ez áll rajta: Jöjjön el az én országom!

Érdemes erre a plakátra, erre a szövegre rászánni néhány gondolatot.
Először  természetesen  az  háborít  fel,  hogy  a  keresztény  emberek  legszentebb

szövegeinek egyikét hurcolja sárba. A cél nyilvánvaló.  Egyenes folytatása például a talpán
álló tóra alá kötözött, feje tetejére állítva lógó karácsonyfának. Ráadásul azt nem egy párt,
hanem egy kormányhivatal készíttette. Persze tudjuk jól, hogy ugyanabban a zsoldban, csak
azt is az adófizető keresztények pénzén.

Nagy  divat  manapság  a  kereszténység  támadása,  az  ezeréves  keresztény  állam
megcsúfolása, ráadásnak az állam szerepének következetes bagatellizálásához. Mind-mind a
liberális eszmék késői zavara mint időskori hám működési zavarából származó rosszindulatú
bőrdaganat, mely nem öl gyorsan, de rúttá tesz. Pápát oktatnak, támogatásokat vonnak meg,
egyházi  szövegeket  magyaráznak  félre,  egyáltalán  a  kereszténységből  is  ellenségképet
kovácsolnak.

Az ominózus mondat azonban ennél mélyebb értelmeket is rejt magában.
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Mint tudjuk, a liberalizmus emberrel kapcsolatos fő foglalatossága az egyén úgynevezett
szabad kibontakozásának beteges hirdetése, az én szabad szárnyalásának a mások rovására is
megengedhető  támogatása,  a  közösségi  érdek  alábecsülése,  vagyis  a  társadalom
atomizálódásának,  egyénekre  szakadásának  közvetett  istenítése.  Mindez  az  egyén,  a
csodálatos „ember” érdekében.

Csakhogy az az ember még nem olyan csodálatos, még igencsak gyarló, és egyáltalán
nem biztos az sem, hogy az önzésre és mások eltiprására alapozott szabad kibontakozásával
járó elmagányosodása igazán célja lehet-e.

Az ember egy társas lény. A társas lét letéteményese a család, és a családokból épülő
egyre összetettebb  közösségek.  Az embernek  ez  nem csak szubjektív  igénye,  de alapvető
életfeltételei között is  szerepel.  Egyébként  ez az építmény felfelé követhető akár  az állam
szükségességéig is. Sem az állam elsorvadásának szükségszerűségéről hirdetett kommunista
elméletek, sem a liberalizmus államot sorvasztó, bontogató igyekezete nem vált be. Az egyik
totálisan  megbukott,  a  másik  most  éli  válságának  első  időszakát,  s  nemsokára  közismert
tapasztalat lesz képtelensége. Az államra szükség van, és szükség is lesz.

Amennyiben a liberalizmus óhaja szerint eljönne az az „én országom”, vagyis az egyén
korlátlan szabadságának vélt gyönyörűsége, a győztesen kiteljesedő egyén lenne az első, aki
hanyatt-homlok  visszaadná  az  egészet,  egy  kis  közösségi  teher  ellenében,  mert
természetellenes,  mert  nem  egyeztethető  össze  az  emberi  faj  fennmaradását  biztosító,
természetéből fakadó tulajdonságokkal. Aki pedig ezt nem így érezné, az bizony az emberi
lélek és  az emberi  igények mai  ismerete alapján  személyiségzavarral  küzdő  egyén lenne.
Olyan, akit mássága miatt a nem liberális, a keresztény közösség elfogad, megtűr, sajnál, s ha
szükséges  segít  is,  de aki  nem lehet  minta a  többiek számára,  mert  akkor  a  megmaradás
gátjává válna.

A magyar választó felelőssége talán soha nem volt akkora,  mint éppen most. Ezért a
Mindenhatóhoz küldött legelső kérésünknek annak kellene lennie, hogy nyissa ki szemeinket.

Jöjjön el az Ő országa.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2006. március 17.

Megjelent: Erdélyi Napló (755.) 2006. március 21.

VÍZVÁLASZTÓ, AVAGY VÉGRE TÖRTÉNELMI SZEMLÉLETVÁLTÁS?
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A tisztánlátástól még meg nem fosztott magyar, ma az eltorzult rendszerváltás okait és
következményeit kutatja, és egyre nagyobb várakozással gondol a közelgő választásra meg
annak kockázataira. A kampány professzionista szakembereinek szövegein túl is fellelhetjük a
hangulatok legszélesebb választékát. A hurráoptimizmustól a nemzethalál víziójáig. 

A  változást  várva  folyamatosan  felmerül  a  kérdés,  hogy  miként  és  miből  lehet  azt
megvalósítani.  Vagyis  a  hogyan.  Hosszas  viták  és  elmélkedések  a  lehető  legritkábban
vezetnek  el  a  bizonyosság  nyugalmát  hozó  végeredményig,  inkább  csak  részletek
tisztázódnak, s a nagy egész ködben marad. 

Ami mindnyájunk számára megkerülhetetlen, az a nemzeti érdek útmutató iránytűjének
folyamatos  figyelése.  Ez  az  egyik  legfontosabb  ismertetőjele  a  kényszerből  vagy
megszokásból  jobboldalnak  nevezettek  csoportjának.  A  két  nagy  tábort  elsősorban  ez
különbözteti  meg egymástól.  A jobboldal ezt  hirdeti,  és felesküdött  ennek szolgálatára.  A
baloldal  viszont  még mint  szóösszetételt  is  besározza,  és gyanúba próbálja  keverni  annak
használóival  együtt,  máskor viszont – meglepő módon – maga is felemlegeti.  Ha ilyenkor
képet  is  látunk  képükről,  vonásaikon  ott  vibrál  az  álságosságuk  tudatában  fellépő  zavar.
Mondhatnánk,  esetükben  már  ez  is  valami.  Hiszen  a  liberális  önérvényesítés  és  a  balos
fináncszemlélet egyaránt idegen mindentől, ami közösségi, ami szolidaritáson alapszik.

Ők csoporton belül szolidárisak, védik, ápolják egymást, egyengetik egymás útjait. A
lehetőségeikből bőven fakadó előjogokat egész „privi-légiók” élvezik. Természetesen ilyen
jeleket volt alkalom felfedezni jobboldalon is, de nagyságrendekkel kevesebbet és kisebbeket.

A bal-liberális  oldal  ereje mégsem ebben az érdekvezérelt  csapatban van, hanem az
öröklött  támogatókban,  akik  saját  érdekeik  ellenében  is  őket  akarják.  Vártuk,  hogy
kiöregednek, de jelei mutatkoznak egy nevelt utánpótlásnak is.

A jobboldal legnehezebb feladata innen is szavazókat nyerni. Mert bármely nemes is a
szándék, a hatalom demokratikus úton történő megszerzése nélkül semmire sem megyünk. A
jobboldalra ragasztott vélt (és néha valós) imágóhézagokkal sem könnyű megküzdeni. Ennek
megoldására láttunk kísérleteket, de csak kevesek részéről, s ez nem elég.

A rendszerváltást igencsak szükséges lenne végre megejteni. Különösen most,  amikor
jelképes üzenet érkezett arról, hogy tanuljunk meg félni, mert itt nem volt rendszerváltás. Az
üzenetet három állami kitüntetés oklevelébe csomagolta a mai kormányfő.

A  változásnak  tehát  meg  kell  történnie.  Nincs  többet  idő  várakozni.  A  történelem
gyorsvonata ismét elhaladhat mellettünk. A harc hatalmas lesz, és a tét nem csupán jelszónyi.
A határokon belül élő és az azokon kívül rekedt magyarság sorsa együtt dőlhet el.

Korszakos jelentőségű hír  volt az,  hogy Orbán Viktor,  Mikola Istvánt  állította  maga
mellé a humán feladatok megoldására. 

A  sok  évtizedes  merev pénzügyi  szemléletet  –  jelek  szerint  –  felválthatja  egy  okos
gazdálkodásra épített valódi nemzetpolitika.  Mikola elvei és elképzelései  erre mutatnak. A
nagypolitika  gondolkodásába  ismét  bekerül  a  nemzetépítés,  nemzetgyógyítás,
nemzetgyarapítás,  a  nemzet  felemelésének eszköztára,  a  megmaradás zálogai.  Klebelsberg
sikeres szelleme jótékonyan kísért.

Mint írtam, a változás szükségességét taglalva mindenkor felmerül a hogyan kérdése.
Amennyiben  sikerül  nyerni,  amennyiben  ez  a  szemléletváltás  valóban  kormányzati
programmá nemesül, akkor ebben az utolsó percben is lehetőségünk lesz megtenni a csodát.
Vagyis birtokában leszünk a hogyannak és a mibőlnek, mert tudni fogjuk a miértet.
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A Kárpát-medence  magyarsága  nagy lehetőség  kapujában  áll!  Figyeljünk,  és  akinek
módjában áll, tegyen érte. 

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2006. március 28.

Megjelent: Erdélyi Napló (760.) 2006. április 24.

AZ ÜRES BORÍTÉK ÜZENETE

Kedves, boríték nélküli Levelezőtársaim!

Vészesen közeledik az igazság pillanata. Csak azt nem gondolják át sokan, hogy milyen
igazságról is van szó. Mert itt  nem az abszolút igazságot  kell megismernünk, hiszen azt a
nemzetben  gondolkodó,  keresztény  kultúrán  nevelkedett  magyar  ismeri.  Itt  másról,  egy
részigazságról  van  szó,  olyanról,  mely  képes  mindent  a  teljes  igazság  szivárványíve  felé
lendíteni, vagy mindent a hazugság posványába taszítani, immár talán végleg vagy legalábbis
hosszú  időre.  Azt  kell  megtudnunk,  mi  az  igazság  rólunk,  valamennyiünkről?  Azt  kell
megtudnunk meddig süllyedt az anyaország magyar társadalma Kádár gulyásán csámcsogva,
majd a kondér lötybölőinek emlékdús mosogatólevén nosztalgiázva.

Meddig  sikerült  a  teljes  fordulattal  váltó  kommunista  nómenklatúra  rothadó
kapitalizmust  üvöltőből rothadó kapitalistává nemesült és a neoliberalizmussal  – a másság
jegyében,  az  azonos  neműek  gyermektelen  házasságát  idéző  –  frigyre  lépő,  gátlástalan
elitjének félrevezetni a maga céljaira nevelt tömeget?

A négy év előtti  láncszavazás,  mely a hírhedt  kékcédulás  szavazásnak  amerikanizált
változata, most kiderült. Hihetetlen, hogy ennyit kellet várni erre. Micsoda félelmetesen vagy
félelemre alapozottan szervezett társaság ez, ahol a kiszivárgásnak ilyen csekély a lehetősége!
Elismerésre  méltó  profizmus  a  maga  galádságában.  (Egy  vidéki  „emeszpés”  választási
bizottsági elnök most vallotta be, hogy a sokat emlegetett csalás, a láncszavazás, élő valóság
volt 2002-ben. Egy főhadiszállás kellett hozzá, s néhány lefizetett szavazó. Az első az üres
borítékját  dobta az urnába,  s  kivitte  magával  a  szűz  szavazócédulát.  A többi aztán láncot
alkotva egyenként ment az éppen kihozott, s kinn kitöltött szavazólappal a fülkébe, majd az
így tisztán maradt saját  lappal a főhadiszállásra visszatérve, ott megkapta jutalmát.  És így
tovább. E módszerrel, ha helyenként csak 3-4 ember követte is el, 180000 szavazatot lehetett
szerezni  országos  viszonylatban,  vagyis  a  jobboldalnak  hiányzó  szavazatok  többszörösét.
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Innen  az  a  furcsaság,  hogy  a  szavazóurnák  80  százalékában  találtak  üres  borítékot
annakidején.) 

Gondoljuk  el!  Négy  év  ment  rá,  olyan  négy  év,  amelyik  lehet,  hogy  évtizedekre
rányomta bélyegét a jövőnkre. A felvett kölcsönöket ugyanis ki kell fizetni, az elkótyavetyélt
nemzeti vagyont nem lehet visszaszerezni, és sorolhatnám.

Annakidején kényelmesen megtagadhattuk volna azoknak a hiteleknek a visszafizetését,
melyeket  Kádárék  fogadtak  el  attól  a  nyugattól,  amelyik  az  eladósítással  vívta  meg  a
harmadik világháborút. Ma már tudjuk, hogy a nyugati tőke legfeljebb ijesztgetett a végleges
kivonulással. Nem tette volna meg. Az utánunk következő belépők iránt a feltételek egyéb,
nem  kevéssé  fontos  területein  mutatott  engedékenységük  jelzi,  hogy  mi  is  mindenáron
kellettünk nekik.

Az utóbbi években felvett kölcsönöket azonban eleve nem mondhatjuk le, és a balgán és
magyar hányavetiséggel felvállalt előző adóságokkal együtt kell megfizetnünk. Csoda kell itt
a sikerhez.

És  mikor  idáig  jut  a  gondolatmenet,  a  sikert  mégis  remélve,  az  ármány  feletti
győzelemben bízva, arra gondol az arra még alkalmas magyar, hogy ugyan bizony mit tehet
majd egy győztes jobboldal.

A kampány optimizmusa szükséges kelléke a győzelemhez vezető csatározásnak. De
egészen más lesz a helyzet, ha eljönnek a szürke hétköznapok.

Hatalmas összefogás kell majd, áldozatvállalás és szervezett egymásra figyelés. Ha ez
adva lesz, akkor az uniós pénzek okos beosztásával lehet remény arra, hogy elinduljuk felfelé.

Sok  apró  vagy  nagyobb  intézkedés  mellett  ugyanis  ez  az  eddig  soha  meg  nem élt
lehetőség lehet a megoldás kulcsa.  Nem véletlen, hogy annyira fenik rá fogukat a szociál-
liberális  rombolóbrigádok,  a  sokat  hangoztatott  köztársaságot  romkertté  változtatni  kész
haszonlesők. Ezt is szeretnék elverni.

Gondoljunk csak vissza a kézenfekvő párhuzamra. Kádár felvette a hatalmas adósságot,
mert ez volt az egyetlen lehetősége a hatalom megtartására, a szájak befogására.  Neveltjei ma
is visszasírják, s nem akarják megérteni, hogy mai gondjaink forrása az akkor felélt adósság.
Gyurcsány ugyanezzel  a  módszerrel  próbálja  bizonyítani  eredményességét,  hogy hatalmon
maradhasson.  Ráadásul  ma nem a Szovjetunió szipolyoz, hanem belső piócáink szívják el
vérünket, a javát kivezetve az országból, s az ezért járó morzsákat megtartva maguknak. S
még ezek a morzsák is mesés vagyonokat jelentenek. Mindazt, amit oly hangosan emlegetnek,
hogy adtak, az unokáink is fizetni fogják. De a szociál-liberális választó ezt sem akarja tudni. 

És akkor még nem beszéltünk a láncszavazók kétezreseiről és kocsmapénzéről, melyből
estig ott etették őket, nehogy eljárjon a szájuk. (Nem is járt el!) Filléres tétel az egészhez
viszonyítva, de jelképes jelentősége nem kicsiny. 

A leleplezés most váratlan helyről jött. Véletlenül? Lehetne bosszú, vagy hazugság is,
de akkor honnan az az akkor fel sem tűnt s most publikált érdekesség, hogy a szavazókörzetek
80 százalékában találtak az urnában egy-egy üres borítékot? Vannak ilyen véletlenek?

Hogy mi lesz most,  azt még nem tudhatjuk. Hogy borítékkal vagy boríték nélkül,  de
mindenre képesek lesznek a győzelemért, azt borítékolom.

Leányfalu
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Naplójegyzet: 2006. április 6.

Megjelent: Erdélyi Napló (758.) 2006. április 11.

A VÁLASZTÁS ELŐTTI UTOLSÓ GONDOLATOK VÁLASZTÁS UTÁNRA

Kedves – nálam már többet tudó – Barátaim!

A politikus – szándékainak tisztaságától függetlenül – mindaddig csak álmodozó, amíg a
szándékok megvalósításához szükséges helyzetbe nem hozza magát. Tehát meg kell szereznie
a hatalmat.

A sanda szándék természeténél fogva előnyöket élvez, s a jó szándékú, nemzetét féltő,
tehát eleve ritkábban előforduló politikai aktor jelentős hátránnyal tud csak véle versenyezni.

Ebből  aztán  az  következne,  hogy  amikor  a  helyzet  kétségbeejtő,  bizony  nem  kell
túlzásba vinni a finnyáskodást, és a kampányszervező szakma szabályait valamennyire mégis
betartva, de ringbe kell állni. 

A  nagy  adok-kapok  ezen  a  héten  zajlott  le,  s  magam remélem,  hogy  bár  ma  még
fogalmam sincs eredményéről, de a nemzetet menteni kész oldal szakszerűbb módszerekkel
vett részt benne, mint négy évnek előtte.

A  nagy  népgyűlések  körüli  ügyeskedésekben  az  ellenfél  számos  tekintetben  is  bal-
kezesnek bizonyult.  A mozgósítást  még a jólfizetett kameramanok sem tudták a döntetlen
látszatával  felruházni.  Az odaszállítottak,  akiket  saját  robbantásos  jesztegetéseik  közepette
kilóra  vittek  oda,  nem  tudtak  versenyezni   a  –  rémhírektől  lám nem  ijedező  –  spontán
százezrekkel.

A  tömeg  meghaladta  a  négy  év  előttit,  s  a  méltóságteljesség  imponáló,  felemelő,
másoknak  meg  talán  félelmetes  volt.  A  jelenlevők  csendes  és  határozott  elszántsággal
indultak haza. Nem hinném, hogy elkényelmeskednék a választás lehetőségét.

Ami  a  vitákat  illeti,  ott  a  magyarázat  sokkal  bonyolultabb,  bár  tulajdonképpen
kézenfekvő.  A nemzeti  oldal  karizmatikus vezérét  arra kérte  fel  a  szakmai  stáb,  hogy ne
ugorjon bele a neki ásott csapdába. A legegyszerűbb módon érvényesítette az: „aki másnak
vermet ás, maga esik bele” népi bölcsességet. A kihívóan pimasz sértegetésekre nem reagálva
nem vesztegette el idejét magyarázkodásra. Ez ilyenkor nem lehet eredményes. Szinte minden
esetben fölényesen átlépett ezeken, és mondta-mondta amit kell.

Azt  tartják,  hogy  politikai  beszédeknél  nyolcvan  százalékban  a  metakommunikáció
érvényesül,  s  a  tartalom csupán  húsz  százalékot  ér.  Ez  esetben  az  ellenfél  dinamizmusa
győztesnek számíthatna. Mi több, Orbán láthatóan feszült is volt. Képzeljük magunkat ennek
a  határozott,  erős  embernek  a  helyébe.  Fröcsög  felé  a  gyűlölet  és  a  csúsztatások,  sőt
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hazugságok özöne, és le kell nyelnie.  Egyszersmint azonban a ráragasztott képet is ki kell
törölnie a félrevezetettek információs memóriájából. Itt  az alkalom, hiszen éppen ellenfele
viselkedik úgy, amilyennek éveken át őt próbálták beállítani. Minden erejével figyeli magát,
arcvonásai  sem a  megszokottak.  Legyőzi  csibészes  mosolyát,  mely egy évtizeden  át  más
jelzőkkel szerepelt a politikai médiában. Hatalmas erőfeszítés.  A kéreg egy része szónokol,
vitatkozik, meggyőz, a másik fele ellenőriz és sokéves beidegződéseket tart féken. Sikerrel.
Még  a  ruha  is  szürkére  van  véve.  A  metakommunikációs  szerepcsere  megtörtént.  Az
agresszor hang nélkül is megkülönböztethető.

Másnap  aztán  a  kapott  figyelmeztetések  miatt  visszahúzódóbb  Gyurcsány  eleve
esélytelen. Orbán már hozhatja önmagát, bár most is csak szerényen, kedvesen.

Ezekben  a  vitákban  sem  számháborúba,  sem  magyarázkodásba  nem  volt  szabad
belemenni, hiszen sem idő nem volt erre, de nem is voltak igazi viták. Nem véletlenül, hiszen
tudjuk, hogy a szabad vita harcmezején Orbán Viktor az örökös bajnok.

Mindezt  most írom le a választások eredményének  ismerete nélkül jó  előre.  Hogy a
fentiek hatása milyen volt a közben ismertté vált eredményre, hogy egyáltalán várható-e ilyen
hatás, azt az e sorokat olvasó már tudni fogja, de szerintem ez volt az egyetlen ésszerű válasz
arra, ami az ellenfél részéről várható volt.

Mit mondhatok még? Csak annyit, hogy e percben szívesen cserélnék az olvasóval, aki
már tudja a folytatást.

Vagy mégsem?
A történelem nem lehet ennyire igazságtalan.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2006. április 10.

KÉNYSZERŰ MADÁRTÁVLAT

Drága, velem szorongó Barátaim!

A történelem tehát mégis igazságtalan? És ha igen, kik formálják ezt a történelmet?
A választások első fordulója után megállapíthatjuk, hogy Magyarország nem választotta azt
az  értéket,  amelyet  veletek  együtt  én  is  értéknek  érzek  és  vallok.  Magyarország  már
harmadszor  nem tud dönteni.  Magyarország  már  harmadszor  adja döntetlenre a  választási
küzdelmet úgy, hogy a minimális különbségekre, vagyis a vak véletlenre bízza sorsát. Sőt, a
második forduló lehet még rosszabb is, részben megcáfolva állításomat.
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Magyarország nincs felkészülve arra, hogy kezébe vegye jövőjének irányítását. Nem sok
az, ami ehhez hiányzik, de hiányzik. És ezt a keveset csak akkor lehet hozzátenni a döntésre
érettek felelős tömegeinek véleményéhez, ha az egész ország kinyithatja szemét, és (át)látni
képes szellemi állapotba kerül. Legalább annyira, amennyire minket megtanított a keserves
kisebbségi sors.

Sok  minden  azonban,  s  talán  elsősorban  a  liberális  oktatáspolitika  ez  ellen  hat.  A
liberális önzés életszemléletének terjesztése ezt akadályozza. A bolsevik hagyományból kinőtt
hazugság ezzel él.

Így aztán a szerencsésen és tűzzel-vassal összehozott törékeny részgyőzelem, szokásuk
szerint mámorossá teszi őket. Matematikailag lehetnek boldogok, de itt nem ennyiről van szó.
Az egy százalék és a koalíciós társ támogatásától várható fölény mián, elhitetik magukkal,
hogy  ők  az  ország  és  övék  az  ország,  és  minden  második  magyart  képesek  kóbor  ebbé
degradálni.  Magyarország  választott!  –  kiabálják,  Magyarország  a  második  Gyurcsány
kormányt akarja! – üvöltik – élükön a névadóval. Közben államtitkáruk azt tanácsolja, hogy a
határon túli magyar hivatalok és szervezetek nevéből ki kell venni azt a szót, hogy „magyar”!
Szerinte zavaró, ingerlő,  sértő vagy érzékenységeket érintő. Egek!!! Ők fogják eldönteni a
Kárpát-medence  magyarságának  sorsát?  A  magyarság  illegalitásba  vonul  a  történelem
színpadáról élén a magát következetesen patriótának nevező lénnyel?

A  tudatlanság,  a  szellemi  látás  elhomályosítása  mellett  honnan  ez  az  örökség?
Természetesen Kádár gulyáskommunizmusából. Az akkor dolgozgatók kiket fizetgettek, most
gyermekeiket és unokáikat nevelgetik nosztalgiára. Másik gyökre a módszeresen oktatott és
hamis ellenségképre épített gyűlöletiskola.

Pedig mit hagyott reánk Kádár puha diktatúrája, az egykor irigyelt legvidámabb barakk
élő és ható emlékezete? Két keserves örökséget,  két  nagy adósságot.  Az egyik az anyagi,
amelyik verejtékes munkával törleszthető. A másik morális. Ennek a törlesztése valaminek az
eltörlését jelentené. 

A  bolsevik  hagyományok  híveinek  fennen  hangoztatott  értékeitől  ezért  tudom
megkülönböztetni a  mi  értékeinket.  Ennek a különbségnek az érzékelése ad hozzá erőt és
jogot, hogy kiálljak a magunké mellett.

A csalódás órái után alkalmam volt megjárni a legmélyebb keserűség bugyrait. Aztán
megpróbáltam  felröppenni,  hogy  kellő  magasságból  kíséreljem  meg  a  tárgyilagosság
távcsövével vizsgálni azt, ami itt történik.

Ennek végeredménye ez a néhány sor.
Nem tudják, mit cselekednek. 
A jövőben sajnos még nagyobb teher nehezedik reánk. Mert mi tudjuk. Tehát felelősek

vagyunk mindenért.
De mi vezérli azokat, akik mellénk állva még megmenthetnék ezt az árva országot. Mi

jogosítja fel, ösztönzi, avagy kényszeríti őket arra, hogy a legfontosabbat – a haza sorsát –
alárendeljék  zavaros,  ravasz,  olykor  ármányos  magyarázatokba  burkolt  érveiknek?  Egész
önállóságra épített propagandájukat arra alapozták, hogy kettő több mint egy. Most eljött az
alkalom ennek bizonyítására, és kiderül, hogy az érv hamis volt. Azt is állították, hogy ők az
igazi demokratikus párt.  Most elindul a vezetőség felé a tagság levelinek áradata,  kérés és
felháborodás vegyesen. Vajon demokratikus döntést fog eredményezni? 
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Nem  lehet  képes  senki  olyan  magyarázatot  felhozni,  amelyik  végveszély  esetén
indokolja  az  egyetlen  biztos  megoldás  megakadályozását.  Sem  sértettség,  sem
reménytelenség,  sem  távolabbi  –  mégoly  szép  és  vonzó  –  tervek.  Vagyis  ennek  az  –  e
pillanatban még létező – makacs  ellenkezésnek  oka van. Igazi,  súlyos,  félelmetes és  nem
csupán egy emberre kivetíthető. Rövidesen kiderül az öt százalék titka. 

Ami  viszont  a  végeredményt  illeti,  már  csak  az  Úr  szólhat  közbe,  az  isteni
igazságszolgáltatás. Akár egy fordulattal, akár egy halasztással.

Minket azonban rettenetes erővel kísért ismét a „nekünk Mohács kell!”, ma is Mohács.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2006. április 25.

Megjelent: Erdélyi Napló (761.) 2006. május 1.
         Átalvető (58.) 2006. június

KRIPTOKANNIBÁLOK

Lelki szemeim előtt visszatérő kép a derék kannibál család, amint elhunyt hozzátartozóit
fogyasztja, s barátságosan, vagy esetleg kapkodva osztozkodik a jobb falatokon. Hozzáértők
szerint a velőt még ők is többre becsülik az egyebeknél.

A  magyar  választópolgárok  ezúttal  a  vártnál  is  határozottabban  jelezték,  hogy  kik
vannak közülük többségben. Ha bekalkuláljuk az ügyes cselek sorát, akkor is el kell ismerni,
hogy elsősorban nem ez, hanem a velő hiányához vezető szisztematikus szellemi bekebelezés
eredményezte a nemvárt nagy sikert.

Két bekezdésben már kétféle bekebelezésről is említést tettem. Az azonban, melyhez el
akarok jutni, a harmadik és valahol az említett kettő keverékének tekinthető.

A magyar  választópolgárok  többségéből  immáron  kriptokannibálokat  neveltek.  Saját
hazájukat, saját nemzetüket, saját jövőjüket, utódaik életét fogyasztják jóízűen. Nem is úgy,
mint a természeti népek emberevői, nem rituálisan az ősöket – még egyszer átmentve így őket
a jövőnek –,  hanem a jövőt teszik  gyorsan  múló jelenné s ezen  keresztül  múlttá.  És így
megfordíthatatlanná.

A kannibál  hagyományt  őriz,  a  magyar  kriptokannibál  hagyományt  emészt.  És ez a
hagyományemésztés a saját eltűnése felé tett első lépések egyike.
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Túl vagyunk a választásokon. A békát lenyeltük, de még sokáig fogjuk érezni a gyomor
tiltakozását.

Kötelesség  megpróbálni  felülemelkedni  ingerültségen,  keserűségen,  bánaton  és
csüggetegségen. Előre kell néznünk, mégpedig vérfagyasztó tárgyilagossággal.

Amennyiben magunkba nézünk, elmondhatjuk, hogy vagy hiszünk szakembereinknek,
vagy nem. Magunk nem ítélkezhetünk olyan dolgokban, amihez nem értünk. Feltételezhetjük
tehát, hogy volt, amit hibásan láttunk. Elképzelhető. De ez csakis a dolgok anyagi, gazdasági
vonatkozásában lehetséges – kis valószínűséggel. Ha netán az ő gazdasági szakembereiknek
van  igazuk,  és  nyerészkedésük  kétségtelen  jelei  mögött  van  egy  használható  gazdasági
koncepció is, akkor most itt az alkalom, hogy bizonyítsanak. Az ország érdeke azt kívánja,
hogy ez sikerüljön.

A dolgok  morális  vonatkozásában  azonban  nem kellenek  szakemberek.  Azt  minden
józan  és  becsületes,  az  együttélés  európai  normái  szerint  nevelkedett  embernek,  a
legegyszerűbbnek is észre kell vennie, hogy nagy bajok vannak. 

A bajok okai pedig elsősorban a kivénhedt liberalizmus körül keresendők. Kivénhedt és
nem  a  fiatalságot  sugalló  neo.  A  neo-liberalizmus  ugyanis  egészben  éppen  geronto.
Nevezzük, hát geronto-liberalizmusnak. Ezzel elismerjük egyben, hogy férfikorában lehetett
hasznos és szükséges is. Ma azonban mindenképpen káros.

Hogyan  tudjon  a  közösség  sorsáról  dönteni  az  a  választó,  aki  teljesen  egyoldalú
tájékoztatást kap egy döntő fölényt élvező bal-liberális médiából? A Hír TV sugárzása például
nem fedheti le az egész országot, erre rendelkezés van, s miatta Magyarország már európai
figyelmeztetést is kapott. Ellenben a helyzet fenntartásának biztosítékai hosszútávra beépültek
a médiát szabályozó törvényekbe és intézményekbe. A tömeg pedig – már  alapfokon is –
hosszú idő óta az atomizálódás, az önzés jegyében, a közösség, a másik tagadása jegyében lett
kipreparálva,  egy tudatosan félrevezető és elsekélyesítő,  nem önálló gondolkozásra nevelő
oktatás által. 

A fentiekből már adva is van az ellenzék, vagyis a majdnem fél ország feladata. Minden
erővel  azon  kell  lennünk,  hogy  ha  a  gazdaságiakba  nem is  lehet  beleszólni,  az  erkölcsi
hatással bíró dolgokba annál inkább beleszóljunk. És még ebben a hátrányos helyzetben is
azon  kell  munkálkodnunk,  hogy  a  médiatúlsúlyt  elkezdhessük  ledolgozni.  A  jobboldali
kormányok legnagyobb hibája ennek máig érthetetlen elpuskázása volt.

A  vereség  okait  sokáig  kell  még  elemezni.  Az  MDF  történet  nem  lehet  egyedüli
magyarázat. Mindenki jól tudhatta, hogy ha az MDF 2-3 százalékról 5 fölé ment, akkor ott
nem – utóbb átszavazni hajlandó – MDF szavazók sokasága jelent meg. Minden oldalról úgy
gondolták, hogy jó lesz bevinni őket a parlamentbe. A jobboldal szavazatot akart menteni s
néhánnyal  hozzá  is  járult  a  nem várt  sikerhez,  a  baloldal  viszont  más  szándékkal  akarta
mindenáron bevinni őket a parlamentbe, s ma már világos mindenki előtt, hogy miért. A 11
képviselőből elég megnevezni az 5 hirtelen feltűnt jövevényt.

Hogy erről miért van olyan csend mindkét oldalon, egyelőre magyarázatra szorul. De
örökre a tájékozatlanok előtt sem maradhat rejtély.

Sok  forgatókönyv  képzelhető  el  a  következő  évekre.  Annyi  azonban  biztos,  hogy
cselekvő  és  minden  pillanatban  résen  levő,  őszinte  és  bölcs,  nemzeti  szellemű  ellenzéki
politikára van szükség. És ez nem csak szavakban, hanem valóban is a 15 millió közös és
elválaszthatatlan érdeke miatt.
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Számomra  felháborító,  hogy az  Európát,  és  azon  belül  minket  különösen  fenyegető
demográfiai  katasztrófa  veszélye  sem a  pártok  kampányában,  sem  a  kormányzási  tervek
szlogenjeiben  nem jelenik  meg  kellő  súllyal.  Én  elsősorban  erre  figyelnék.  Minden  más
számunkra fontos tényező szorosan összefügg ezzel.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2006. május 5.

Megjelent: Erdélyi Napló (762.) 2006. május 8.

BOTCSINÁLTA ELMÉLKEDŐ

Kedves, tájékozódni óhajtó Barátaim!

A nagy  hallgatásban  az  ember  maga  kezdi  keresni  az  igazságot.  Adatokat  gyűjt  és
kombinál. Téved és korrigálja önmagát. Aztán egyszerre csak kezd összeállni egy egyszerű
kép.  Nem  szakszerű,  szakemberek  ellenében  nehezen  védhető,  de  az  igazság  jegyeit
kétségtelenül hordozó és akárki számára érthető.

A baloldal, bár a győzelmi mámor pillanataiban zajosan ünnepelt, most hallgatag. Keresi
azt  a  megoldást,  mely mindenkivel  elfogadtatható.  Amelyet  a lakosság lenyel,  a koalíciós
partnerek  közösen  mernek  támogatni,  Európa  elégségesnek  tart,  és  az  ellenzék  sem  tud
nagyon pellengérre állítani.

Mint  tudjuk, ilyen megoldás nincs.  A választott módozat tehát valahol nem lel majd
tetszésre. Vagy egy kicsit sehol, vagy itt-ott nagyon nem.

A  dolog  legfontosabb  oldala  az,  hogy  megint  az  ártatlanoké  a  balhé  elcipelésének
feladata. Tehát készülhetünk.

A gondolkodó állampolgár eközben arra figyel, hogy ha már cipelni fog, annak legyen
értelme.  Vagyis  a  megoldás  az  országot  kifelé  vezeti  a  „baromi”  szorgosan  előkészített
kátyúból,  vagy  ismét  csak  a  bajok  elfedése,  és  az  újabb  zsákmányok  megszerzésének
előkészítése lesz a cél? 

A  megmondó  emberek  sorompóba  álltak.  Kemény  dolgokat  mondanak.  Talán
megbízásos rálicitálás is folyik, hogy aztán a szerény eredmény nagyobbnak tűnjék? A béka
lenyelhetőbbé váljék?

Tehát a csend egyelőre még nagy, de már nem sokáig. Most vészterhesnek tűnik, aztán
majd vészesen kezdjük cipelni a terheket.
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Ezenközben Európa megmondói is kettős feladatnak kénytelenek megfelelni. Egyrészt
azokat kell megnyugtatni, akik a bővítéstől féltek, másrészt a beléptetettekkel kell elhitetni,
hogy nyerőben vannak.

Szerintem  ez  is  nehezen  elhitethető  feladat,  de  megpróbálják.  A  régieknek  arról
szónokolnak, hogy mennyit nyertek a bővüléssel, hogy hány munkahely jött létre ebből, stb.
Néha  még  számok  is  elhangzanak  a  nyereségről.  És  ez  a  dolog  hihető  oldala.  Az  új
belépőknek viszont arról mesélnek, mennyi pénzt nyertek ezáltal. Ez az, ami egyelőre nem
igaz.

Komolynak tűnő számítások szerint ma még bőven negatív a mérlegünk. Ezt magyarul
(?)  úgy  hívják,  hogy  egészében  még  nettó  befizetők  vagyunk.  A  beléptetési  folyamat
elkezdése  óta  befizetett  és  kapott  összegek  messze  nem mutatnak nyereséget  az új  tagok
oldalán.  És nem tudni,  hogy ezekben a számításokban van-e olyan adat,  amely azokat az
elmaradt  üzleti  hasznokat  is  összeszámolja,  melyek  a  szuverenitásunkról  történt  részleges
lemondás miatt sújtanak.

A jövőben remélt bejövő pénzek mesés összegeit gyakran emlegeti a hatalom, és nagyon
számít  is  azokra.  Ha  valóban  jönnek,  hosszú  időre  elősegíthetik  remélt  bebetonozódási
terveiket. Máris folyik a koalíciós helyezkedés a befolyó összegek csapjai körül. Van azonban
ennek egy nehezebb oldala  is.  Egyrészt  az  önrész  előteremtésének  módozatai,  másrészt  a
megszerzéshez  szükséges  szakmai  anyagok  igényességének  való  megfelelés.  Régebbi
tagországok is vannak, melyek ma is szenvednek a pályázatok gyenge hatásfoka miatt. Merek
olyan rosszhiszemű lenni, hogy Európa nem is bánja, ha nem minden pályázat nyerő.

Vagyis  a  mindent  menteni  képes  pénz  megszerzéséhez  is  pénz  kell,  és  szakmai
felkészültség.  Ez  utóbbi  megvalósítása  is  pénzbe  kerül.  Közben  pedig  meg kell  felelni  a
megszorításokat ösztönző európai várakozásoknak is.

Rövidesen megtudjuk, hogy mely filozófia lesz a nyerő, vagy legalábbis az uralkodó.
Mert  vagy  a bevételeket  akarják majd növelni  vagy a  kiadásokat  csökkenteni.  Mindkettő
fájdalmas, de az előbbi különösen.

De senki sem beszél egy fontos tényről. Magyarországon a multik indokolatlanul nagy
adókedvezményeket  kaptak  és  elnézték  jelentős  ügyeskedéseiket  is.  Pl.  az  5  éves
adókedvezmény  után,  kis  átírogatás,  névváltoztatás,  s  máris  kész  az  újabb  ötéves
kedvezmény. De ennél is felháborítóbb az, amiről következetesen hallgatnak. Ugyanis a GDP
jelentős részét adó nagyok egész hasznukat kiviszik az országból, és csak a szűk működési
költségeket küldik vissza. Eközben nyereségük a magyar nemzeti jövedelem részét képezi, és
mi  az  Uniós  sápot  ennek  alapján  fizetjük.  Vagyis  nemcsak  hogy  nem fizetnek  adót,  de
nyereségük után még mi adózunk Európának. 

Vajon miért kell erről olyan mélyen hallgatni,  miért csendháborító,  aki erről tesz fel
kérdéseket?

Ezek szerint tehát lennének még tartalékok itt. Nem is nehéz őket megtalálni.
Csak akarni kellene.

Leányfalu
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Naplójegyzet: 2006. május 6.

SZELLEMI NAGYTAKARÍTÁS

Kedves, csodálkozó Barátaim!

Nagy  körülöttünk  a  zűrzavar.  Valahogy  rendet  kellene  teremteni  még  saját
gondolatainkban is, hiszen olyan tömege zúdul ránk az információknak és a hamis, félre és
megvezető híreknek, hogy ember legyen a talpán az, aki ebben jól eligazodik.

Egy mesterséges információs labirintusban közlekedünk.
Magam is igyekszem megőrizni józanságomat, kikapcsolni csalódottságomat, félretenni

sértettségünket  (így többes  számban).  Ennek  érdekében  aztán  a töprengést  jól  egészíti  ki,
mások  –  akár  az  ellentábor  szellemi  apparátusának  –  meghallgatása  is.  És  az  alázat,  az
önkritika nélkülözhetetlen okuláréja.

Figyelek tehát, és töprengek.
A  felülemelkedésnek  fent  megfogalmazott  állapotára  törekedvén,  egyre  gyakrabban

vizsgálgatom az eseményeket kívülről. Legalábbis ezt képzelem magamról.
Természetesen  nem adom fel  abbéli  meggyőződésemet,  hogy  a  toleráns  keresztény

konzervatív gondolkodásmódnál jobbat még nem találtak ki. Történelmi távlatokban is ez a
megújulásra  képes  gondolkodásmód  az,  mely  az  európai  típusú  társadalmakat  el  tudja
igazítani, és ha kell, át is tudja menteni válságos időszakokon.

A baloldal  már  elárulta  nevét,  jobbról  is  sokan tántorogtak át  hasznosabb  tájakra,  a
liberálisok neo változatukban – mint azt annyiszor mondogatom – kivénhedtek.

Sajnos  azonban  az  általam  egyedül  elfogadhatónak  hitt  gondolat  terjedésének
biztosítása,  majd  munkálkodása  is  csupán  a  hatalom megszerzését  követően  lehet  igazán
hatékony. A hatalom megszerzéséhez azonban manapság nem vezetnek egyenes utak. És ez
tulajdonképpen nem is titok. Csak kampány közben tagadják, aztán kiszivárognak a hírek.

Hallgatom a számos oldalról megszólaló politikusokat, politológusokat, menedzsereket
és egyéb népséget. Sokan közülük máris vallanak.

Mindenek előtt az derül ki, hogy magukat – nemegyszer – jó mesterembernek tartják.
Éppen a baloldalt felkészítő jeles úr magyarázza el, hogy a politikusokat ők úgy adják el a
tömegnek, akár más a mosóport. Mindegy, hogy kit, azt aki megrendeli. Persze nem árt, ha az
illető már eleve is kissé eladhatóbb. Ez történt például a jelenlegi és leendő miniszterelnökkel
is.

Ennek ellenkezője a politikus kiutálása,  kiutáltatása a porondról. Erre az utóbbi évek
klasszikus példája éppen Orbán démonizálása. Szívós munka ez is, valóságos szent küldetés.
Magam úgy látom, hogy ez az ember,  ha keresztre feszíttetné magát,  s  onnan imádkozna
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ellenségeiért,  akkor  is  folyna  tovább  az  eltűntetéséért  folyó  küzdelem.  Változatlanul,
rezzenéstelenül. Úgy tűnik, hogy az erre a munkára való elszerződés nem is fizethet rosszul.
És még nem fejeződött be.

Vagyis ezek a szakemberek tudományos vagy akár empirikus módszerekkel kísérelnek
meg elhitetni velünk valamit vagy annak az ellenkezőjét. A szakmát nem érdekli, hogy ez mit
hoz maga után. Nem érdekes, hogy miként szennyezik be ezzel tudatunkat, és ennek milyen
hatása lesz jövőnkre. A profitéhség sem törődik a környezetszennyezéssel és annak hatásával
jövőnkre.

A szakma tehát kialakít egy összetett képet, mint a reklámok világa, ahol a jó tisztítószer
egyetlen  mozdulattal  varázsolja  csillogóvá  a  felületeket.  A  tömeg  belép  ebbe  az  irreális
világba és sorsát  az irreális,  filmhősszerű, sztároid, látszatokból készített szkafanderbe bújt
ismeretlenek lábai elé teríti.

A valódi élet (milyen ravasz kifejezés ma már az, hogy való világ) egészen másról szól.
A szkafanderes sztárfigurák azonban a legritkábban foglalkoznak ezzel. Esetleg kényszerből.
Az  emberiség,  az  egyes  nemzetek  jövőjének  biztosítása,  útjuk  egyengetése,  a  várható
veszedelmek elkerülése, az értékek mentése mind-mind csak jelszóvá silányul, és eszközzé a
hatalom megszerzésére és megtartására, a láthatatlan pénzhatalom szolgálatára.

A  most  lezajlott  kampány,  a  leplezni  kívánt,  de  mégis  leplezhetetlen  esetek  és
események most adnak alkalmat bepillantani ebbe a boszorkánykonyhába.

Az  igazság  az,  hogy  senki  sem  adta  önmagát.  Majdnem  minden  pillanatban
megrendezett  emberek  léptek  fel.  Felerősített  és  legyengített  formákban  tálalták  fel
személyiségeiket  a  szürkeségbe  burkolódzó  rendezők.  A  szereplők  előre  szájukba  adott
mondatokat ismételgettek.

Voltak állítólag spontán pillanatok is. Ilyen lett volna a Gyurcsány-Orbán vita, melyben
a hatalomban levő miniszterelnök megérezte ellenfele fáradtságát(?) és félredobva a betanított
forgatókönyvet, spontán és valódi énjét adva tört rá mint ökölvívó a megrendült ellenfélre. Az
ellenfél  azonban  valójában nem fáradt volt,  hanem mesterségesen  tompított,  szürkére vett
figurát kellett játszania. Mint kiderült helytelenül.

És ilyenek voltak Mikola István túlzottan sokat emlegetett mondatai. A kiváló szónok
őszintén beszélt s nem törődött azzal,  hogy minden szavát lesik az ellenfél szófogói,  hogy
azokat  levadászva  és  az  eredetihez  nem  is  hasonlító  környezetbe  helyezve  tehessék
közszemlére, mint az iskolai természetrajz szertárak kitömött madarait. Bár a választás nem
ezen múlott, nem sajnálták a fáradtságot erre a megtévesztő munkára sem. Azok a szavak más
hangulatban, más súllyal lettek kimondva. Persze ha Kövér négy év előtti kötele által bejárt
útra gondolunk, erre is lehetett volna számítani.

Azonban most nem erről akarok beszélni, inkább arról, hogy meg kell tanulnunk nem
hinni a politkusoknak. Meg kell találnunk azokat  a réseket,  melyeken bepillanthatunk oda,
ahol a valódi szándékok fortyognak, ahol a valódi terveket szövögetik.

Ehhez viszont lennie kell saját értékrendünknek is.
Sajnos ennek kialakulását is ármányos módon hatalomba került politikusok irányította

rendszerek ösztönzik vagy tompítják bennünk.
A tisztánlátás felé tehát szintén nehéz út vezet. De ez az út egyenes.
Nagy  felelőssége  van  a  többséggel  szemben  azoknak,  akik  bejárták  ezt  az  utat,  és

valamennyire megközelítették már e boldog állapotot.
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Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2006. május 7.

ROMELTAKARÍTÁS

Drága, elemezgető Barátaim!

A hogyan továbbhoz nyilvánvalóan hozzátartozik a miért és a hogyan történt tisztázása
is. Másként nem lehet megtalálni a helyes utat.

Jómagam most egy furcsa paradoxonra hívnám fel a figyelmet.
Először azt  kell  ismételten felemlegetnem, hogy a hatalmon levők következetesen és

már  jóval  a  hivatalos  kampány  előtt  elkezdték  „lenyúlni”  a  FIDESZ  ötleteit  és  fontos
jelszavait. Ez megtörént úgy általában is, de kiemelt fontosságú esetekben is, mint például a
nagy vita  alkalmából,  amikor a  hirtelen vérszemet  kapott Gyurcsány, annyit megőrzött  az
előre  megbeszélt  szövegprogramból,  hogy  Orbán  várhatóan  aláhúzott  mondataiból  előre
elmondjon néhányat,  s  így azokat  törölje  az ellenfél  repertoárjának  hatásos  elemei  közül.
Ilyen volt például az, hogy Magyarország Európa élelmiszer szemétlerakója lenne.

De felfigyelhetünk ennél nagyobb bajra is,  ellenkező előjellel.  A FIDESZ ugyanis a
négy év előtti győztest próbálta utánozni és ígéretversenybe kezdett. Hiba volt. Támadhatóvá
vált, és már nem is hatott a módszer, arról nem beszélve, hogy akik az ilyesmire vevők, azok
nem esznek bárki tenyeréből. Ők a sajátjaik ígéreteivel kapcsolatosan kritikátlanok. A túloldal
felé ki van már fejlesztve bizalmatlanságuk.

Igaznak látszik az a sok szakértő által emlegetett megállapítás, hogy a FIDESZ elérte a
megmozgatható  szavazóbázis  plafonját.  Sokkal  több  embert  már  nem  tudnak  urnák  elé
vonzani.

Említik  még  a  kisgazda  bázis  jelentős  megcsappanását  és  a  sikertelen  városi
próbálkozásokat  is,  de  sem  ez,  sem  az  MDF  furcsa  –  s  ma  már  titkot  nem  jelentő  –
színeváltozása, sem a könnyű magyarázatokat keresők Mikolázása nem lehetett az igazi ok.

Sokkal  valószínűbb  magyarázat  az  ellenfél  sikeres  rombolókampánya,  az  Orbán  –
ellenes  őrület  és  főleg  az,  hogy  a  célközönség  számára  nem  tudták  elég  érthetően
megfogalmazni kritikájukat és programjukat sem. Nehéz feladat ez tudom, és nem is tudnék
tanácsot adni, de sajnos a közönség a kereskedelmi TV által számára kijelölt színvonalon van,
s nem kevesen már ez alatt. Bár ez az utóbbi választói csoport nem nagyon mobilizálható. 
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Annyi tény, hogy besulykolásra szánt mondatok kényszeres újramondása a jelek szerint
nem lehet elég. Az optimistába későn átcsapó pesszimista kampány sem volt igazán jó ötlet.
A szavazóbázis ugyanis nem érezte hitelesnek a rosszabbul élünk, mint négy éve szlogent.
Akikre ez igazán érvényes volt, nem tartoztak a megmozdulókhoz, a szavazókhoz.

Sok  minden  történhet  az  elkövetkezőkben.  Az  MSZP-SZDSZ  koalíció  liberális
kormányzásának (mert ez várható) bebetonozódásától a csúfos bukásig. Sajnos az országnak
mindkettő nagyon ártalmas lesz.

Most a pillanatnyi események kapcsán is észnél kell lenni és párhuzamosan készülni a
mégis remélt váltásra. Akár négy év múlva, akár esetleg még előbb.

A kampányból kimaradt nagyon fontos nemzeti gondokat is fel kell vállalni. Vannak
olyan  megoldandó  kérdések,  melyek  nem  képezhetik  taktikai  meggondolások  tárgyát.
Alapvető stratégiai gond a demográfia  és a  határon túli magyarok kérdése.  A konzervatív
oldal nem feledheti el ezt a kötelességét.

Hogy a hatalom ezzel mennyire nem törődik, illetve ha muszáj akkor miként foglalkozik
vele, arra jó iskola volt az elmúlt négy esztendő.

Kisebbségi  gondjaink  megoldása  felé,  előremutató  és  bölcs  lépés  volt  az  Államfő
kezdeményezése egy közös megbeszélésre  és annak gyors megvalósítása,  mely megkísérli
pótolni a MÁÉRT elmaradását, de egyben ösztönözni is annak újraéledését.

Figyelnünk kell mindenre és felkészülnünk a cselekvés legkülönfélébb módozataira. Ha
a  hatalom az  európai  pénzekkel  akar  manipulálni  és  székében  maradni  úgy,  hogy  ebből
klientúrájának szánt  káposztája  is  megmaradjon  és  némileg  a  szavazó  kecskék  éhségét  is
elűzze,  akkor mi  az  európai  integráció  számunkra előnyös  nem pénzbeli  lehetőségeit  kell
leltárba vegyük, megismerjük és felhasználjuk. Kell, hogy legyenek ilyen lehetőségek akár a
védelmünk, akár az építkezésünk szempontjából.

Ugyancsak  szakértői  vélemény  szerint,  szükség  lenne  egy  középre  húzó  és  egy
mérsékelten  radikális  jobboldali  pártra  is.  Az  MDF  az  előbbi  feladatra  már  alkalmatlan.
Minden oldalról  hallhattunk olyan szakmai  véleményeket,  hogy bár  van még néhány régi
tagja, de valójában már nem jobboldali párt. A mérsékelt jobboldali radikalizmusra esetleg
alkalmassá válhat a megújult Kereszténydemokrata Párt.

Fontos megfigyelés még az is, hogy sokak szerint 2006 fordulatnak nevezhető. Vannak
akik abban bíznak, hogy a politikai közhangulat is megfordul és változás várható hatalom és
ellenzék együttműködésében.

A magam részéről ennek jeleit még egyáltalán nem látom. Bár meglepő volt Gyurcsány
óvatossága  az  önfeledten  ünneplő  „szurkolók”  között,  mégis  azt  tapasztalhatjuk,  hogy  a
hangvétel olyan mintha most is kampány lenne.

A fő feladatnak most Orbán Viktornak a politikai életből való kiűzetését látják. Még
mindég tartanak tőle, és úgy érzik, hogy áhított bebetonozódásuk egyetlen akadálya ő. Magát,
az  egész  jobboldalt  nem sokra becsülik.  Kóbor  kutyákra emlékeztetjük  őket  s  olyanokra,
akiket csak kényszerből visznek magukkal Európába.

Az  eszközökben  tehát  feltehetően  nem  fognak  válogatni.  Ha  nagyon  erős  jelét
tapasztalnák  annak,  hogy  óhajuk  nem  valósulhat  meg,  talán  abbahagynák  a  felesleges
erőpazarlást. Sajnos azonban sorra megtalálják (vagy talán már réges-régen számon tartják)
azokat,  akik  a  nemzeti  oldalról  startolva  csatlakoznak  az  egyáltalán  nem  kóbor,  hanem
igencsak jól tartott házi csahosokhoz.
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Még sok mindent kell elrendeznünk magunkban, de talán indulásnak ez a legfontosabb.
És az, hogy tanuljunk a kudarcból. Figyeljünk a szavainkra, óvakodjunk a megszállottaktól és
provokátoroktól,  ugyanakkor  ne  ijedjünk  meg,  ha  van  közöttünk  olyan  határozott  szavú
ember, aki néha rá tud villámlani a sötétben folyó sürgölődésre.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2006. május 28.

Megjelent: Erdélyi Napló (767.) 2006. június 13.

TÉPELŐDÉSEINK

A konzervatív magyar mintha már megszokta volna a verést. Megszokta, és arcára derűs
mosolyt varázsolván nyugtázza. Hangsúlyozom, nem a jobboldali magyar, mert olyan nincsen
már, amiképpen baloldali sem ismeretes. Jól elverték szegényt, s utána még az okok keresését
is önmarcangolásnak nevezve, sok közülük arra bíztatna, hogy most csak előre tekintsünk s
készüljünk az önkormányzati választásokra. Valahogy úgy, mint a vereség előtt? A keserves
tapasztalatokat mellőzve?

Bizony  nem árt  a  pragmatikus  szemlélet,  és  nem árt  késedelem nélkül  hozzálátni  a
menthető mentéséhez. Na, de miért önmarcangolás az okok feltárása? Hogyan lehet elkerülni
a hibák ismétlődését,  ha nem elemezzük ki azokat,  amelyeket  elkövettünk? Mert azt senki
sem állíthatja,  hogy egymagában  az  ellenfél  zsenialitása  győzött  le,  annak ellenére,  hogy
tulajdonképpen mi még zseniálisabbak voltunk, hiszen nehéz körülmények közt megmaradt a
2300000 szavazónk, s most már csak együtt kell tartani őket. 

Ezenközben nagyon jól tudjuk, hogy csak akkor  lehet  magyarnak megmaradni,  csak
akkor lehet értékeinket átmenteni és megőrizni az összmagyarság és Magyarország minden
lakója számára, ha a hatalom is a konzervatívok kezébe kerül. Hatalom nélkül ugyanis ebben
a világban nem lehet semmit sem elérni.  Az ellenzék ellenőrző szerepköre,  és az ellenzék
ellenőrző szerepkörében egyaránt megbukott.

A hatalmat viszont csakis demokratikus úton szabad megszerezni. Dehát milyen is ez a
demokrácia?

Nos már  nem először  láthatjuk, hogy a vesztes fél ország leíratott.  Lenulláztatott.  A
demokrácia  jegyében.  Ez  a  többség  akarata.  Mindegy,  hogy  az  a  többség  ötmillió-egy
álampolgár, avagy kilencmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencvenkilenc.
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S ha már a demokrácia furcsaságainál járunk! Hogy van ez? A demokrácia vívmánya a
koalíció  is.  Elfogadom.  Na  de,  milyen  jogon  teszik  meg  azt,  hogy  egy  6  százaléknyi  –
valójában  3-4  százalékos  –  párt,  megkap  egy  darabot  az  életünkből,  mint  most  az
egészségügyet,  és  azzal  tulajdonképpen  azt  tehet,  amit  akar?  Nem  az  történik,  hogy  6
százaléknyi  arányban  beleszólhat  mindenbe,  hanem ezen  a  kiemelt  téren büntetlenül  és  a
demokrácia nevében uralkodik. A 94 százaléknak meg kuss.  Mindegy, hogy nyertes avagy
győztes oldalon áll. S ha valaki a parlament ellenőrző szerepét említi, előre figyelmeztetem,
hogy az nem fog működni.  Esetleg ott, ahol kétharmados törvényről van szó. Ez azonban
megkerülhető. Az alku, az alku.

Ha  körülnézek  a  csonka  hazában,  a  legkisebbtől  a  legnagyobb  egységig  az  életnek
minden területén elvtelen alkuk döntik el a történéseket. Gyakorlatilag nem tudnék felemlíteni
olyan helyzetet,  ahol vegytiszta formában kimutatható lenne a közösség, a nemzet,  a haza
érdeke. Politikai alkuk, érdekcsoportok és erős emberek, itt „csókosoknak” nevezett haverok
érdekei határoznak meg minden döntést. Üde kivételként eszembe jut Debrecen városa, ahol
valóban csodák történnek. Építkeznek ötöd áron, és hasonló arányokban képesek működtetni
is. Nem is szeretik őket a rossz példa miatt a máshol csókosok.

Visszatérve az eredeti mederbe, lássuk hát, hogy mi is lenne a teendő?
Hiszen a hatalom nélkül nem remélhetünk megmaradásra kidolgozott nemzetpolitikát.

Tetszik  vagy  nem,  a  hatalom  szükséges  a  cselekvőképességhez.  A  hatalmon  kívülről
legfeljebb akadékoskodni lehet vállalva a felelőtlenség könnyen reánk süthető látszatát.

A minap alkalmam volt meghallgatni a magyar konzervatív média néhány kiemelkedő
alakját.  Kellemeteset  vitáztak és ellentmondogattak egymásnak. Amikor egyik vagy másik
beszélt,  kedvünk támadt,  hogy mindegyiküknek  igazat  adjunk,  olyan  meggyőzőek  voltak.
Aztán affélére gondolt az ember, hogy össze kellene rázni őket, s abból lehetne valami.

A lényeg azonban nem is ez volt.  Inkább az az ébredező érzésem, hogy előttem 3-4
konzervatív párt szellemi képviselője áll, a maga teljes nézettárával, szemléletmódjával, világ
és  jövőképével.  Volt  ott  valódi  MDF,  olyan,  aki  ezt  nem is  mondta,  talán  nem is  tudja
magáról,  volt  igazi  FIDESZ  szellemű  és  volt  nemzeti  liberálisnak  nevezhető.
Kereszténydemokrata éppen nem volt jelen, de tudom, hogy ilyen is akad.

Elgondolkodhattunk, hogy külön vagy együtt? S ha együtt,  akkor miként? Ha külön,
akkor hogyan?

Ez azonban fel sem merült.
Derűsen vitatkoztak, nagy poénok röppentek fel, torát ülte a nemes irónia, volt kritika és

önkritika, voltak jeles meglátások, előkerültek fontos információk. 
De valami nem volt. Valami hiányzott.
Bevallom én sem tudom, hogy mi. Ennek felkutatása megérne egy kis fáradságot.
Talán a hitelesség, a meggyőzőképesség, a tisztaság mindenen felülálló érzete, az erő, a

karizma, vagy az önbizalom és egészséges veszélyérzet bölcs elegye, esetleg valami más?
Nehéz  idők  előtt  állunk,  s  a  konzervatív  Magyarország  megújulásához  a  hiteles

képviselők  előretörése,  a  hitelüket  veszettek  félreállítása,  a  mindennapok  szennyének
felmérése,  a  gennyes  sebek  kitisztítása,  az  igazi,  nagy  nemzeti  kérdések  súlyának
megismertetése  a  tömegekkel  és az  ehhez  szükséges  módszerek meg-  vagy  felismerése  a
feladat.
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Hiába tépelődöm, mindegyre csak az jut eszembe, hogy elölről kell kezdeni, de semmit
sem szabad elfeledni a  múlt  tanulságaiból,  és ezek közül is a  legfontosabbak a küldöttek.
Pontosabban az odaküldöttek vagy a saját szorgalomból érkezett rontó emberek kiszűrése. Az
alvó rombolóké, kiknek soha véget nem érő sorai egyre – másra ütik fel fejüket, a szükséges
ütemben. Aki széttekint az ország mozaikjának egyes egységein, mindenhol fellelhetők ők.
Hatnak,  rombolnak  és  gyarapodnak.  Ők  a  magyar  élet  utóbbi  másfél  évtizedének
legsikeresebb rétege. A tőlük való megszabadulásnál nehezebb és kényesebb feladat nincsen.
Már elődeik is sikerágazat voltak, s utódaiknak se szeri, se száma. Az elkövetett hibákat látva
mégis elkerülhetetlen, hogy szerepükre ne gondoljon a csodálkozó szemlélődő s a szenvedő
alany egyaránt.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2006. június 13.

Megjelent: Erdélyi Napló (770.) 2006. július 3.

FOGYATKOZÁSUNKRÓL

Drága Barátaim!

Egyre gyorsuló fogyatkozásunk immár több évtizedes gond. Nem sajátosan magyar, bár
üteme  nálunk  kiemelkedően  magas.  Ismeri  a  gondot  már  a  világ  számos  országa,  főleg
olyanok, amelyekben a jólét,  a viszonylagos jólét,  vagy legalább a jólét talmi csillogása s
néhány csalóka, kézzelfogható fétise megjelent.

Egy egész kultúrkört veszélyeztet ez a folyamat, és az ezzel foglalkozó jövőkutatók és
demográfusok  rémes  körképeket  festenek  fel  róla.  Hiszen  Németországban  már
eltörökösödésről beszélnek, s a franciáknál is veszélyben a grande nation. Akik ezt hallják,
látják vagy  észlelik,  azt  várhatnánk,  hogy elgondolkodnak a  jelenségen,  azonnal  felmérik
veszedelmeit és sürgős megoldásért kiáltanak. 

De nem ez történik.
Ezt  tapasztalhattuk  a  nemrég  zárult  rosszemlékű  kampány  idején  is.  Egyik  fél  sem

beszélt erről a mindennél fontosabb témáról.
Vajon  miért?  Ez  lenne  az  első  kérdésem,  s  rögtön  a  második  is  megszületik

gondolataimban. Az okok mindenütt azonosak, vagy vannak helyi jellegűek is, s ezek között
melyek a sajátosan magyarországiak?
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A  világ  homogenizálódását,  egybemosódását,  az  éltető  sokszínűség  fokozatos
felmorzsolását  mi  más  veszélyezteti  jobban,  mint  a  neoliberalizmus.  Ennek  egyre  jobban
besulykolt  eszméi  –  már-már  dogmái  –  még  azt  sem  engedik  meg  a  veszélyeztetett
nemzeteknek,  hogy  nyíltan  beszélhessenek  a  dologról.  Akik  mégis  teszik,  azokat
megbélyegzik. 

Eszembe jut a példa, melyet már annyiszor emlegettem, a magyar történelem. Európa
legtoleránsabb,  legbefogadóbb  országa,  melynek  egész  történetét  meghatározták  a  Szent
István-i intelmek, határai között nemzeteket nevelt fel, óvott meg vagy fogadott be minden
irányból.  Míg  máshol  ezeket  még  „idejében”  homogenizálták,  itt  szabadon  fejlődtek,
virágoztak. Aztán kiderült,  hogy jövevények vagyunk, évszázadok óta nemzeti  elnyomók.
Már akkor eltiportuk más nemzetek öntudatát,  amikor a történelem még nem is ismerte a
nemzeti  öntudat  fogalmát.  Mindezért  Trianonnal  büntettek.  (Persze  száz  más  érdek  is ezt
kívánta, s jól jött a hangulatkeltő hazug rágalom.) A befogadottak, keblünkön melengetettek,
az  itt  menedéket  lelők,  az  itt  felnevelkedettek  aztán  megkapták  testrészeinket,  s  ottani
maradékainkat aprítják.  Ezzel párhuzamosan fogy mennyiségében s minőségében a csonka
hon is.

Európa a  liberális  nagy befogadási  kényszer  hatására  hasonlóképpen  fog  járni,  csak
éppen a részletekben lesz különbség a kor szellemének megfelelően. A végeredmény nem lesz
más.

Mondhatnám, hogy úgyis végünk van, hát akkor, minket megcsaló Európa, velünk jössz
a másvilágra. De nem mondom. Nem mondom, mert még remélek.

A mi kelet-európai világunkban évtizedekig a proletár internacionalizmus dúlt, s forró
váltással  jött  a  neoliberalizmus.  Ellenkező  előjeleik ellenére mindkettő azonos  hatással  és
tilalmakkal. De ha megnézzük, a baj ott is fennáll, ahol előbbit nem vették komolyan (sőt),
utóbbi pedig még nem érte el  hatását.  Ha az interneten belenézek romániai  lapok olvasói
üzeneteibe, megborzongok és felháborodok. Aztán ha már lenyugodtam, a sajnálat is elfog. És
mire mennek vele. A fogyás ott is megindult. Vagyis a lélekromboló szellemi irányzatoknál is
erősebb a fogyasztói társadalom leküzdhetetlen, pusztító vonzása. 

Az okok tehát alapjában véve közösek, de nálunk valahogy ez is nagyobb sebességre
kapcsolhatott, mert ott vannak azok a tényezők, melyek mindenkor élcsapattá tettek minket,
gyakran a rosszban s néha a jóban. Ha történelmi távlatokban szemléljük, akkor a kettő aránya
folyamatosan tolódott el a rossz irányába. Vagyis romlásnak indultunk. Indítottak?

És ezzel szorosan összefüggésben fogyásnak is.
A napokban azonban a médiában elhangzott a jobboldal vezetőjének az a nyomatékos

figyelmeztetése, hogy legnagyobb problémánk a demográfiai veszedelem. 
Miért csak most? Kérdeztem.
Aztán felhagytam a kérdezősködéssel,  hiszen az egész kampány óvatosabban bánt a

nemzeti kérdésekkel a négy év előtti vereség okai közt ezt is sejtvén, s talán „okulván” 2004,
december 5-ből is?

Nézzünk előre. 
Most  elhangzott!  Csakhogy  milyen  hatása  lehet  ennek  ma,  amikor  ismét  a

„demográfiai  kedvet”  lohasztó  nehéz  esztendők  előtt  állunk?  És  meddig  lehet  még
visszafordítható ez a folyamat? 
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Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2006. június 15.

Megjelent: Erdélyi Napló (768.) 2006. június 20.

KI MENJEN ÉS HOVA

Rettenetes erővel nyomaszt az országra telepedő veszedelem. A lelki terhet valósággal
fizikainak élem meg. És fel-fellobban bennem a harag is.

Ha meggondoljuk, elsősorban nem arra a pártokba szerveződött néhány száz gátlástalan
hazudozóra kellene haragudnunk, hanem a közel két és fél millió úgynevezett félrevezetett
szavazóra.

Mondhatjuk-e, hogy szegények, őket megvezették?
És mi a többiek, a maradék öt és fél millió, akik közt ott vannak a bizalmatlanságból

ingadozó  vagy  más  mián  nem  szavazók  és  a  tisztán  látó  másként  szavazók  is,  MI  mit
tegyünk? Sajnáljuk szegény félrevezetetteket, miközben az ország éppen miattuk van ebek
harmincadján?

A balra szavazó, de az is, aki nem ezt tette, csak magában azt hitte, hogy itt csupán két
közgazdasági  szemlélet  ütközött,  most  világosan  láthatja,  hogy  hideg  fejjel  elkövetett
hazugságról volt szó. Észlelnie kellene, hiszen egyrészt előtte áll a valótlanságok halmaza,
másrészt  előtte áll az általa hatalomba kerültektől felkínált „reform”, mely csak a terheket
növeli, de nem tartalmaz igazán átgondolt megoldásokat, nemzeti perspektívát.

Hogy van az,  hogy a jobboldali szavazók mindezt előre tudták, s a baloldaliak nem?
Ennyi  okos  állt  szemben  ennyi  bolonddal?  Vagy  az emberek nem is gondolkodnak,  nem
érdekli  őket  az  észérv,  hanem  csak  beléjük  nevelődött  indulatok,  rögeszmék  mozgatják
kezüket a szavazófülkékben?

Mára kiderült, hogy több millió ember elárulta hazáját, mert nem volt hajlandó látni,
amit lát, hallani, amit hall, elfogadni, ami megtapasztalható. De miért? Nem látta a láthatót?
Nem hallotta a hallhatót? Nem tapasztalta a tapasztalhatót? Valami különös kábító erő uralta?
Utóbbiban lehet némi igazság. Médiának hívják azt a kábító valamit.

Aztán  újra  magammal  feleselek.  Hiszen  a  média  a  jobboldalnak  is  felkínálta  a
tragédiába vezető téveszméket! Ők miért nem éltek vele? Esetleg bennük egy másik különös
kábító erő uralkodott? Vagy keringett bennük egy igazi ellenanyag? Neveltetésük? Az hogy
hozzájuthattak a hazaszeretet csodájához? Hogy megismerték Isten közelségét?

Itt  két  ország  él,  egy hazának nevezett  valamiben.  Egy a  történelem durva játékától
vastagon meghámozott s utóbb az idő meg a szikkasztó feledés kínja által képződött második
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bőrke alatt kettévágott alma módjára. Eszembe jut a gyermekkori trükk, amint tűvel, cérnával,
héja alatt vágtuk ketté a piros jonatánt. A hámozás akkor utólag következett, s ezt követte a
hámozó meglepetése, hogy az alma kettéesik. Kettévált, mert ravasz trükk vágta kétfelé, mert
titkos szentélye – a magház – sem tartotta már egybe. A magház, melynek magvaiból már
nem született utód.

Alma-ország  vagyunk  a  szó  átvitt  értelmében.  Csak  az  átvittben,  hiszen  a  magyar
almának is vége már. Még a szovjetutód magyaralma-evőknek sem kell. Ma a fogyasztandó
alma fajtáját  is  a globalizáció írja elő.  Ami mutatós és szállítható s a  látványnak hála jól
eladható.

Ma mindent  ők írnak elő,  s  a  hazugságok  halmazát  előállítók  buzgón  szolgálják  az
előírókat. Ők, akik érintetlenek hazaszeretettől, Istenélménytől. 

Jaj, mi vár reánk, s kétszeresen jaj azért, ami utódainkra köszönt. Nekik már emlékük
sem  lesz  az  igazságról.  Hazugságban  született,  hazugságban  nevelt,  hazugságból  élő,
hazugságra szavazó, hazugság által vezetettek lesznek ők. Hazugságot igénylők, azt istenítők.
Vakok!?

A szemfényvesztők pedig körülöttünk tobzódnak. Percig sem kell attól félniük, hogy
lelepleződnek.  Hiszen  egy  új  élet  és  gondolkodásmód  megtestesítői  ők.  Felettük
védőernyőként feszül a posztbolsevik neoliberalizmus.

A vezér pedig bölcsen szól, kinyilatkoztat, (s)üvöltve mutat utat: Nem tetszik? El lehet
menni, tessék menjenek! A kapu nyitva áll. S mi jut eszébe ilyenkor az Erdély szellemi tápján
nevelkedettnek? Ha egyesek mehetnek, akkor mások viszont jöhetnek. 23 millió román nem
jött. 800 ezer magyar sem érkezett. 

Akkor kiknek akar ő új, lendületesen dübörgő hazát hazudni?
Ha  erre  sem  dübörög  fel  a  nemzet  lelkiismerete,  ha  erre  sem  jön  lendületbe

felháborodása, akkor megtörtént lelki leépülésünk?
 „Be van fejezve a nagy mű. Igen…” „Imádják őt (szavazói) a végtelen kegyért, hogy

fényében ily osztályrészt engedett,…” 
„A gép forog, az alkotó (nem) pihen”. Úgy véli még van mit lerombolni.
S mégis remélnünk kell. 
A tragikus pillanatban ismét Madách Imrével szólva: 

                                   „Rendzavarva jő amott az
                                    Üstökös rettentő képe:
                                    S ím, az Úr szavát meghallva,
                                    Rend lesz újra ferdesége.
                                    …………………………
                                    A nagy ég áldása rajtad!
                                    Csak előre csüggedetlen;
                                    Kis határodon nagy eszmék

                                             Fognak lenni küzdelmekben.”

Leányfalu
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Naplójegyzet: 2006. július 6.

Megjelent: Erdélyi Napló (772.) 2006. július 18.

GYARMATKÖZÉRZETEMRŐL

Drága Barátaim!

Ismét rákényszerülök, hogy az Európától remélhető sovány maszlagokkal foglalkozzam.
Bár az Unió Őkegyelme most látszólag kénytelen volt összevonni szemöldökét, számunkra
ennyinél lényegesen figyelemreméltóbb dolgok azok, amelyek Szlovákiában történnek.

Az  engedély  nélküli  idegenvezetés  mondvacsinált  vádja  alól  állítólag  felmentett
magyarok ellen, az új  kormány továbbfolytatja  az eljárást.  Jan Slota,  aki  tankjaiba akarta
ugratni a derék tót atyafiakat, hogy Budapestet tegyék a földdel egyenlővé, aki a magyarokra
a „rohadt” jelzőt oly szívesen használja, most hatalomra került. Őt is istenadta népe emelte
fel. Ő pedig bizonyítja, hogy nem csupán beszél, ő el is jár…

Eszembe  jutnak  a  hatvanas-hetvenes  évek.  Szegény  megboldogult  apám,  ki  a
magyarnyelvű oktatás kiszorulásával és az etno-osztályharc jegyében lépegetett fokozatosan
lefelé az egyetemi katedrától a segédmunkásságig, még mint raktáros (és a műemlék „santier”
mindenes értelmiségije) rendszeresen kalauzolta a turistákat, akik a kolozsvári templomokat,
az óvárost vagy éppen Házsongárdot jöttek meglátogatni. A fény évtizedeit élő Románia sem
tudta  kitalálni  ezt  az  ördögi  törvényt,  melyet  most  oly  kiválóan  és  szelektíven  lehet
alkalmazni – Szlovákiába szakadt – egykori koronázó városunkban.

Mint  bizonyára  ismeretes,  Pozsonyban  nekünk  érdekes  történelmi  vonatkozásait
magyarázó  magyar  szaktanárt  és  néhány  társát  „fogták  be”  és  hurcolják  most  meg  a
diákjaiknak tartott magyarázatért. Csak őket. A mellettük „tiltott idegenvezetősködő” japán
vagy holland és bármilyen más nációbéli, nem érdekli a hatóságot.  A „rohadt” magyar, az
igen. (Milyen fájdalmas a szavak gúnya:  magyarok a magyar koronázó templomban, mint
vezetett idegenek!?)

Európa mégis kénytelen volt felháborodni, ugyanis egy angol, a szlovákiai nacionalista
„kiszólásokból” gyűjteményt  készített.  Hasonló  gyűjtemény, tudom más szomszédoknál  is
készülhetne.  De Európa csak kényszerből és nem érdekből vonta össze szemöldökét. Ha a
dolog veszélyessé válna, akkor talán megijednének a tűzzel folyó játéktól. Egyelőre azonban a
kontinens vezérkara mondogat majd ezt-azt, aztán újra csendes lesz? Vagy talán ennél jobban
féltik a nyugalmat? Vagyis érdekük lenne a nyugalom biztosítása? Bárcsak úgy lenne.

A Sloták  és  Meciarok  meg  Ficók  nem akármilyen  fickók.  És  hasonló  figurák  még
akadnak  más  szomszédoknál  is,  bár  változó  intenzitású  kiadásokban.  A  pártszínek  csak
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árnyalatok. Ha a magyar kisebbség a célpont, teljes az egység. Ha kell láthatóan, ha kell, hát
megett.

Az interneten egyébként éppen most bukkant fel a románok jövő generációját felkészítő
játék. A románok, mint  a világ interkontinentális  urai,  magyarokra vadásznak.  A program
tulajdonosa  az  újságírónak  lazán  jelzi,  hogy  ez  csak  játék,  s  ki  lett  volna  alkalmasabb
ellenségnek, mint éppen a magyarok!? Majd tompítunk rajta.

Ismét  itt  van  egy  lélektani  pillanat,  amikor  precedens  értékű  ellenállást  kellene
tanúsítanunk.  Legalább  diplomáciailag.  Végre  egyszer  lehessen  igaza  annak  is,  aki  nem
robbant, aki az ajánlott eszközökkel küzd jogaiért. Mit ér az európai ajánlás, mit ér az eddig
eredményesnek bizonyult erőszak elítélése, ha a békés eszközökkel a kutya sem törődik, ha
alkalmazóikra nem figyelnek? És mit ér az anyaország számára a külpolitika,  mely (ez is
Trianon okozta „hungarikum”) esetünkben belpolitika is, ha a külügyminiszteri székben egy
műkedvelő ül? Aki jelek szerint nem minket kedvel.

De nem csupán magyarként,  hanem európaiként  is  bajban vagyunk. Európa, Európa!
Elzúgtak lehetőségeid? Már nem leszel képes megújulni. Már nem leszel a kultúra bölcsője,
majd annak motorja, mecénása, terjesztője is? Elszegődtél egy idegen demokrácia – exportőr
kiszolgálójának? És ma már ez a kis Magyarország sem próbál helytállni helyetted-érted is,
mint egykoron, az erről téged versben figyelmeztető Petőfi idejében.

Mi legalább tudjuk, hogy miközben magunkat siratjuk, a többi európai nemzetek is nagy
lépésekkel közelednek a maguk nemzeti katasztrófái felé. Csak éppen nem ismerték fel vagy
nem érdekli őket.

Hihetetlen a közöny.
Pedig  a  dolgok  összefüggenek.  Ha nem sikerül  mindent,  ami  fertőző,  ami  ártalmas,

kigyomlálni  a  közössé  válni  kész  tudatokból,  akkor  a  vén  kontinens  önmagát  fogja
kényelmesen elemészteni és esze ágában sem lesz a megmaradás közös gondolatának most
oly  annyira  sürgető  és  valóban  halaszthatatlan  kérdésével  foglalkozni.  A  sok  szópetárda
érzéketlenné tett a riadóztató mondatokra, a valóságos veszedelmeket sem észleli már ez az
összeeszkábált közösség.

És itthon? Itt a veszedelmek még halmozottabb formában riasztanak. Fogyásunk nem
elsőszámú  gondja  a  mindenkori  kormányoknak,  a  keresztények  kiirtására  buzdíthatnak
büntetlenül, a család – mint létforma – támogatása fokozatosan megszűnik, a fiatal lányok,
könnyeden  legyintve,  rendelésre,  meddővé  tételüket  kérhetik,  a  tudás  elveszti  értékét,  az
egyen-bunkóvá  süllyedés  a  kijelölt  út.  Anyagi  javaink  elherdálása  után  lelki-szellemi
kincseink  is  ebek  harmincadján.  És  most  a  hazugságok  árán  nyakunkba  akasztott  350
milliárdos sarc is hiábavaló, hiszen az általa okozott pénzromlás még behajtása előtt lenullázta
azt. Mindez csak az idegen tőkének jó. Ő a romló forint haszonélvezője.

Vajon  Európából  írom  leveleimet,  vagy  egy  ravaszul  formálódó  gyarmatbirodalom
polgáraként?

*
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Naplójegyzet: 2006. július 25. 

Megjelent: Erdélyi Napló (774.) 2006. augusztus 1.

GYURCSÁNYUNIKUM

Kedves, magyarul legjobban tudó Barátaim!

Percekkel ezelőtt ért véget a déli krónika. Az új sorsára váró Kossuth Rádió sugározta a
magyar tájakon liberálisok által sokat szidalmazott déli harangszó után. Miniszterelnökünk
legújabb nyilatkozatát hozta az általa (is) válságba sodort ország – birkára nevelt és nyírt –
lakóinak tudomására.

Ennek  a  valaha  oly  csodálatos  mezőgazdasággal  bíró  országnak  a  kormányfője
kijelentette, hogy bolond az az ország, amelyik a mi adottságaink mellett nem helyez nagyobb
súlyt a bioenergia termelésére.  Eddig stimmel, mondhattam volna. Utána azonban, ki tudja
hányadszor,  egy  „gyurcsányikum”  következett.  Témájában  és  szellemével  még  mindég  a
mezőgazdaság körül portyázván – a rádió híradója szerint – kijelentette, hogy nem célszerű
nemzetieskedni, hanem patriótának kell lenni.

Szerény  nyelvi  ismereteimet  –  a  zseniális  vezető  tekintélyének  súlya  alatt  –
megkérdőjeleztetve forrásanyaghoz nyúltam.

A  Magyar  Értelmező  Kéziszótár  szerint:  „a  nemzeti  melléknév  az  egész  nemzethez
tartozó, vele kapcsolatos, reá jellemző, őt megillető” valami lehet. A nemzeties melléknév
„nemzeti  jelleget  mutatót jelent.”  A  nemzetietlen  melléknevet,  ugyanez  az  1972-ből
származó  mű  így  jellemzi:  „(Nacionalista  szóhasználatban:)  a  nemzeti(nek  vélt)  érdekek
iránt közömbös v. ellenséges.”

Mindebből  úgy  gondolom  magától  értetődően  következik,  hogy  a  nemzetieskedés
szónak, azt  mélységesen elítélő,  gyurcsányi  internacionalista  értelmezését nem kell  tovább
magyaráznom.

Na de mit jelent az, hogy viszont patriótának kell lenni?
Őexcellenciája többször tette kezét szívére és nevezte magát patriótának. Mióta patrióta

Ő? – kérdezhetném! Apr-óta vagy csak újabban, de inkább a szó értelmezését keresem meg,
ismét a megfelelő forrásokból.

Minthogy a  szó  az 1980-ból  származó  Szinonima Szótárból  és  az  1999-ben kiadott
Magyar  Szókincstárból  egyaránt  hiányzik,  ismét  az  Értelmező  Kéziszótárra  fanyalodok.
Ebben e szó mellett ennyi áll: patrióta = hazafi, patriotizmus = hazaszeretet, hazafiság.

Na most már, ha elgondolkodunk, azt látjuk, hogy nyilatkozónknál a nemzet, a nemzeti
valamint  a  hazafi,  hazafias  egymással  nem  rokonítható  fogalmak.  Mi  több,  ellentétesek,
hiszen az egyik ártalmas, míg a másik hasznos lehet.

Tovább hasogatom hát a szőrszálat, s annak mentén haladván, megnézem mit is mond e
marxista  –  vagyis  képzelt  vitapartnerem  számára  származása,  indíttatása  és  családi
beágyazódása alapján is oly kedves szellemben írott – mű a hazafiságról? Nos a hazafi szó
első értelmezése így szól: „Hazáját szerető,  érte önzetlenül tevékenykedő ember”. Ami így
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igen szép. Vagyis ha ő patrióta, ergo hazafi, akkor a fenti meghatározásnak megfelelni képes
miniszterelnökünk van, aki méltán teszi (jobb) kezét (bal) szívére. 

A  bökkenő  azonban  ezután  következik.  Ugyanis  az  1999-ben  kiadott  Magyar
szókincstárban ez található: „Hazafias (melléknév) hazaszerető,  hazafiúi,  nemzeti,  honfias,
patriotikus, nacionális”.

A kör bezárult a nemzetieskedő és a patriotikus ugyanazt teszi. 
Mit is mondott tehát új, immár választott vezérünk? Semmit! Mint általában.
Ő  azonban  nem  a  szavak  embere.  Ő  a  tettek  mezején  bizonyít,  s  ott  már  sokkal

egyértelműbben. Míg szavait mindent leplezni szánja, addig cselekedetei mindent leleplezők.
December  5.  embere nem nemzetieskedik,  ő  patrióta  (jobb)  kezét  (bal)  szívére  tapasztva,
másik (bal) kezével gyakorlott, mondhatni genetikailag beidegződött mozdulatokkal ad jelt
padlásaink lesöprésére.

De e keserves határokon belül hol van a nemzet és hol vannak a valódi patrióták? Ki
fűrészeli be a padláshoz vezető létra fokát? És ki mer tolvajt kiáltani?

*

Naplójegyzet: 2006. július 28.

Megjelent: Erdélyi Napló (776.) 2006. augusztus 15.

VÁLASZÚT ELŐTT

Válaszút  előtt  állok.  Ha  testi-lelki  épségemet  tartanám célomnak,  a  közöny  álságos
köpenyegét  kellene  magamra  terítenem.  Ha  viszont  mindezekkel  nem  törődve  a  közös
felelősség ösvényein akarok maradni, akkor meggondolandó, hogy higgadtan toleráns kritikai
szemlélődésem elegendő és valóban felelősségteljes-e?

Szakértők  szerint  maximum  az  ország  20  százaléka  lehet  haszonélvezője  jövőnk
feltartóztathatatlan  felélésének  vagy  tudatos  résztvevője  a  kárpát-medencei  magyarság
felszámolására tett, egyre jobban körvonalazódó, kísérletnek.

Tudom erős szavak  ezek!  Mögéjük  számos  összeesküvés-elmélet  képzelhető oda,  és
máris kijárhat nekem valamennyi korszerű elitélő jelző. De mi mást lehet mondani akkor,
amikor minden egy irányba mutat. Egyetlen gesztus sem látható ellenkező előjellel, ha csak
nem gondolunk a kormányfő szívére tett kezére, a titkon lecserélni vágyott Himnusz alatt. 

Határokon belül nem téma már a rohamos fogyás, a fogyó életek hossza és a megélt
élethossz minősége. A magyar élenjár fogyásban, alacsony átlagéletkorban és a megélt évei
alatt betegen töltött időszak arányaiban egyaránt.

Határon  belül  nem  számít  a  híres  magyar  iskolarendszer  lerombolása.  Sőt!
Elsorvasztása  nyilvánvaló  cél  a  népességmegtartó  falusi  elemi  iskoláktól  az  egyetemi
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oktatásig.  Az  ország  legnagyobb  egyetemét  éppen  most  készülnek  részvénytársasággá
alakítani. Európa egyik legszegényebb lakosságának lesz a legdrágább tanulni. Most a tudás
évszázadának  nevezett  XXI.  században.  Mi  ez,  ha  nem tudatos  rombolás?  Évtizedek  óta
emlegetik a kis tigrisek példáját, akik a legmélyebb szegénységből indultak, s azzal törtek az
élre,  hogy  „egész  szegénységüket” az  oktatásra fordították.  Nálunk  az  oktatásból  akarnak
hasznot húzni? Vagy inkább a példához mérten fordított folyamattal akarják elszegényíteni
anyagilag és szellemileg a globál-rabszolgának szánt magyar lakosságot?

A vidéki társadalom utolsó végvárait s velük a nemzettudat és hagyományőrzés utolsó
szigeteit  is  felszámolják,  amikor  a  kistelepülések  postái,  kisiskolái,  az  odavezető
szárnyvasutak, a közeli egészségügyi kiscentrumok is megszűnnek.

Mindent  elsöpör  a  reformok  és  korszerűsítés  címén  a  gazdaságosság  álságos  és
egymagában nem elfogadható jelszavának jegyében folyó vidékrombolás. 

Az áfás mise után már csak az elhalálozási adót kell nevén nevezni, hiszen a valóságban
más neveken már ez is létezik.

A  nemzeti  tudatot  átmenteni  képes  minden  szerveződés,  intézmény  vagy  más  erre
alkalmas lehetőség állandó és kiemelt célpontja a legdurvább neoliberális támadásoknak. Az
offenzíva  jól  megtervezve  és  pontos  szereposztásban  folyik.  Aki  a  médiát  követni  tudja,
pontosan  megfigyelhette  és  követhette  ennek  szervezett  hullámait,  a  felbocsátott
luftballonoktól – melyek tűrőképességünket tesztelték – a későbbi szellemi zárótüzekig. 

Elsősorban  az egyház és a  keresztény  gondolat  más  „fészkei”,  aztán  minden,  ami  a
nemzeti szóval kapcsolatba hozható.  Mindegy, hogy a magas kultúrát képviselő Operaház,
vagy a tömegeknek kedves Fradi sportklub tönkretétele a tét. A Tudományos Akadémia is
célponttá vált.

A múlt felszámolására  is  ügyesebb módszereket  tudnak kitalálni,  mint az elszakított
területeket birtokló és ebben érdekelt utódállamok. A Nándorfehérváron aratott, örök időkre
erőt sugárzó diadalt hivatalosan nem ünnepeltük meg.

S ha már itt tartunk, nézzük csak meg, mit tesznek Kárpát-medencei vonatkozásban a
magyarságért.  Az  erre  szolgáló  még  létező  sovány  hivatali  hálózatot  is  felszámolták.  A
Trianon utáni Magyarország a maga tragikusan szűk forrásaiból többet szánt a határon túli
támogatásokra. 

Leleplező erejű megfigyelés az is, hogy a kontinens egyik legnagyobb üzleti lehetőségét
biztosítani képes magyar-magyar regionális összefogást éppen az üzletelés legfőbb hívei nem
akarják  észrevenni.  Vajon  ennyire  vakok?  Ennyire  ellenségeik  saját  üzleti  érdekeiknek?
Sokkal valószínűbb, hogy fontosabb feladatuk van. Sajnos ezt látva nem mondhatunk mást.
Csak gyanakodnunk lehet.

Kárpótlást hirdetnek második világháborús károsultaknak a határokon túl, s a magyar
főhivatalnok a törvény paragrafusát  semmibe véve ebből éppen a magyarokat  rekeszti  ki!
Mária Terézia tette meg ezt utolszor e tájon, de ő legalább nem volt magyar. A kövér bánsági
földekre  svábok,  rácok,  oláhok  települhettek,  csak  magyar  nem.  Most  magyar  teszi  a
magyarral mindazt, ami megpecsételheti valamennyiünk sorsát.

Azok,  akiknek  mindegy,  hogy  unokáik  milyen  nyelven  kérik  majd  a  hamburgert,
lépéselőnyben vannak. A 20 százalék némává, közönyössé próbálja tenni a 80 százalékot. És
tudatlanná,  vakká,  félreinformálttá,  megrontott  ízlésből  táplálkozó  igények  televényévé,
nélkülözhetővé, ha pedig majd kipusztul, akkor helyettesíthetővé. Mert nem csak a hordozó,
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de az általa hordozott kultúra sem kell. Minden másik igen. Ez azonban valamiért éppen nem.
Az  emberiség  közös  kincsestárának  ez  a  színfoltja  zavaró  lehet,  emlékeztethet  valamire,
kérdéseket  csiholhat,  kellemetlen  kérdéseket.  El  kell  hát  dózerolni,  mint  elbitorolt
területeinken fellelt honfoglalás kori temetőinket.

De mi toleránsak vagyunk. A legintoleránsabb hírnévnek örvendve az öngyilkosságig
toleránsak. Életünk, eltűnésünk árán is azok.

*

Naplójegyzet: 2006. augusztus 1.

Megjelent: Erdélyi Napló (775.) 2006. augusztus 8.

RÉGI S MÉG RÉGEBBI TANÁCSOKRA FIGYELVÉN

Drága, csalódott tekintetű Barátaim!

Gondolataim egyre gyakrabban röppennek Nyírbátor felé, s az Őt megillető tisztelettel a
Hajdúkirály szobám falán függő festménye előtt is meg-megállok.

Bocskai  szavai  máig  érvényesek,  sőt  ma  ismét  drámai  erővel  figyelmeztetnek.  A
magyarság megmaradásának egyik utolsó menedéke Erdély, s talán a többi elszakított terület
is, annak számaránya és árnyalataiban más-más sajátos helyzete szerint.

2004. december 5-e elhazudói ezt nagyon jól tudták. Ennek ismeretében cselekedtek.
Rettenetes kimondani, de talán éppen ezért?

Nem  először  vagyok  kénytelen  az  elszakított  magyarság  sokat  szenvedett  vállára
helyezni  e  roppant  felelősséget.  Hogy  ezt  én  – a  kényszerű  megfutamodó  – meg merem
cselekedni,  ahhoz  éppen  az  otthon  eltöltött  évtizedek  tapasztalatai,  a  bennem még  akkor
mésszé dermedt csakazértisek adnak erőt és érveket.

Csonka  határokon belül  láthattuk  rideg  matematikává silányítva  is,  hogy  nem élnek
kellő számban az egész nemzet megmaradását az ellenkező irányba tempózókkal szemben is
biztosítani képes magyarok. Bár a számarányt részben helyettesíteni képes minőségükkel a
tiszteletet  parancsoló  és  nem kis  számú kivételek  sokat  jelentenek,  de  évek  óta  tudjuk  a
közhellyé vált igazságot, mely szerint: sokan vagyunk, de nem elegen.

Nehéz  évek  előtt  áll  az  anyaország  és  népe.  Ami  itt  most  következik,  az  valóban
magában  hordozza  a  megsemmisülés  felé  vezető  út  veszedelmeit.  A  döntéshozók,  a
vállainkon  állva  sorsunkról  döntők  megválasztása,  már  többször  is  láthattuk,  hogy  rossz
válaszok sorozatának végeredménye. A választói gondolkodásmód errefelé évszázadokra van
attól, ami a fejlett demokráciákban ésszerűvé érlelődött. Itt megszokásból, dühből, csípőből
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választanak.  Itt  mellékes  a  megválasztandó  hitelessége,  tehetsége,  a  magyarsághoz  való
kötődése stb. A múltból magát átmentett erő rámutat valakire, s választóinak sokasága már
rohan arra szavazni. Még akkor is, ha világosan látja alkalmatlanságát. Legújabb tapasztalat
szerint még saját érdeke ellenében is.

Küzdeni  csak a bizonytalanokért  és a saját szavazók bizalmának megőrzéséért  lehet.
Érdekes próbája lesz a magyar választóknak az őszi önkormányzati választás, amikor majd
eldől, hogy mit is fogtak fel rászedetésükből!

Ha ismét rossz döntés születik, megnyílik minden kapu az EU pénzek elsikkasztására és
a kisebbségek sorsa is még sanyarúbbra fordul. A győzelmi mámor mindenre képessé teszi
őket. A sok, de mégis kevés józan szavazó pedig lassan, de biztosan morzsolódik le és megy
át a közönyösök táborába.

A  „Jó  reggelt  Magyarország”  ébresztő  szózat  nagyon  aktuális.  De  felétek  a  nap  is
hamarabb kel, a reggel is egy órával előbb köszönt be. Nagyon fontos lenne, hogy az első jó
reggelt onnan hangozzék fel.

Mert ha nem így történik, akkor maradunk a jó reggelttel, de Magyarország nélkül.
És,  hogy az elszakított Erdélyi magyarság jelentőségével  kapcsolatos képzelgéseimet

hitelesítsem,  most  Tamásit  idézném,  aki  a  Brassói  Lapokban megjelent:  Cselekvő  erdélyi
ifjúság  című  híres  cikksorozatában  ezt  írta:  „…Pedig  bármilyen  vakmerőnek  látszik,  az
erdélyi magyar szellem hivatástudását én elsősorban abban látom, hogy a magyar műveltség
új formáit Erdély alakítsa ki.”  Ma, amikor Magyarhont nagy igyekezettel tanítgatják kicsinek
lenni,  Erdély  magyar  közösségének  kellene bizonyítania  ennek  képtelenségét.  Az  európai
viszonylatban  kis  Erdély  a  Nagy  Fejedelem idején,  pusztító  idők  után  volt  képes  valódi
nagyhatalmi politikára. Mit üzen ez a mának?

És hogy egy véletlenül éppen a mai napon kezembe adott Albrecht Dezső cikkel a Hitel
elfeledett értékeiből is idézzek, az ő szavaival zárom az elszakított kis magyar közösségek
felértékelődésére  figyelmeztető  soraimat.  Ő  a  Második  kör  című  1936-ban  a  Hitelben
megjelent cikkében így ír:  „Szükség van 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 is élni, de
nem lehet anélkül, hogy nem tudnánk, miért tesszük…Lehet állandóan visszahúzódni, de nem
lehet egy lépést sem előre tenni, míg a nemzet nem bízik magában.”

Az anyaország népétől most éppen ezt az önbizalmat, nemzeti tudatot veszik el. Erdély
népében ez még él valamennyire, tehát birtokában van a cselekvés legfőbb hajtóerejének.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2006. augusztus 8.
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Megjelent: POLISZ (102.) 2007. március

MEGÉLT ÉS ELVETÉLT METAMORPHOSISAINK

Drága, változást váró Barátaim!

Számomra soha nem volt kérdéses, hogy az egykori kolozsvári Hitel folyóirat szellemi
köre térben és időben egyaránt messzire mutató teljesítményt tudhatott magáénak.

Gondolataik  sajnos  évtizedekre  a  feledés  homályba  kényszeríttettek.  A  ma  újra
felbukkanó  felismerések  önkéntelenül  is  azt  sugallják,  hogy  a  magyar  értelmiség  nem
hajlandó  az  elődök  tapasztalataival  élni.  Minden  generációja  újra  és  újra  megszenvedi  a
tapasztalatgyűjtés gyötrelmeit, majd eljut ugyanarra a következtetésre. S ha ezt teszi még jó,
de mintha egyre nehezebben értené meg a kis és nagy történelmi pofonok tanulságait.

Ezekre  gondoltam,  miközben  egy  érdekes  dokumentumfilm  forgatásába  keveredvén
ismét az aktuális gondok megoldásán kezdtem elmélkedni s azon, hogy sok kérdést felvető
leveleim következő üzeneteiben próbáljak arról is beszélni, ami kifelé mutat a labirintusból.

Néhai Apor Péter urunk a Metamorphosis Transylvaniae körmölése közben még csak a
felületet  kapirgálta.  Nem  tudom,  hogy  megfordult-e  fejében  a  legfontosabb  aktualitás,
mégpedig  az,  hogy  éppen  azokban  az  évtizedekben  vált  véglegessé  és  végzetessé  Erdély
demográfiai mérlegének átbillenése is. Hiszen akkoron, még a bécsi levéltárak is csupán arról
tanúskodnak,  hogy  a  bevándorlási  hullámot  mérséklendő,  a  román  fejedelemségekben
egymást váltó fanarióta uralkodókat kíméletesebb kizsákmányolásra kérték. Állítólag Erdély
befogadóképességének  határait  emlegették.  Fontos  ezt  is  tudni.  Nem  csupán  a  nagyobb
szaporulat,  az  erdélyi  munkamegosztásban  kialakult  feladatokkal  járó  védettebb  földrajzi
helyzet tette, hogy többségbe kerültek.

Aztán  –  e  szomorú  erdélyi  metamorphosist  követően  –  gyorsan  elröppen  még  két
évszázad s már Trianon utáni éveket írunk. És Apor Péter 1736-ban leírt sorai fölé kanyarított
címe ismét  felbukkan.  1936-ban a  „nagy”  Hitel  folyóirat  első  számában  adja  ezt  a  címet
írásának a nehézsorsú és még sok méltatásra érdemes Venczel József.

Ez  a  Makkai  „Magunk  revíziója”  és  Széchenyi  építő  szellemében  munkálkodó
értelmiségi kör jól látja a nagy változás, az új metamorphosis szükségességét. A Trianon utáni
Erdély új tudat után kiált.

Ugorjunk  egyet  ismét  az  időben,  pontosan  hetven  évet,  s  állapítsuk  meg,  hogy
napjainkban  ez  már  a  Kárpát-medencei  összmagyarságra érvényes  megállapítás,  sőt  ennél
több: létfontosságú alaptétel.

Mint  arról már írtam, s úgy hiszem mostanában még többször is beszélnem illene, a
nemzet megmaradása és oly régen vágyott előrelépése a magyar szellem átmentése, fejlődése,
haladása  dolgában  oly eredményes  Erdély  (és  más  elszakított  területek)  a  hét  határ  közé
szorított ország magyarságának sorsát is meghatározhatják.

A metamorphosis tehát Erdélyben azért a legégetőbb szükséglet,  mert nem csak saját
lépéskényszeréről van szó, de arról is, hogy hozzá igazodhatna a Kárpát-medencei magyarság.
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Erdély sok vérveszteséget szenvedett magyar értelmiségének, még ma is övének számító
vándoraival együtt, el kellene végeznie ezt a munkát.

A helyi anyanyelvű oktatás a Románia (általában az utódállamok) viszonyaira jellemző
– távolról sem európai – akadályoztatásának elhárítását éppen Európától várjuk hiába. Európa
nem fog ezen  töprengeni  és  új  „gyarmatát”  ezzel  a  sandaságával  együtt  fogja „magához
ölelni.” A szlovák példa fontosságára évek óta volt alkalmam figyelmeztetni. Az ott történtek
új erőt és ösztönzést adnak a hasonló terveket melengető erőknek. 

Egyedül  az  anyaországtól  lehetne  elvárható  a  segítségnyújtás.  Itt  azonban  ezt  nem
csupán nem tudják, nem csak nem ismerik fel, de nem is akarják.

Éppen Venczel József dolgozata jelzi már 1936-ban, hogy:  ”…vannak szép számmal,
akik a szabadelvűségnek meghaladott társadalmi és gazdasági tételeit igyekeznek normaként
prédikálni…” majd  azt  is  leszögezi,  hogy:  „A  történelmi  materialisták  viszont
egyoldalúságukban az elnyomás tényét egyszerű anyagi problémaként kezelik…”.

Vagyis  a  mai  szociál-liberális  koalíció  alkotóinak  (ha  tényleg  azok),  már  atyái  is
alkalmatlanok  voltak  arra,  hogy  a nemzet  megmaradásának  kiáltó  gondjait  felismerjék  és
magukénak vallják.

Azt mondhatom tehát, hogy most a harmadik metamorphosis korát kell megélnünk, de
azonnal  cáfolhatom is  ezt  a  gondolatomat.  A  Trianon  utáni  metamorphosis  ugyanis  még
csírájában elakadt. Annak kiteljesítése a mai Kárpát-medencei magyar értelmiség legszentebb
feladata.  A  megszenvedett  tapasztalatokra  talán  mégis  jobban  emlékező  erdélyi  magyar
értelmiség ennek a folyamatnak lehetne hangadója és zászlóvivője. 

Korfu

*

Naplójegyzet: 2006. augusztus 9.

Megjelent: POLISZ (102.) 2007. március

KÖZÖS GOND

Drága, velünk aggódó Barátaim!

Az egymást felfalni is kész honi magyar értelmiség, – bár egyenlőtlen eszközökkel – de
még vívja harcát.

Az ádáz  küzdelem a  résztvevőt  s  a  szemlélődőt  egyaránt  aggodalommal  töltheti  el.
Sajnos  jelek  szerint  a  résztvevőket  egymástól  éppen  ennek  az  „ez  a  harc  lesz  a  végső”
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érzésnek a kétféle  jelenléte különbözteti  meg. A bal s  főleg a liberális  oldal  a jobb teljes
megsemmisítésének mámorába kezdi hajszolni magát, e célcsoport pedig olykor valóban úgy
érzi, hogy ez most lehetséges, s ettől szorong.

A kisebbségi  jövőt  szolgáló  kisebbségi  múlt  kutatása  ébresztett  rá,  hogy  az  ilyen  s
hasonló életérzés bizony nem új, s a nemzet iránti felelősséget hordozókban már hetven évvel
ezelőtt is gyötrelmeket okozott 

Az erdélyi magyar kisebbség akkori vajúdásait szemlélve, mintha a Kárpát-medencében
élő  mai  magyar  kisebbség  egész  sorsa  jelenne  meg.  Bizony  ma már  az  anyaországi  s  a
határokon  túli  magyarság  sorsát  –  az  összmagyarságét  –  a  szükséges  tennivalók  terén
egységesen szükséges nézni, s a csonka hon egykori nemzetalkotóinak sorsa csak egyes helyi
jellegzetességekben különbözik. Van, ahol számaránya van, ahol megosztottsága s egészében
véve mindkettő miatt kerültek kisebbségbe Árpád örökének kifosztottjai, vagy ha ostorozni
van  kedvünk:  eltékozlói.  A  honfoglalás  egykori  színpadán  a  nagy  történelmi  hatóerők
veszedelmei egyformán fenyegetik ezt az így vagy úgy teljes egészében kisebbségbe került
nemzetet, melynek szárnyai alatt békességben nőttek fel külső és belső felfalói.

Nem vigasztal az a felismerés sem, hogy a falánkokkal is vannak közös veszedelmeink,
olyanok melyek hamarabb kiteljesedhetnek, mint minket fenyegető – alig titkolt – óhajaik.

Ha  viszont  mi  pusztulásra  szánt  Kárpát-medencei  magyarok  kisebbségi  sorsunkban
egyformák vagyunk, a védekező harcban is közös lehetne vezérlő csillagunk. A megmaradás
nagy óhaja már máskor is próbálta összegyűjteni egymást marcangoló táborainkat.

A  kiútkeresés  vívódásai  között  –  minthogy  arról  már  többször  próbáltam írni  –  az
elszakítottak  tisztább  látását  és  fejlettebb  veszélyérzetét,  érintetlenebb  és  éberebb  tudatát
emlegetve,  az  ő lehetséges  vezető  szerepüket  hangsúlyoztam.  Most  sem véletlen,  hogy a
valaha sokat emlegetett, de a maiak által már kevéssé ismert Vásárhelyi találkozó hitvallására
hivatkozom.  A 70  évvel  ezelőtt  lefektetett  alapelvek  ma  is  pontosan  jelzik  a  további  út
irányát.

A találkozóra készülődvén Albrecht Dezső így ír a Hitel 1937/1 számában A második
kör című írásában: „A kisebbségi kérdés általános európai rendezésének reménye – amely az
elmúlt  korszak  kisebbségi  törekvéseinek  meghatározója  volt  –  szétfoszlott.” Majd  így
folytatja:  „…Mivel  (…)  erre  sem  a  kisebbségek,  sem  azok  az  államok,  melyeknek
nemzettestvérei kisebbségi  sorsban élnek,  nem várhatnak, előtérbe került egy másik elv: a
helyi megoldások rendszere, melyben a kisebbségek az államhatalommal, vagy a kisebbséggel
bíró  államok  az  illető  kisebbségek  anyaországaival  kötött  közvetlen  megállapodások  és
szerződések révén rendezik a kisebbségek helyzetét.”

A  továbbiakban  így  szól:  „  …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 formálását  megkezdhessük.  Életünk formálását
pedig a lelkek formálásával kell kezdenünk.”

Aztán megjegyzi, hogy:  „Érdekes dolog, hogy a nemzetpolitika széles értelmezésének
lehetőségét a kisebbségi sors adta meg.” Ezután figyelmeztet: „A fiatalság tisztán látja, hogy
a nemzet fennmaradása szempontjából nem lehet különbséget tenni kulturális, gazdasági és
általános politika között. Látja, mert látnia kell, hogy az írónak vagy gazdasági szervezőnek a
jelentősége nemzetpolitikai szempontból egyenlő értékű a politikuséval.”
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Ugyanebben a számban jelent meg Tarnsylvan diéta című írása a Vásárhelyi Találkozó
előkészületeiről.  Megjegyezni kívánom, hogy a címben szereplő diéta szó miatt a korabeli
baloldal súlyos kritikával  illette  és a  rendiség vádját látta  benne igazolva. Ez a vád aztán
egyéb sárdobálásokkal együtt elkísérte a Hitel folyóirat utóéletét is.

Ezzel szemben szerzőnk a cikkben a diéta szó használatához is magyarázattal szolgál, de
hiába. Az a baloldali gondolkodásmód – amelyikre ezt Orwell éppen a legjellemzőbbnek véli
– kiemelte a szót már környezetéből s mit sem törődik a pontos magyarázattal, mely vádját
már megszületése pillanatában cáfolja. Lássuk csak ezt a bekezdést: „… mi kerültük eddig a
parlament  elnevezést.  Kerültük  mert  nagyképű,  s  mert  nem  fejezi  ki  egyáltalán,  amire
gondolunk.  Találkozóról  beszélünk  legszívesebben,  mert  érzésünk  szerint  találkozóra  van
szükség, ahol a lelkek megnyílnak egymás előtt. S ha szervezeti formáról is szó kell, hogy
essék, úgy beszéljünk inkább diétáról, amely többet és lényegesebbet fejez ki: mai értelemben
érdekképviseleti szerv, ahova minden szervezet és munkaközösség elküldené a maga követeit
egy új, kétszavas követi megbízással: szolgálni nemzetedet.”

A  baloldali  vádaskodás  e  klasszikus  példájától  visszatérve  eredeti  fonalunkhoz,
halgassuk tovább Albrecht Dezsőt:  „Valami mély és ma még meg sem állapítható oka van
annak, hogy az egyébként hajlékony Transylvan magyar szellemiségben elkésve, csak azután
jelentkeznek bizonyos szellemi  áramlatok, miután a másik két magyar nemzetrész  életében
útjukat elvégezték” Ő itt a Debreceni Diétára és az érsekújvári Tavaszi Parlamentre gondol.
Ma  mintha  ez  megváltozott  volna,  legalábbis  az  anyaországot  illetően,  ahol  a  magyar
gondolat  gyakorta  jobban  háttérbe  szorul,  mint  a  látszatra  legalább  imitt-amott  vigyázó
utódállamokban.

Időközben  azonban  leírja  azokat  az  alapvető  pontokat  is,  melyeket  tisztázni  kellene,
hogy – mint ő mondja – a magyar világnézet és a belőle kinövő fiatalság egysége felépüljön.
Így szól: „Először a nemzeti gondolat tisztázása a kisebbségi életformán belül. Másodszor: a
társadalmi  kötelességtudat  formálása:  társadalmunk  külön  valóságának  elemzése,
irányulásának megállapítása, fölszínre dobott szükségleteinek számbavétele, s mindezen túl
olyan társadalom kialakítása, melyben a nemzeti egység a teljes társadalmi egységre épül fel.
Harmadszor: a nemzeti szervezet alapelveinek tisztázása. Népi és demokratikus szervezet, a
tömegek  közéleti  nevelése,  szerephez  juttatása,  öntudatos  egyéniségnevelés,  mint  egy  új
nemzetszervezet  alapelvei,  melyek  az  elvi  társadalmi  egységnek  gyakorlati  érvényesülést
szereznek.  Cél: nemzeti programmal azonosult tömeg és olyan vezetőség, amely a nemzeti
társadalomban  lüktet  és  dolgozik,  és  amelynek  kiválasztásában  csak  a  szakértelem,  a
képesség  és  az  arravalóság  játszhat  szerepet. Negyedszer:  az  egyházak  szerepének,
fontosságának  és  szükségességének  elismerése.  Ugyanakkor  azonban  állásfoglalás  az
egyházak együttműködése mellett és a felekezeti féltékenykedések ellen. Ötödször: egészséges
közszellem kialakítása. A nyílt és őszinte kritika megteremtése. Mindezzel együtt a közszellem
fegyelme,  mely  ítéletével  sújt  mindenkit,  aki  a  közösségi  érdek  ellen  vét.  Hatodszor:
munkaterületek  kijelölése,  szétválasztása  és  egy  nagyobb  egységben  való  összefoglalása.
Végül a lehetőségek közötti azonnali teendők megállapítása”.

Lám milyen kis idő 70 év! A teendők, az akadályok, az akadályozók és a módszerek mit
sem változtak. Az utat is kijelölték már akkor.

Mi lenne, ha a 70. évfordulóra ismét magunkba szállnánk és újrakezdenénk a magunk
revízióját?
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Korfu

*

Naplójegyzet: 2006. augusztus 10.

Megjelent: Erdélyi Napló (777.) 2006. augusztus 22.
                   POLISZ (102.) 2007. március

EGY SOKAT VITATOTT MAGYAR-MAGYAR TALÁLKOZÓRÓL 

Elmélkedésünkben közös Társaim!

Akik olvastátok előző gondolataimat,  nem lepődtök meg, hogy tovább foglalkoztat  a
jövőre 70. évfordulójához érkező Vásárhelyi Találkozó.

A találkozó szervezésében oroszlánrészt vállalt a kolozsvári  Hitel s szellemi körének
akkoriban éppen e munkán keresztül meghatározó egyéniségévé váló vezetője, Tamási Áron.
Nem véletlen, hogy ez a folyóirat szánt legnagyobb teret – egy egész számot – e találkozónak.
A találkozó felfújt konca valaha viták kereszttüzében sült rózsaszínűre, az akkor erősebbik
baloldalnak. A tények azonban világosak s igazolják, hogy ez a „transylván diéta” hogyan s
miért is indult.

Tamási Áron Hősökhöz nehéz időkben címen megjelent elnöki megnyitóját is ebből az
1937/3-as Hitel számból, az említett különszámból idézem. „A magányos gond és a vívódás,
melynek  gyümölcsét  ez  a  terem öleli  most  körül,  egy székely  falusi  ház szobájában talált
először szót és betűt.  Akinek hivatása álmodni és írni: ott álmodott és írt először cselekvő
ifjúságról.(…) az első cselekedet megtörtént: az erdélyi fiatal magyar szellemiség hordozói
nagy számban megjelentek a Várhelyi Találkozón.”

Tamási a Brassói lapokban megjelent négy részes cikksorozatában ír a cselekvő erdélyi
fiatalok  teendőiről,  hogy  aztán  a  Hitel  rokonlelkű  szellemi  társaságát  a  vonzó  és  harcos
lelkületével maga mellé állítva, s azt ez időszakban vezetve, együtt a gyakorlati megvalósítást
is kimunkálják. Ezt már egy kolozsvári tisztviselő telepi házban, a Vulcan utca 11 (ma 13)
szám alatt.

A  vezérré magasodott  Tamási  cikkének  címe  is  aktuális,  hiszen  ma is nehéz  időket
élünk, s ma is keressük hőseinket. 

Tamási saját megszólalását indokolva ezt írja:
„  A  hatalom  felé  nyitott  és  megsebzett  szívvel  s  a  magyarság  felé  sorsközösséget

vállalva mondja ezt  egy  ember,  ki  népének  szolgálatában  ezen  a  helyen  nem a hivatást,
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hanem a kötelességet  teljesíti.  De a magyar történelemben igen gyakran megtörtént,  hogy
költők és írók álltak a dobogóra s onnan követelték közösségük számára a honpolgári jogokat
és embertestvéreik számára a magyar és idegen elnyomástól egyaránt az emberi szabadságot.

Kötelességszerűen ezt teszem én is.
S  valahányszor  író  cselekszi  ezt  és  nem  politikus,  teljes  bizonyossággal  tömegek

szenvednek, és forrongásban van valami nagy veszedelem, mely ellen népnek és hatalomnak
egyaránt védekeznie kell.”

Aztán  Európa  akkor  negyvenmilliónyi  kisebbségét  nevezi  „Európa  igazi
kereszténységének”, mely elemi jogokért kiált.

Hányszor volt ez már így a magyar múltban? Szinte törvényszerűen tér vissza újra meg
újra az író történelmi szerepvállalása, s máig vitatják jogosultságát.

Csakhogy merre vannak az emlegetett profik? A helyettünk, értünk cselekedni képes
karizmatikus politikusok? A szerepkör ismételten a toll mestereire marad. S ők csatasorba
állnak.  Sajnos  azonban  ma már  a  másik oldalon is felbukkannak  közülük „példányok”,  s
megcsúfolják az írói toll mesebéli örök igazságát.

Sovány  időket  élve,  csodavárásunkban nehezen  értjük meg,  hogy ezt  a  szerepet  ma
gyakran hétköznapi személyeink is kénytelenek felvállalni, ha remélni akarunk még valamit.
Sokan együtt és összefogva próbálhatjuk pótolni a hiányzó karizmát.

De visszatérek  ahhoz,  aki  akkoron még képes  volt  az  élre  állni,  és  idézném a  már
említett megnyitóbeszédből Tamási néhány máig érvényes bekezdését:

„…nyilvánvalóvá lett, hogy világnézeti, vallási és osztálykülönbség nélkül társadalmunk
minden rétegének érett ifjúsága átérzi a közös sors és a nemzeti felelősség gondolatát. Átérzi
és megjelenésével bizonyítja, hogy az előítéletek és a testvérgyöngítő harcok mindenekelőtt
mesterségesek  voltak.  E  történelmi  jelentőségű  jelentkezés  után  rajtunk  a  felelősség,  az
összesen és egyéneken egyaránt, hogy a lehetőségből közös munka, a közös munkából erős
magyar társadalom és az erős magyar társadalomból helytálló nemzeti erő teljesedjék ki.

Nincs  véleményeltérés  közöttünk  abban,  hogy  a  társadalmunk  keretén  belül  az
egymással  folytatott  osztályharcnak  el  kell  tűnnie,  ha  nemzeti  érdekekről  van  szó.  A
világnézeti harcoknak is a közös nemzeti érdekek síkján el kell némulniok. Mert ha láttuk és
éreztük,  mint  ahogy  ma  is  látjuk  és  érezzük,  hogy  a  román  pártok  és  uralkodó  osztály
világnézeti különbség nélkül egyaránt részt vesz a mi népünk sanyargatásában, akkor nekünk
is egyetemlegesen s világnézeti különbség nélkül kell védekeznünk.”

De szemelgessünk Albrecht Dezső a találkozón elhangzott nagy nyitó előadásából is,
mely szintén a Hitel említett számában olvasható: Társadalmunk átalakulása címmel.

Ha a sok siránkozás után kiutat kereső üzenetet küldhetek innen, akkor lám, haza kell
térnem hozzátok s ott leásnom ilyen s hasonló szellemi telérjeink irányába.

Albrecht Dezső e dolgozatnak A társadalom jelentősége című fejezetében ezt írja: 
„( …) Az első kérdés éppen az : hogyan lehet társadalmunkat úgy átépíteni, hogy az a

legnagyobb  nyomásnak  is  ellen  tudjon  állni.  Nem  becsüljük  le  a  közjogi  harcot  és  a
nemzetközi  lehetőségeket  sem,  de  tudjuk:  annak,  hogy  a  közjogi  harc  eredményesen
megvívassék, előfeltétele, hogy ellenálló, életerős, szervezett társadalom álljon mögötte. És az
is bizonyos: a kisebbségi kérdés általános európai rendezésével szemben a helyi megoldások
kerültek előtérbe. Ennél a változásnál már nem jog áll joggal, hanem erő erővel szemben.
Minden  kisebbség  annyi  joggal  fog  bírni,  amennyit  az  illető  kisebbségtartó  államnak  a
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kisebbség és a kisebbség anyanemzetének barátsága ér. Konkréten ez így hangzik: az erdélyi
magyar kisebbség annyi joggal fog bírni, mint amennyi súllyal Erdélyben bír, s mint amennyi
súlyt Erdély a román államkomplexumban jelent s végül, de elsősorban, mint amennyi értéket
és  érdeket  Románia  számára  a  Duna-medencében  Magyarország  barátsága  esetleg
szövetsége képvisel. 

De ezeken az észokokon kívül,  melyek a társadalmi kérdés tárgyalásának elsőbbségét
indokolják, van egy érzelmi indok is. És ezt minden félreértést kizáróan ki kell mondanunk:
úgy érezzük:  a külső nyomást még valahogy csak elbírnánk, ha belül,  a magunk életében,
céltudatos, összhangos, építő munkát látnánk. Úgy érezzük: a külső nyomáson kívül magunk
tesszük  az  életünket  kibírhatatlanná,  el  nem viselhetővé.  Mindaz  amit  naponta  látunk  és
tapasztalnunk kell: együttműködésre rendelt intézményeink széthúzása, az egyéni érdeknek a
közérdek felé való szemérmetlen nyomulása, minden építő akaratnak kíméletlen elnyomása, a
bizalmatlanságnak  az  egymást  rágalmazásnak,  vádaskodásnak  és  besúgásnak  minden
képzeletet felülmúló eluralgása az, ami elviselhetetlen, ami fulladással fenyeget s ebben az
egyben mi is együtt mondjuk Makkaival: nem lehet, így tovább valóban nem mehet.

Jól tudjuk, hogy mindaz, amiről beszélni kívánunk az u. n. kényes kérdések közé tartozik.
A  kényes  kérdés  megoldása  pedig  az,  hogy  hallgatunk  róla;  ha  közben  belepusztul  egy
nemzet, azzal ki sem törődik. Közírásunk és előadóink egyaránt kerülik a társadalmi kérdések
vizsgálatát,  pedig a társadalmi  kérdés egyike a legfontosabbaknak és vizsgálata sok olyan
jelenségnek adja magyarázatát, amelyet egyébként rosszul vagy helytelenül értelmeznek.”

A politikai tevékenység céljaként a következőket jelöli meg: 
„Egy magára utalt népszervezet,  mely nélkülözi  az állam jótékony segítségét a mely

akadályozva van nemzeti léte természetes kifejtésében, négyes tevékenységre utalt:
1. lélekvédelem, azaz erkölcsvédelem,
2. testvédelem, azaz egészségügy,
3. a jólét biztosítása, azaz gazdaságvédelem,
4. a kultúra ápolása, azaz műveltségvédelem.

Ezt a négyes tevékenységet őrzi és biztosítja a politikai tevékenység.”
Tovább lapozván a tanulmányban A szellem és erkölcsi magatartás című fejezetben a

következő felkiáltás ragad meg:
„(…) ki kell kiáltanunk, hogy ezt a levegőt nem bírjuk tovább, hogy ebben előbb utóbb

elpusztulunk, én is, te is, ő is és elpusztul az egész nemzet. Ki kell mondanunk, hogy elegünk
volt ebből a szellemből, ki kell mondanunk, hogy tisztább közéletet, tisztább, becsületesebb és
erkölcsösebb  közszellemet  akarunk.  Régen  az  állam és  egy  uralkodó  osztály  mára  eltűnt
becsület-kódexe ügyelt  és őrizte,  ha nem is kielégítően, de mégis csak őrizte  a közéletben
szereplők becsületét. Mi nem elégedhetünk meg azzal a törvénnyel, amely a becsületet védi.
Nem  elégedhetünk  meg  mert  egyfelől  az,  mint  minden  törvény,  csak  a  társadalmi
együttéléshez szükséges minimumot  védi,  viszont  a  kisebbségi  életben  az erkölcs  nagyobb
fokára van szükség, de nem elégedhetünk meg azért sem, mert a magyarságot, mint egy nagy
családot fogjuk fel, mely a maga belső ügyeit a családon belül kell, hogy elintézze. Kívánjuk
tehát egy erkölcsbíróság felállítását, mely az egyéni és a közéletben előforduló vétségeket a
maga erkölcsi súlyával elítélje.”

A baloldal által rendiséggel, sőt fasizmussal is vádolt szerző ezután így ír: „A kisebbségi
élet fegyelméről kell tehát még beszélnünk. Ez is a kényes kérdések közé tartozik. De már más
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szempontból.  Tudniillik  az a téves fogalom kapott lábra,  hogy fegyelem és fasizmus vagy
hitlerizmus egybekötött fogalmak. Egyszerű szemfényvesztés. Ilyesmit csak azok találhatnak
ki, akik a mai széthúzásra, szétesésre játszanak.”

Alább így zárja előadását: „(…) Ez a világnézet két pillérre épül: a demokráciára és a
szociális  tartalomra,  azonban  a két  pillér  mindenike  a nemzeti  gondolatba  van  ágyazva.
Demokratikus,  mert  a  nemzet  széles tömegeit  akarja  felemelni  és érdekeit  szolgálni.  Ez a
demokrácia azonban nem jelenthet anarchiát, korlátait a nemzeti gondolat szabja meg: ez a
demokrácia a népi felemelés és nemzeti megmaradás egyetlen lehetőségét mutatja számunkra,
de ugyanakkor  a népközösségi  érdekek  fegyelme  alatt  áll  és  ahhoz  segít,  hogy öntudatos
nemzeti  és  népi  közösséget  alkothassunk.  Szociális,  mert  nem ismer  osztálytagozódást  és
osztályuralmat,  mert  a  széles  néprétegek  anyagi  és  szellemi  jólétéért  küzd,  azonban
kikapcsolja a szocializmusból mindazt, ami nemzetközi osztályuralomra tör, ami utópia, vagy
elfogult célzatosság belőle. Nem jelenthet sem osztályharcot, sem osztályuralmat: az erdélyi
magyar népközösségnek érdekei  határozzák meg tartalmát.(…)  ez a magatartás nem más,
mint nemzeti reálizmus.”

Úgy gondolom ez a 70 év nem csupán gondolkodásunkban, felismeréseinkben nem vitt
előbbre,  de azok gyakorlatba ültetése  is  éppen úgy  „sürgős”,  „mulaszthatatlan”, „utolsó
percben meglépni szükséges”  feladat, mint akkor.

Korfu

*

Naplójegyzet: 2006. augusztus 29.

Megjelent: POLISZ (102.) 2007. március

ÚJABB FORDULÓPONTRA VÁRVA

Drága, fordulatra váró Barátaim!

Életkorunktól  függetlenül  éljük  örökös  átmeneti  időkben  zajló  életünket,  s  várjuk,
reméljük a megváltó fordulatokat. Ebbéli hitünkben mi erősítene meg jobban, mint éppen a
kommunizmus rémbirodalmának vége, vagy a – sajnos egyedül minket nem érintő – trianoni
tákolmányok széthullása?!

Jól  tudjuk,  hogy  sorsunk  csakis  a  közös  Kárpát-medencei  magyar  sors  együttes
megoldásával  fordulhat  jobbra,  főleg ha azt  is  remélni  akarjuk, hogy jövőnk is biztosítva
legyen.
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Ezzel kapcsolatos egyre erősebben körvonalazódó reményem, talán már hitem az, hogy
Erdély  magyarsága,  a  maga  erős  történelmi  gyökereivel  és  a  szenvedéseiből  merített
tapasztalataival – minden hátránya ellenére – olyan lelki előnyben van a látszólag erősebb
anyaországgal szemben, hogy kovásza lehet a nagyobbik haza szellemi megújhodásának is.

Ezt a csírájában még Tamási Áron által megálmodott gondolatot próbálom az ismétlődő,
s tán még nehezebb történelmi helyzetben felemelni és felmutatni. Bár az esetleg megfáradt
erdélyi helytálló  magyar első hallásra elcsodálkozhat ezen,  és akár  rá is  legyinthet,  mégis
hiszem, hogy némi elmélyültebb elmélkedés elvezetheti ennek elfogadásához.

Története során Erdély  magyarsága  már  sok nagy fordulatot  élt  meg.  1542 a tordai
országgyűlés majd 1690 a Diploma Leopoldinum, az önálló nemzeti fejedelemség pólusai.
1848  és  1918  után  a  bécsi  döntés  1940-ben  már  csupán  egy  részét  érintette  a  kisebbik
hazának.  Az  1945-ös  visszarendeződést  követően  1989.  jelentett  nagy  fordulatot,  s  most
várható az újabb történelmi dátum 2007, a minden hátránya és buktatója ellenére mégiscsak
hatalmas változást,  okos hozzáállás esetén nagy lehetőségeket  is  jelentő Uniós csatlakozás
éve.

A  nagy  fordulat  sajnos  egybeesik  az  anyaország  egyik  legtragikusabb  történelmi
mélypontjával,  melynek  gazdasági  oldala  is  veszedelmes,  de  a  visszafordíthatatlanság
veszedelmét még ez sem hordozza magában oly mértékben, mint a tudati züllés.

Ez  az  a  pont,  ahol  Erdély  magyarsága  adni  tud,  életet  menteni  képes  szellemi
oxigéntartalékokkal állhat az intenzív osztályra került anyaország magyarsága mellé.

Sokat  emlegetjük  azt  a  másik  150  évet,  a  török  uralom idejét.  Mikó  Imre  egykori
tanárom,  az  Erdélyi  Fiatalok,  majd  a  Hitel  jeles  munkatársa  –  immár  klasszikus
nemzetpolitikusunk – oly szépen írja a Hitelben a bécsi döntés után:  „Erdély a magyar élet
számára gyakran volt már az ígéretföldje s másfél századon át otthont talált a fejedelmek
udvarában  az  egész  magyar  államiság.  Most  ismét  minden  szem  a  visszatért  „keleti  és
erdélyi” országrészen függ s a magyar élet arra vár, hogy megtermékenyüljön a kisebbségi
sovány esztendőkön átmentett erdélyi szellemtől.”

Nos, valami hasonló helyzetet érzek én ma. Még nem bészélhetünk „minden szemről”,
de úgy érzem nincsenek kevesen, akik egyetértenek velem ebben a véleményemben.

Kedves tanárom utánam nyúl az öreg kollégium (utódiskolájának) falai közül, s mint a
Házsongárd annyi más jeles lakója, ő is erősíti hitemet. Ti kik talán olvastátok már felsorolt
félelmeimet, melyek a neoliberális szellem romboló hatása miatt ébredeztek, tudjátok, hogy
az egyén beteges túlértékelése és a közösség alábecsülése miatt mennyit aggódtam. Az erdélyi
szellemi  vérátömlesztés  egyik  alapeleme  lenne  a  közösségi  gondolat,  az  összetartozás
érzésének  újraélesztése.  Ezek  olyan  értékek,  melyeket  a  kisebbségi  küzdelem  jobban
konzervált, mint a kényelmes és főleg félrevezetéssel elkényelmesített anyaországi lét, s bár
tudom, ott is volt titkos féregfog, mely támadta ezt,  de messze nem annyira,  mint idekinn.
Mikó  Imre  –  a  hitelesek  Imrusa  –  hívja  fel  figyelmünket  Ottlik  Lászlónak  a  kolozsvári
egyetemen tartott székfoglalójára is – ő ezt mondta: „…a magyar politikai alkotmány lényege
nem az állami erőnek az egyéni szabadság érdekében való korlátozása, hanem a nemzet erőit
szervesen összefoglaló tetterős nemzeti önkormányzat.” 

Az anyaország és Erdély gondolkodásmódja a 22 év alatt hatalmas léptekkel távolodott
egymástól.  A  már  előbb  is  pátriarchálisabb  osztályviszonyok  ezalatt  tovább  módosultak.
Erdély magyar népe és vezetőosztálya a közös elnyomás terhe alatt szoros sorsközösségbe
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került. Erre is Mikó Imre figyelmeztetett talán először. Az a különbség, mely az ottani és az
anyaországbéli gondolkodásmódban 1940-ben fennállt, ma is él csak modern, korszerű és új
elemekkel gazdagodott formában. Idekívánkozik szó szerint Mikó Imre egy bekezdése a Hitel
1941-42. évfolyamának második számából: „ A kisebbségi sors mérlegén az aktívák között a
legelső  helyet  az  a  tény  foglalja  el,  hogy  a  magyarság  osztályai  között  sok  tekintetben
leomlottak  a  társadalmi  válaszfalak  és  a  kisebbségi  magyar  társadalom  olyan  belső
átalakuláson ment keresztül, ami más népeknél forradalmi úton szokott végbemenni. Ennek
csak  a  külső  jele  az  az  idegenkedés,  amivel  az  erdélyi  magyarok  a  címeket  és  rangokat
fogadják. De belső tartalmát az a népi szellem és szociális felelősségtudat adja meg, mely
már a kisebbségi magyar irodalmat is előnyösen jellemezte, a tudományos kutatás irányát a
falu  felé  terelte,  szociálpolitikát  csinált  a  társadalom  önadóztatása  útján,  gazdasági
érdekvédelmi hálózatot épített ki önkormányzati  szellemben, s a politikában nem a közjogi
hatalmi állásokért, hanem a magyar nép anyagi és nemzeti létéért küzdött.”

Erdély  nagy  fordulópontjai  után  a  legújabbhoz  közelít.  Bár  Európával  kapcsolatos
csalódásaim számosak,  mégis  szeretném  remélni,  hogy  a  fennálló  lehetőségeket  legalább
részben sikerül javunkra kihasználni. Ezek mentén talán megvalósítható lehet az a minimális
program, mely által ne az anyaország rossz hatása érvényesüljön Erdélyben, hanem inkább
Erdély megújító, friss nemzeti szellemet hozó befolyása az anyaországban.

Olvassuk erről ismét Mikó Imrét:  „… a tulajdonképpeni nemzetpolitika a nemzetiségi
politika,  mert  csak  egy létében  állandóan veszélyeztetett  kisebbség  tudja  minden erejét  a
pártharcoktól  elvonva  a  maga  létkérdéseinek  megoldására  összpontosítani.”  Az  erdélyi
veszélyeztetettség  ilyen hatásai,  reméljük,  ma  még  talán  erősebbek  a  begyűrűző  politikai
megosztottság romboló befolyásánál. Ugyanakkor sajnos már azt is elmondhatjuk, hogy az
anyaország  magyarjaink  jelentős,  egyre  jelentősebb  része  is  kisebbségi  sorshoz  hasonló
nyomást kezd tapasztalni.  Vajon ennek a hatása milyen lesz az itteni szellemre? Vajon az
utódállamok túsztartó és homogenizáló politikája, vagy az anyaországi hatalom pusztító ereje
tudja jobban legyűrni  vagy szerencsés  esetben serkenteni  a  magyar  megmaradás  szellemi
erőforrásait?

A pillanatnyi  kép alapján  a  feladat  adva van.  Mikó  Imre így zárja  –  már  idézett  –
Erdélyi politika című írását: „A napi feladatok aktualitásán túl ma az erdélyi politika egyetlen
történelmi feladata az, hogy maradéktalanul átmentse a megnövekedett magyar haza számára
mindezt  az  értéket,  amit  a  kisebbségi  életforma  kitermelt  és  olyan  egységes  népi
Magyarország  felépítésének  legyen  kovásza,  mely  képes  lesz  megtartani  azt,  amit
visszaszereztünk és visszaszerezni azt, ami még minket illet.”

Ha a földrajzi haza nem is nő meg 2007. január 1. után, de a közös magyar mozgástér
igen. S az erdélyi magyar tapasztalat  és szellem kovásza lehet egy az európai vívmányok
megtartására  és  alkalmazására  képes  együttmunkálkodásnak  s  újabb  korszerű  és  békés
megoldások kivívásának.

Leányfalu
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Naplójegyzet: 2006. szeptember 22.

Megjelent: Erdélyi Napló (782.) 2006. szeptember 26. (Vezérhangya)

A NAGY KÍSÉRLETRŐL

Napokig  szemléltem  az  eseményeket  és  megjártam  az  érzelmek  teljes  skáláját  az
elkeseredés és a felháborodás között. 

Magyarország ma már úgy lehet globalizációs gyarmata Európának – s ezen keresztül a
láthatatlan nemzetek feletti erőknek –, hogy hazai választott politikai elitje az idegen érdek
feltétel  nélküli  kiszolgálójává  vált.  Tudjuk,  hogy  a  koalíció  sikerét  is  jórészt  ennek
köszönheti.

A hatalmas botrányt okozó miniszterelnöki (?) beszéd, valódi történetétől függetlenül,
mindent eldöntő tesztté  vált. Amennyiben ezt elfogadja a világ és elfogadja a magyar nép,
akkor feltehetjük a kérdést, hogy van-e még „tovább”?

A világból behallatszó vélemények többfélék, de a gazdasági hatalom jogán befolyással
bíró erők természetesen és egyáltalán nem váratlanul a kilábalás egyedüli letéteményesének
az  őket  kiszolgáló  elitet  jelölik  meg.  A  másik  oldal  támogatása,  függetlenül  attól,  hogy
elfogadható és elég meggyőző-e az általa felkínált megoldásváltozat, nem lehet célja ezeknek
az erőknek, hiszen cselekvési terve érdekeikkel homlokegyenest ellenkező irányba mutat.

Magyarország  ismét  gyarmati  sorban  van.  Eddig  azonban  meg  lehetett  nevezni  a
gyarmattartót, ma nehéz s főleg nem szabad.

Az első  naiv  lelkesedés  után,  már  több  mint  egy  évtizeddel  ezelőtt  is  tudtuk,  hogy
Európa felé repeső karjainkat szolgáló munkára fogják rákényszeríteni. Ma már azt is tudjuk,
hogy  rabszolgamunkáról  van  szó.  Természetesen  a  modern  rabszolgaság  vonzóra
kozmetikázott változatáról.

A megnevezhetetlent szolgáló emberek bámulatos eltökéltséggel és lelkileg, anyagilag
érdekeltté  téve  tevékenykednek  közöttünk.  Arcukon  fölény,  olykor  gőg  és  gúny,  ha  kell
ravaszkás  mosoly  vegyül  a  gyűlölettel.  Mert  ők  gyűlölik  ellenfeleiket.  Ebben  rejlik
összetartozásuk titka, és a nekik szervírozott ideológia is erre neveli ádáz soraikat.

A népesség ennek mentén kettéoszlott. Végletesen ketté.
A legkülönfélébb okokból meggyőződéses pártolóikká váltak tömegének eltökéltségét

október 1. fogja lemérni.  
Egyelőre  csak  annyit  tudhatunk  biztosan,  hogy  az  értelmiség  egy  jelentős  része

sokadszor válik árulóvá. Hiszen ami történt, az nem menthető, s közülük sokan mégis ezt
teszik. Ha értelmiség, akkor tudnia kell, hogy nincs igaza, s mégis ezt teszi.

Hosszú napokig kellet várni, s még ma is csak érintgetik a kérdés sarkalatos pontjait.
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Tudatos volt  a kiszivárogtatás vagy nem? Ha igen, akkor ezt a kockázatot  csak egy
pontosan  előkészített  forgatókönyv  és  magas  szervezettségű  hálózati  támogatás  mellett
tehetik. Erre utaló jel bőven van.

Ha  véletlenül  szivárgott  ki,  akkor  sem  nevezhető  gyónásnak.  A  szöveget  a
miniszterelnök-jelölt  májusban a vele együtt,  illetve az ő parancsára s azzal  egyetértésben
hazudók csapatának  mondta el.  Nem is mellőzte a  többes számot.  Ez pedig nem gyónás.
Nincs is feloldozó ereje.

Ha  ezzel  együtt  elfogadják,  mert  –  mint  mondják  többen  –  határvonalat  húzott
tevékenységükben, s ezután az igazmondás korszaka következik, máris ott a cáfolat. Ugyanis
az ismét miniszterelnökké vált jelölt (és csapata) azóta is hazudik. Még a kiszivárogtatás vagy
lelepleződés után és éppen arról is.

Vagyis nem jött el az igazság ideje és nem gyónásról volt szó. A magyarázkodás ténye a
gyónást, módja és tartalma pedig az újkeletű igazmondást cáfolja.

Ezzel a világot kezében tartó erő által támogatott úgynevezett bal-liberális vezetéssel áll
szembe  egy  úgynevezett  jobboldal.  Kötöttségeit  ott  hordozza  már  morális  normáiban,  de
sajnos ez a mai szintre züllesztett magyar társadalomban nem válik előnnyé, hanem többlet
teherként jelentkezik.  Másrészt megosztott belülről és kívülről egyaránt. Itt  is megjelent az
érdek, a megélhetési  szellem, a manipuláció következményei,  a  beépített titkos hadosztály
bomlasztó ereje.  Sajnos még színvonalára sem lehetünk minden esetben büszkék. Emellett
provokátorok és félőrült megszállottak egyaránt rombolják képét.

Melyek  lehetnek  hát  az  esélyek?  És  ha  sikerült  a  földindulásszerű  győzelem,  mi
garantálja, hogy annak lehetnek következményei? A győzelem után pedig ott áll a legnagyobb
kérdés: milyen úton lehet elindulni? Mert a kampányban vagy kényszerek hatására elmondott
–  gyakran  változó  és  rögtönzött  –  megoldási  formulák  mögött  csak  remélni  lehet,  hogy
kezükben van az egyetlen feljárót megnyitni képes kulcs.

Jelenleg mind a gazdasági, mind a morális válság ténye mindenki számára világos. A
különbség annyi, hogy ez utóbbit az egyik fél nem emlegeti szívesen. A kettő egymást erősítő
hatása is közismert.  Az ördögi kör átvágására nem lehet elég a nemzet áldozatvállalása,  a
felemelkedéshez az erkölcsi megtisztulás is elengedhetetlen lenne. 

A miniszterelnök és csapata azonban ennek legfőbb akadálya marad, bármi is történne,
bármit is akar Európa.

És az áldozatvállalásra is csak egy rájuk igencsak nem hasonlító társadalom képes.
Ők  azonban  a  diktatúra  bolsevik  szellemének  hordozói,  és  azt  hiszik,  menni  fog

sarcolással  is.  A kísérlet  tragikus,  de igen érdekesnek ígérkezik.  Vajon milyen mértékben
hajlandó terheket elfogadni az a bizonyos szavazóbázisuk?

Az ellenzék vezére nem véletlenül tartja mindent eldöntő pillanatnak október elsejét. A
tét hatalmas, a következmények valamennyiünk sorsára döntő hatással lesznek.

Leányfalu

*
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Naplójegyzet: 2006. szeptember 24.

Megjelent: Erdélyi Napló (784.) 2006. október 10.

                                                 1956 ERDÉLYBEN
A FORRADALOM ÉS UTÓÉLETE A MAROSVÁSÁRHELYI ORVOSI

EGYETEMEN

Az  idei  Magyar  Filmszemlén  mutatták  be  Boros  Zoltán:  A  félelem nevében  című
dokumentumfilmjét. A szakmai vélemények igen hízelgőek voltak. Engem, mint a film egyik
szereplőjét  és adatszolgáltatóját  annak utóéletéből  a legjobban az lepett  meg, amit  néhány
nagyobb közösségben lezajlott vetítést követően volt alkalmam tapasztalni. Az anyaországi
fiatalabb generáció ugyanis elcsodálkozott azon, hogy létezik erdélyi 56 is. Mint mondták, ők
a hazairól sem tudnak sokat, ennek erdélyi hatására azonban soha nem is gondoltak.

Azóta  számos  beszélgetésnek  voltam  részese  és  ezeknek  során  az  anyaország
sorsunkkal, múltunkkal és jelenünkkel kapcsolatos tájékozatlanságának újabb mélységeit volt
alkalmam megismerni.

1956  a  marosvásárhelyi  diákok  emlékezetében  sajátságos  módon  rögzült.  Ugyanis
akkori, csendesebbnek tűnő története zajosabb utóélettel folytatódott. Ezzel máris elmondtam,
hogy  az  56-os  vásárhelyi  események  nem  mérhetőek  a  kolozsvári  diákok  drámai
történeteihez.

Az a zárvány, amelyben Marosvásárhelyen éltünk, és talán a Bolyai egyetem jelentette
szellemi, lelki, hangulati potenciál hiánya, valamint az idő rövidsége, nem tették lehetővé a
nagyobb,  földindulásszerű  mozgásokat.  Ez  azonban  nem  jelenti  azt,  hogy  szellemében,
hangulatában  s  főleg  reményeiben  és  személyiségformáló  erejében  nem  hatott  ránk  is
hasonlóképpen.

Azoknak  a  napoknak  a  története  sok  száz  történetből  áll,  melyek  a  résztvevők
szerencséjére akkor nem kerültek napvilágra. Mert azok a történetek, melyek meghaladták az
egyes emberek fejében vagy a magánszféra jól kiépített falai között lezajló néma történéseket,
bizony következményekkel  jártak.  Érdekes  módon azonban nem akkor,  hanem később.  A
szolgálatok  által  már  akkor  begyűjtött  s  később  is  szorgosan  gyűjtögetett  információkat
gondosan őrizték. 1959-ben jött el az idő, amikor fel is használhatták őket. De erről később.

1956  hangulata  már  október  23-a  előtt  elérkezett  az  orvosi  egyetem  diákságához.
Természetesen  ki-ki  családi,  baráti  háttere,  érdeklődése,  beállítottsága  és  érettsége  szerint
foglalkozott vele, lelkesedett, reménykedett vagy szorongott, esetleg csak csodálkozott.

Voltak, akik a rádión, mások a gyéren átérkező sajtótermékeken keresztül  vagy más
ritkább forrásokból szereztek tudomást az anyaországi helyzet „fokozódásáról”. Hatása itt is
lazító jellegű volt, vagy ahogy később mondták „bomlasztott”. A rendszer ki nem mondott
„hibái” okozta elkeseredés, a kisebbségi helyzet fájdalmai ott éltek mindenkiben, és a lefojtott
érzések feltörtek.

Diákszövetségi  és IMSZ gyűléseken egyaránt előfordultak bátrabb hozzászólások,  de
még a tanári kar, mi több annak vezető kommunista(?) tagjai közül is többen tettek meglepő
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megjegyzéseket.  Így  például  Horváth  Miklós  professzor,  aki  még  rá  is  licitált  a  diákok
hozzászólásaira.  Utólag nehéz eldönteni,  hogy ezekből  melyik volt őszinte leleplező erejű,
melyik volt egy esetleges változástól félve helyezkedő, s melyik volt a provokáció. A késői
emlékiratok  és  vallomások  arra  utalnak,  hogy  igen  ravasz  játszmák  folytak  a  háttérben.
Közülük a legördögibbet Bárányi Ferenc említi meg visszaemlékezéseiben.  Wiener Ferenc,
az intézmény pártalapszervezetének egyik vezére állítólagos román provokációra hivatkozva,
egyetemi őrséget szervezett Bárányi Ferenc és Komáromi Mihály diákvezérek alá toborzott
hangadókból. Így ezeket – vagyis az egyetem esetleges hangoskodóit – végig ellenőrzése alatt
tarthatta, s még arról is gondoskodhatott, hogy közéjük beépítse besúgóit.

A diákság a történelmi helyzethez mérten éretlen, s mint minden diákság fiatal volt. A
helyzet  komolyságát  nem  mindég  élte  át.  Tetteik  egy  része  ifjonti  nemes  hevülettel
végrehajtott cselekedetnek, másik fele bohókás diákcsínynek tűnt.

A megelőző időknél oldottabb hangulatú gyűléseken a hozzászólók kényes kérdéseket is
megpendítettek. Így októberben, az IMSZ küldöttgyűlésén is, amikor Toró Árpád hatodéves,
Nagy Lajos negyedéves vagy Kiss András és László Ildikó akkori harmadéves hallgatók meg
mások  is  kényes  kérdéseket  vetettek  fel.  Toró első  hozzászólóként  az eddig elmulasztott
feladatokról  beszélt,  s  Kőrösi  Csoma  Sándor  szobrának  visszaállítását,  a  hajdani  Bolyai
Gimnázium  nevének  visszaadását,  a  Bolyai  sír  ápolását,  főleg  pedig  magyarságunk
megőrzését  emlegette.  Nagy  Lajos (ki  emlékirataiban rögzítette  ezeket  az eseményeket)  a
diákság sorsával kapcsolatos kérdéseket feszegetett, a menzakoszt minősége, a hallgatók által
a  bentlakás  felépítésére  gyártott  téglák  elkótyavetyélése  és  más  napi  gondok  is  felszínre
kerültek. Ezek annakelőtte kényes és kibeszélhetetlen problémának bizonyultak. Kiss András
hozzászólásában egymás kölcsönös megismerését reklamálta román-magyar viszonylatban, s
feltette a kérdést, hogy ha nekünk a román irodalom legjelentéktelenebb figuráit is ismernünk
kell,  miért  természetes  az,  hogy  ők  nincsenek  tisztában  Adyhoz  hasonló  óriásaink
életművével. Az orosznak a fakultatív nyelvek közé sorolását emlegette és ő is kiállt a Körösi
Csoma szobor ügyében. Azonban még olyan szentségtörés is előfordult, mint László Ildikó
hozzászólása, melyben Trianon igazságtalanságát is felemlegette.

A  legnagyobb  jelentőségű  tett  talán  az  elsősorban  Toró  Árpád  és  Gergely  Tibor
hatodévesek által összeállított 12 pont felolvasása volt. Ugyanekkor Nagy Lajost az egyetem
IMSZ kultúrfelelősének választotta az egyetemi IMSZ küldöttgyűlés.

Szép kezdeményezés volt (talán a Petőfi kör mintájára) az Ady kör létrehozása és egy
folyóirat kiadásának terve. Címet is találtak a születendő folyóiratnak: Fáklyaláng lett volna, a
Székely  Színházban  akkor  nagy  sikerrel  játszott  Illyés  Gyula-darab  nyomán,  de  Horváth
Miklós  professzor  inkább  a Lármafa címet  javasolta.  Főszerkesztőnek  a  hatodéves  Bauer
Györgyöt jelölték volna. A terv megvalósításában Nagy Lajosnak mint kultúrfelelősnek volt
jelentős szerepe. Ő – szerencsére – az egyetem vezetőit (az említett Horváth professzort és
Dali  Sándor  függetlenített  IMSZ  titkárt)  is  meghívta  a  lap  indítását  megbeszélni.  Ennek
köszönhetően a retorzió (akkor) elmaradt. Természetesen lap sem lett belőle. Az Ady kör is
összesen vagy két összejövetelt ért meg.

A  vidámabb  esetek  közt  megemlíthető,  hogy  egyszer  a  menzán  gyakran  feltálalt
káposztás puliszkát tartalmazó tányérokat egymásra halmozták, s mindenütt folyt a sárga táp.
Máskor a negyedévesek a gyülekezési tilalom ellenére – egy pillanatnyi ötlet nyomán – az
egyes számú belgyógyászatról előadás után libasorban mentek fel a főépületig. A sor élén
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Barabás Imre és Both Sándor haladtak. A rettegett rektor,  Andrasofszky Tibor tombolt  és
politikai tüntetésnek nevezte a cselekedetet. A résztvevők közül többeknek okozott gondot a
kimosakodás, és „a libasor” később is ott szerepelt a halmazati bűnök között.

Ennél  szebb  és  komolyabb  eset  volt  a  Bolyai-sír  megkoszorúzása.  A  temetőben
hemzsegtek a civil ruhás szekusok, szemtanúk szerint fegyver is volt lódenkabátjaik alatt. A
koszorú rövid percek után eltűnt, de a számonkérés elmaradt.

Említésre méltó, hogy több diák, így a mi évfolyamunkról Kiss András, Horváth István
és  tőlük függetlenül  László  Ildikó  és  Kocsis  Zsófia  meg  mások  is  elmentek  vért  adni  a
magyarországi  forradalom sebesültjeinek. Az akkori negyedéven még évfolyami szinten is
felmerült ez a javaslat.  A vérközpont vezetői rémülten küldték el mindnyájukat,  de voltak
olyan bátrak, hogy nem tettek erről jelentést.

Október 6. nagy helyi szenzációja volt, hogy a székely vértanúk akkor még elhagyatott
emlékművére egy magyar nemzeti színű szalag került, s azt senki sem vette le. Az eset nem
lehetett véletlen.

Én, elsősorban Horváth István, Katz Pál, Kiss András és mások társaságában, Csernyik
Zoltán nevű – néhány évvel idősebb és tekintélyes, szerintünk zseniális – évfolyamtársunknál
hallgattam a rádiót és vitattam meg az eseményeket a későbbi következményeiről mit sem
sejtve. A diákság egy része az akkor létrejött diákklubban ugyanezt tette, látszólag szabadon.

A  „laza”  napok  hamarosan  véget  értek.  Az  egyetem  vezetősége  kellőképpen
tájékozódván, egyöntetűen foglalt állást az ellenforradalom definíció mellett, annak minden
gyakorlati következményével. Mint utóbb kiderült, a besúgók adatait gondosan begyűjtötték,
de  egyelőre  jegelték  őket.  Igazán  jelentős  következmények  nem  voltak,  s  mindenki  azt
hihette,  hogy egyetemünk bölcs vezetése ügyesen oldotta  meg a válságos időszak minden
gondját, átvezette veszélyeztetett diákságát a nehéz napokon, sőt meg is védte.

A történet azonban nem fejeződött be itt.
1957-ben,  ugyanez  a  diákság  szemtanúja  lehetett  Kádár  János  romániai  s  ebből

marosvásárhelyi látogatásának, melynek legsötétebb momentuma az emlékezetes beszéd volt.
A győzedelmes vezér kvázi lemondott az erdélyi magyar kisebbség sorsába való beleszólás
lehetőségéről, és internacionalista nagyvonalúsággal bízta azt a „nemzetiségi kérdést kitűnően
kezelő” román elvtársakra. „A magyar népnek van elég területe a szocializmus építéséhez”
mondotta.

A következmények nem is maradtak el.
Románia,  egyebek  mellett  56-os  hűségéért  és  felajánlásaiért,  megszabadult  a  szovjet

megszálló csapatok nyűgétől s az internacionalizmus és a lenini nemzetiségi politika új, általa
óhajtottabb,  xenofób  szakaszába  léphetett.  1959  tavaszán  Nicolae  Ceausescu  ifjúsági
miniszter  és  Ion  Iliescu  a  Diákszövetség  vezetője  személyesen  kezdték  el  a  nagy  terv
végrehajtását.  A  magyar  szellemi  élet  központjában,  Kolozsváron  a  békeszerződésben  is
szereplő magyarnyelvű felsőoktatás fellegvárát,  a Bolyai egyetemet akarták a Babes román
egyetemmel  egyesíteni.  Ez a történet  jól  ismert.  Sajnos  manapság  nem minden  áldozatát
emlegetjük illő kegyelettel.

Marosvásárhelyen  a Bolyai  egyetem egykori kihelyezett  orvosi  fakultásán,  a  közben
önállósodott  Orvosi  és  Gyógyszerészeti  Intézetben  is  elérkezettnek  látták  az  időt  a
magyartalanításra. Tudták, hogy a feladat kényes, de nem megoldhatatlan. Mindenek előtt az
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érdekelteket  kellett  kellőképpen megpuhítani.  Ennek pedig román nacionalista  és bolsevik
internacionalista módszere egyaránt a megfélemlítés volt. 

Említett rektorunk már előbb, a tél folyamán hatalmas nagytakarítást végzett s egyaránt
tucatjait szórta ki az ártatlan és a bélyeges diákoknak. Amikor megkapta az új nagy feladatot,
ez  a  korai  vadászat  kisebbfajta  nehézséget  okozott  neki.  Ugyanis  nem  volt  már  elég
nyersanyag az újabb kirúgásokhoz.  Ő azonban  nem hátrált meg a nemes feladattól,  és az
egykor begyűjtött információk – újabbakkal felfrissítve – ekkor tettek jó szolgálatot.

A kultúrpalota nagytermében rendezett gyűlésen még csak a tanári kart vették elő és
alázták meg félelmetes módon. Ennek lett áldozata a még aznap letartóztatott Kóródi Ferenc
tanárunk, a híres Egyetemi Népi Együttes vezetője is. Ő tudomásunk szerint 17 évet kapott.
Mások,  mint  Lőrincz  Endre  András  vagy  Pápai  Zoltán professzor,  megalázó  önkritikával
úszták meg, de volt olyan is, mint pl. Szerémy Lajos tanársegédünk, akinek el kellett hagynia
a várost.

A diákok meghurcoltatása ezután következett.  Először  Csernyik Zoltán barátunkat,  a
zseniális ötödéves hallgatót zárták ki az IMSZ-ből, később exmatrikulálták. Ez azonban nem
volt  elég  a  hatalom  áldozati  oltárán.  Jobb  híján  elővették  a  Csernyik  Zoltánt  1956-ban
látogatók csoportját is, és utólagosan tragikomikusnak is nevezhető és váratlan fordulatoktól
sem  mentes,  egészében  azonban  boszorkánypereket  idéző  nagygyűlésen  határoztak
sorsunkról.  Logikátlan  sorrend  szerint,  melyben  első  helyen  a  származás,  másodikon  a
felhozható családi vagy egyéb enyhítő körülmények, de más általunk soha meg nem tudott
szempontok is érvényesültek, évfolyamunkról 1956 bűneit emlegetve (köztük első helyen a
Piros  a  vér  a  pesti  utcán  című  vers  magnetofonra  rögzítése  és  többszöri  meghallgatása,
mondogatása  szerepelt)  hármunkat  zárták  ki.  A  45  év  után  megszerzett  eredeti  belső
vezetőségi döntésen ez áll: 

                                                          „HATÁROZAT

Az  intézet  vezetősége  elrendeli  a  következő  hallgatók  exmatrikulálását  ellenséges
magatartás miatt: 

- Szász István V. ált.
- Katz Pál V. ált.
- Nagy Lajos VI. ált.
(…)
Ellenséges megnyilvánulásaik miatt a következő hallgatókat szankcionálja a vezetőség:
-  Bárányi  Ferenc  VI.  ált.  kari  hallgató  abszolválása  után  két  évig  nem  állhat

államvizsgára és fenti időtartam alatt csak felcseri beosztásban dolgozhat.
- Kiss András V. ált. kari hallgatót az V. évfolyam befejezése után az 1959/60 tanévre az

Intézet vezetősége exmatriculálja. Amennyiben ez év alatt a termelésben olyan tevékenységet
fejt  ki,  hogy  méltónak  bizonyul  tanulmányai  befejezésére,  az  1960/61.  tanévben  VI.
évfolyamra beiratkozhatik.

(…)”
A felsorolásban utóbb mások is szerepelnek, de esetükben nem tudhatom, hogy az okok

között 1956, vagy más bűn volt-e a döntő. Legtöbbször a vádak egymásba fonódtak.
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A történet iránt érdeklődők pontos és kitűnő leírást kaphatnak róla a Székelyföld idei 9.
számában  dr.  Kiss  András  tollából.  Akinek  alkalma lesz,  tekintse meg  Boros  Zoltán már
említett erről szóló dokumentumfilmjét is.

Nem  elhanyagolandó  tény,  hogy  a  hirdetőtáblán  nyilvánosan  megjelenő  kiíráson  ez
szerepelt: Szász István V. éves hallgatót elvtelen szolidaritás miatt exmatrikuláljuk az ország
összes egyeteméről. A káderosztályon több napon át a reggeli órákban folyó meghallgatás és
nyilatkozat írások folyamán, mi későbbi kizártak, nem voltunk hajlandók Csernyik Zoltánról
olyan nyilatkozatot adni, amely őt súlyosabban érinti, bár az efféle bennünket valószínűleg
megmenthetett volna.

Később valamennyien orvosok lettünk. Én ólombányában, építőtelepen és a kolozsvári,
illetve más erdélyi műemlékek ólomüveg ablakainak restaurálásán dolgoztam, s élmunkásként
kerültem  vissza.  Katz  Pál  bányafelcser,  majd  DSAPC  fúrómunkás  volt,  Kiss  András
lakatosként vezekelt. De orvos lett Nagy Lajos és Bárányi Ferenc is, mindkettőjük emlékiratai
(utóbbinak nevezetes regénye is) rögzítik a történteket. Bárányi Ferenc Románia egészségügyi
minisztere is volt. Legkésőbb Csernyik Zoltán végzett. A zseniális fiatalembert azonban ez az
esemény  akadályozta  meg  abban,  hogy  az  erdélyi  magyar  tudományos  élet  egyik
büszkeségévé váljon. Körzeti orvosként halt meg Magyarországon, idejekorán. Mi többiek –
ki-ki képességei és lehetőségei szerint – próbáljuk tenni dolgunkat, és fájó szívvel észleljük
ezekben  a  napokban  is  a  szomorú  párhuzamokat.  Az  a  szellem  egyik  országban  sem
semmisült meg az eltelt fél évszázad alatt.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2006. október 16.

Megjelent: Erdélyi Napló (786.) 2006. október 24. (Vezérhangya)
         Átalvető (60.) 2006. december

SZOLZSENYICINTŐL KATONÁIG

"A kommunistáknál kártékonyabb és 
veszélyesebb embertípust még nem produkált a 
történelem. Cinizmusuk, szemtelenségük, 
hataloméhségük, gátlástalanságuk, rombolási 
hajlamuk, kultúra- és szellemellenességük 
elképzelhetetlen minden más, normális, azaz nem 
kommunista ember számára. 
A kommunista nem ismeri a szégyent, az emberi 
méltóságot, és fogalma sincs arról, amit a 
keresztény etika így hív: lelkiismeret. A 
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kommunista eltorzult lélek; egészséges szellemű 
európai ember nem lehet kommunista. 
Nincs olyan vastag bőrt igénylő hazugság, amit 
egy kommunista szemrebbenés nélkül ki ne 
mondana, ha azt a mozgalom érdeke vagy az 
elvtársak személyes boldogulása úgy kívánja." 

                                                                                

(Alekszandr Szolzsenyicin)

A kommunista nevelésen felnőtt kapitalista  pedig ugyanígy gondolkodik és él.  Nincs
jobb  kapitalista  a  volt  kommunistánál.  Mondhatnánk,  ha  egyáltalán  szükséges  lenne
Szolzsenyicint aktualizálni. De hát tudjuk mi ezt jól. Vagy mégsem?

A kísérlet megtörtént. A nagy reménykedéssel várt győztes helyhatósági választás is a
múlté.

És mi történt?
Globálközönyre és bamba belenyugvásra nevelt népünk csendben tűr tovább. A néhány

ezer  tüntető  ki  tudja  meddig  bírja?  Tiszta  szándékaikat  provokátorok,  megosztottság  és
amatörizmus gyengíti. 

Ne legyünk önmagunkhoz őszintétlenek. Ha az országban hallgató tömegből egy igazi
átlagos „tömegegyedet” emelünk ki, és azzal beszélünk, ma sem tudja megérteni, hogy mi is
történik. Az a legtöbb, ha azt érzékeli, hogy van segélye, esetleg munkája vagy sem, hogy
mennyivel csökkent a fizetése, vagy mennyit emelkedtek az árak. Főleg a cigaretta és a sör
ára.  De  ilyen  irányú  aggodalmai  könnyen  „megdumálhatók”.  Ő  a  hazugság  legfőbb
célcsoportja. Ő a választásokat eldöntő legfontosabb ember. Belőle kell sok, minél több.

Keserű  megjegyzés,  lehet  akár  sértő  is,  de  akinek  nem inge  ne  vegye  magára.  Az
országot zsákmánynak tekintők tábora most is ebből a tömegből él, s ide szeretné süllyeszteni
az ország  döntő többségét.  Azok pedig, akik e szint  fölé emelkednek,  akiket  e  szint  fölé
kénytelenek engedni,  a szükséges rosszhoz  tartoznak.  Ezeket részben  meg lehet  venni,  de
valamennyit  képtelenség,  részben  meg lehet  osztani,  de valamennyit  nem lehet.  Másfelől
nélkülözni  sem tudják  őket.  Marad  a  régen  bevált  módszer  modern,  bújtatott  formája,  a
félelemkeltés. Azt szeretnék, ha félnénk. Féltenénk a bőrünket mint állampolgárok, akiket az
utcán  ok  nélkül  letartóztathat  a  rendőrség,  és  megfelelő  verés  kiosztása  után  bíróság  elé
hurcolhat. Féltenénk a jövőnket, mert állásaink is veszélybe kerülhetnek, ha kiderül,  hogy
nem vagyunk lojálisak. Féltenénk a javainkat , mert a hatóság keze oda is elér. És féltenénk
családunkat, barátainkat, akik miattunk kerülhetnek bajba.

Mi ez ha nem diktatúra. 
A  modern  gyarmatosítással  a  modern  európai  rabszolgaságba  befogadott  országot  a

gyarmatosító  elit  modern diktatúrával  tartja  kezében. Ezért  volt igaz az a  demagógnak és
populistának mondott figyelmeztetés, hogy a tavaszi választások az utolsó esély. 

Az egyenes gerincéről nevezetes nyakas, forradalmár magyar népet Trianon traumája, az
ezt követő megszállások keserű tapasztalatai és 56 legravaszabb módon történt feledtetése – a
Kádár  korszak  –  valóban „birkanéppé”  tette.  Ezt  nem én  mondom,  hanem nap  mint  nap
hallom úton-útfélen a még gondolkodó emberektől. 

Átlépem a határt, és a nép fiai más hangon szólalnak meg. Szavuk saját szellemi termék.
Mérlegelnek.  Vagy  csak  én  vagyok  elfogult?  Esetleg  szemfényvesztően  szerencsés
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találkozások sorozatának áldozata? Nem tudom. De ha otthon járok Erdélyben, újra meg újra
ezt érzem. Valaminek kell lennie benne.

 Nagy  baj  van  ma  Magyarországon,  és  fogy  a  remény.  Az  arcátlanság  üli  torát,  s
szemünkbe röhög. Keresném a kor hasonmását múltunkban, s Katona József nyomán a gaz
merániakra gondolok. 

Csakhogy Tiborc már nem képes panaszát megfogalmazni,  inkább még egy kísérletet
tesz,  hogy galambfiakat orozzon el az úr magasra dúcolt kerítéséről.  A Petúrok elbuktak s
közöttük  többen  is  ál  Petúrnak  bizonyultak,  provokátorok  vagy  időzített  bombák  voltak
csupán, belső rombolást szolgáló eszközök. Bánk pedig véget nem érő vitát folytat Gertrúddal
a  nagy  buli  után  s  még  nagyobbak  előtt.  A  király  meg  nem  keresztes  hadjáratban  van,
megérkezését hiába is várjuk. Azt sem tudjuk ki is ő, létezik-e vagy csak reméljük, hogy igen.
S ha meg is jönne, mit tenne? Hiszen a meráni asszonyt egykor ő választotta párjának.

A nagy nemzeti dráma szereplője ma egy egész nemzet.
De ki fog tapsolni a végén?

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2006. október 26. 

Megjelent: Erdélyi Napló (787.) 2006. október 31.
                  Átalvető (60.) 2006. december

NEM HISZIK, AMIT LÁTNAK AVAGY SIKERES FORGATÓKÖNYV

A döbbenet  még  nem oldódott  fel  bennünk.  Pedig  csak  az  történt,  amire  számítani
lehetett. Ha még voltak illúzióink, hogy Európa mindentől, ami nem demokratikus, megvédi
állampolgárait, ismét csalódnunk kellett. 

A  szerbiai  bizottság  puhasága,  a  szlovákiai  kilengések  tétova kezelése  után,  íme mi
történt, amikor egy Unión belül épülgető (poszt)kommunista diktatúra durva arcáról  lehullt a
szűzi fátyol. Bizony semmi.

A  segélykiáltás,  a  felháborodás,  akárcsak  ötven  évvel  ezelőtt,  pusztába  kiáltott  szó
maradt.  Európa  is átvette  kényelmesen  a felszín alatt  terjesztett  csalóka magyarázatot:  az
egyik  tizenkilenc,  a  másik  egy  híján  húsz.  Mindkét  oldal  kap  egy-egy  fejcsóválást.  A
bizonytalan  –  szemét  még  most  is  törölgető  –  állampolgárnak  is  jól  jön,  hogy  ismét
elodázhatja  a  döntést,  a  felelősség  vállalását  saját  és  utódai  jövője  dolgában.  Okosan
szuggerált álláspont, hiszen közben a karaván haladását még ugatás sem zavarja. A rövid idő
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alatt balliberális diktatúrává fejlődött modell eddigi profi megvezető módszerei után most már
minden újabb lépése a félelemkeltés felé mutat. Ha nem elég a közöny, jöjjön a félsz is!

Október elseje nagy választási győzelmét a vesztesek könnyedén leseperték az asztalról.
Egyetlen hátrányát  a  hívek zsákmányszerzése terén majd tapasztalható  apró akadályokban
fedezték fel. A szakminiszternő azonnal reagált, s megnyugtatta a sivalkodókat. Ő majd tudja,
mi a teendő. Ennyi. A többi szóra sem érdemes.

Aztán jött az 50 éves évforduló. Az az ünnep, amelyik az egész világ tekintetét felénk
fordította.  Újabb  alkalom  lehetett  volna  ez  annak  felmutatására,  hogy  van  itt  egy  igazi
többség, egy olyan, amelyről megfeledkeztek. 

Mi sem bizonyítja jobban a globalizációt kiszolgáló posztkommunista elit fontosságát
azok számára, akik buzgón támogatták hatalomra kerülését és hatalmon maradását, mint az az
elnéző magatartás, amelyet most tapasztalunk.

Ha  az  „öszödi  beszéd”  egy  nagy  hangkísérlet  volt,  most  a  televíziók  képernyőin
pontosan követhető erőszak látványát nevezhetjük a nagy képi kísérletnek. 

A  miniszterelnöki  szörnyű  hanganyag  keltette  felháborodást  visszájára  fordították,  s
azok, akik annak az oldalnak a támogatói, bizony nem rendültek meg tőle. Mi több, akadt akit
hasonló gyökerei miatt ez csak megerősített addigi irányultságában. 

Az erőszak rémes képeinek hatása sem volt elég. Ha elhihető a közvélemény-kutatói
információ, a fent említettek a rendőrséggel is egyetértenek. Amit saját szemükkel láttak, azt
is letagadják. Önmaguk előtt is. Maga Gönczöl Katalin jelenti ki a képernyő nyilvánossága
előtt, hogy ő az összes TV adót követve nem látott semmi elítélnivalót. 

Ne  kerülgessük  a  kását.  Itt  nem várhatjuk,  hogy  az  elkövetők  oldalán  állók  igazat
mondjanak. Azt mondják, amit mondaniuk kell. Egyesek talán még azt is látják. Nem lehet ez
másként,  hiszen az egész eseménysor egy pontos forgatókönyv alapján zajlott, óráról-órára
előre  tudtuk,  mi  következik.  Miért  nem  csak  a  téren  maradókkal  foglalkoztak,  s  miért
bőszítették  fel  a  tömeget,  hogy  aztán  a  nagygyűlés  felé  szorítsák,  ahelyett  hogy  a  két
eseményt egymástól elválasztották volna? Ha van valami, amit nem értek, az az, hogy erre
miért nem gondolt az ellenzék vezérkara. Hogyan lehetséges, hogy az őt támogató tömeggel
együtt belesétált a csapdába?

Az ellenzék vezére e napokban kétségbeesetten ébresztgeti Európát, s vállalja a hálátlan
feladat kockázatait. Európa érdekei azonban mást kívánnak. Támogatást tőlük hiába várunk.

Az,  amire a  hazugságtól  megundorodott  magyar  az  ünnepi  erőszak  kapcsán  gondol,
főbenjáró bűn.

Mire lehet hát számítani?
Vajon  meg  kell  várni,  amíg  az  ország  olyan  mélyre  süllyed,  hogy  már

gyarmattartóinknak sem lesz érdeke az őket kiszolgáló elit támogatása?
Most egyelőre a hurkot szorítják, és képünkbe röhögnek. A félelemkeltés és kifárasztás

taktikájának sikeressége kísért.
Vezető francia lap szerint az Astoriánál 4000 ember hallgatta Orbán Viktort.
Európa még csak nem is csendes. Megtanult maga is hazudni.

Leányfalu
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*

Naplójegyzet: 2006. november 6.

Megjelent: Erdélyi Napló (789.) 2006. november 14.
         Átalvető (60.) 2006. december

HOSSZÚ RIDEG ŐSZ FERI – VÖLGYBEN

November 7. és november 4. szoros összefüggései foglalkoztatják ilyenkor az embert.
Egyáltalán az őszi borongás rányomja bélyegét hangulatunkra. Ekkortájt, október 6-tól olyan
elgondolkodtató évfordulók sorakoznak a magyar naptárban, melyek kemény múltat, zavaros
jelent  s  ködös  jövendőt  kutató  gondolatokat  ébresztenek.  Aztán  az  álmatlanul  elmélkedő
kimerül az egyre sötétebb gondolatsortól, és mindent lezár a sommás: itt élned s meghalnod
kell!

Siralmas állapotban van a magyar, s miközben okot kutat, igazán csak az önvizsgálat
kecsegtethet  eredménnyel.  A  rajtunk  kívüli  okok  és  az  okozók  megnevezése  a  mai
világtendenciákkal való szembehelyezkedést jelenti, azt viszont tilalmak, rágalmak, ártalmak
védik a kutató szemek és szókimondó szájak kényelmetlenséget okozó (annál eddig még soha
többre nem jutó) hatásaitól.

Az anyaország a siralom völgyéhez lesz hasonlatos. A nagyhangú könnytelenek ezt az
állapotot csak tetézik. A bajok egy névhez kötődnek, de sajnos az ellene felvonuló erőknek
tudomásul kell venniük, hogy ő csak egy készséges eszköz. Nevét kiejtve, nevezhetnénk az
országot most akár „Feri völgynek” is, de túl egy erre szánt mosolyon rá kell jönnünk, hogy
az igazi  névadók nála sokkal  többek és még veszedelmesebbek.  Ők azok, akik az eladott
Ferihegy százmilliárdjain osztoztak, s akik az egész „völgynek” hasonló sorsot szánnak.

Mit tehet egy kicsiny ország ebben a helyzetben? Van-e esélye,  hogy legalább a fejét
felemelhesse anélkül, hogy piros vér follyék a pesti utcán? 

Erre  a  kérdésre  keresik  ma  sokan  a  választ.  Egyesek  visszahúzódva  és  az  egyre
nehezebben  megfizethető  melegben,  otthonaikban  ülve,  mások  kinn  a  nedves  és  szeles
fővárosi utcákon. A felelet még várat magára.

Az a lendület, amellyel a balliberális gátlástalanok a jobboldal végleges tönkretételére
törnek, ma még töretlen és minden eszközt felhasznál, ha kell.

Mennyire ismerős az erdélyi ember számára az a keleti, levantei módszer, mely a saját
bűnt nagy hangosan az ellenfélre ruházva megy támadásba a szégyenkezve védekezés helyett.
Nem áll egy percig sem szemlesütve saját aljassága miatt, hanem máris lendül a kar s a vádló
mutatóujj rád mered. Eszembe jut a nemrég elhunyt „nagy román”, kinek már hírek szerint
szobra is van, s aki Erdélyről írott borzalmas és mocskos vádakat tartalmazó könyvében odáig
megy, hogy Magyarország „trianoni szerencséjét” emlegeti, s azt azzal indokolja, hogy annak
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idején  hivatalból  kiküldött  magyar  prostituáltak  szolgálták  ki  a  Párizsban  lebzselő
diplomatákat. Eddigi ismereteink szerint ez fordítva volt.

Na mármost, ha ezt a prostituált történetet összehasonlítjuk mondjuk a magát prostituáló
magyar  rendőrség  körüli  vitával,  azonnal  kiderül  a  módszer  azonossága.  A  rendőrök
beöltöznek  tüntetőnek,  provokálják  kollégáikat,  majd  azok  visszaprovokálnak  s  gyanútlan
áldozataikat rávezetik a békésekre. Így aztán már akkora tömeget lehet megfélemlíteni, hogy
az  rányomhatja  bélyegét  az  ellenállás  további  sorsára.  Aztán  a  nagy  felháborodás  miatt
összegyűlt  nyomozati  anyagot  titkosítják.  No  nem  sokáig.  Azt  a  részét,  amelyet  ügyes
csúsztatással az ügy fordított fénybe való beállítására felhasználhatnak, feloldják a titkosítás
alól.  Ami  kellemetlen  és  a  való  igazságot  bizonyító  adat,  az  80  év  múlva,  eljövendő
történészek dolgozataiban cáfolhatja majd az addig állított (ál)igazságot. Kit érdekel ez ma?

Az egészet kezében tartó levantei levente azonban néha még ennél is merészebb. Hiszen
hűségesen szolgáló életrajzírója művében nem vár 80 évet. Máris beismeri a „23 millió dolgos
román beözönlésének” és a „Kövér kötél” továbbsodrásának ötleteiben, azok kidolgozásában
vállalt szerepét.

Hát  így élünk mi  most  az őszi  didergésben Hunnia maradék földjén,  s  tűrjük,  hogy
fentnevezett vezéreljen minket saját csillagának ösvényein.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2006. november 12.

GONDOLATOK A TETSZHALÁL ÁLLAPOTÁBÓL

Különös érzések kavarognak manapság a magyar keblekben. Mert ugye feltételezzük,
hogy még léteznek ilyenek. Léteznek, és a szív is dobog bennük, csupán annyi a hiba, hogy
sem a  világ,  sem  a  választott  magyar  vezetők  nem veszik  számításba  ezt  a  tényt,  s  így
manapság nemlétezőnek számítanak.

A mai  kebelbéliek máshonnan  kerülnek ki  és  még a  szó hangulatában  is ott  bujkál
valami egyéb, valami igazán mai: a bekebelezés. 

Sokminden működik most ilyen módon, a van is meg nincs is állapotában. Tetszhalál
ural mindent, ami számunkra fontos és szent volt valaha, és aminek fontosnak és szentnek
kellene lennie a remélt távoli jövőben is.

A  mindent  elsöpörni  szándékozó  nemzetek  feletti  tőke  már  győzelmét  ünnepli  a
világban. Közben azonban tesz egy-két kivételt az alatta nyüzsgő nemzetek között. Hol saját
gyökereinek és hagyományainak engedve, hol olyanok kedvéért, akiket még nem volt képes
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igájába hajtani, hol meg éppen azok érdekében, akiknek ezt az igábahajtást még végre kell
hajtaniuk mindazokon akik erre alkalmasak.

Ne  keresgéljünk  azonban  e  veszedelmes  aknamezőn,  hanem  emelkedjünk  még
magasabbra, s onnan nézzünk szerte szét.

Minden írni, olvasni, gondolkodni képes ember számára világosnak kell lennie annak,
hogy  az  emberiség  veszélyben  van.  A  fenyegetettség  sokrétű,  s  az  oly  sokat  emlegetett
háborús veszedelem, beleértve még az atomkatasztrófát is, fokozatosan kisebb jelentőségűvé
válik például a környezetszennyezéshez vagy az energiahiányhoz mérten.

Ha azonban valaki azt hiszi,  hogy ezzel kimondtuk a legfontosabbat,  sajnos téved. A
legnagyobb  veszedelmet  az  jelenti  ugyanis,  hogy  a  globalizáció  –  mert  így  lehet
legegyszerűbben és legkevésbé félremagyarázhatóan nevén nevezni a megmondhatatlant – a
gazdaság,  a  piac  kedvéért  feláldozza  azt  az  embert,  akit  –  ha  hiszünk  az  elméleti
magyarázatoknak – szolgálnia kellene, jó és olykor rossz céljaival együtt, és nem alárendelni
egy számunkra megfoghatatlan felsőbb érdeknek. 

Ez az érdek az ismeretlenség homályában szintén létező emberi lények érdeke, de nem
tömegeké,  hanem keveseké,  kiváltságosaké,  sérthetetleneket,  magukat  mindenek  felettinek
képzelőké. Alkalmanként globalizációs elitnek is nevezik őket. 

Érdekes adaléka ennek az,  hogy szellemiségét  a  neoliberalizmus, az egyén istenítése
jellemzi,  s  íme  miként  veszi  mégis  semmibe  az  egyének  milliárdjait.  A  hamisság  lólába
igencsak kilóg a neoliberális szellemi puttonyból.

Ha viszont  megpróbáljuk emberi testben elképzelni  az említett elitet,  csodálkozásunk
akkor hág a legmagasabbra. 

Hiszen  ezek  a  kiváltságosok  minden  tudásnak  is  birtokosai.  Senki  és  semmi  nem
korlátozza őket a gondolkodásban, az összes információ az övék, s mégis semmibe vesznek
minden emberi, természeti és Isteni alaptörvényt. Azt hiszik, őreájuk nem vonatkozik. Tehát
óriásit tévednek, s ezzel nem csupán önmagukat, de az egész emberiséget, sőt az azt hordozó
bolygót is létében veszélyeztetik.

Felesleges lenne sorolgatnom azokat az égbekiáltó ostobaságaikat, melyeket esetükben
csak  akkor  lehetne  megérteni,  ha  tudnánk,  hogy  már  ismerik  azt  a  lehetőséget,  amelyik
elmenekítheti  őket  az  általuk  tönkretett  világból.  Amelyik  lehetővé  tenné  számunkra
kimondani azt a bizonyos mondatot, hogy: utánam az özönvíz.

De ők is halandó emberkék. Hiába burkolóznak az ismeretlenség homályába, az nem
védi meg őket semmitől. Az arcát kezébe temető kisded is azt hiszi, hogy ha nem lát minket,
mi sem látjuk őt és elbújt előlünk.

Mindaddig, amíg a még oly gonosz és önző, de megmagyarázható érdek felfedezhető,
meg lehet  éretni mindent és lehet vitatkozni,  meg lehet  próbálni  védekezni,  terveket lehet
készíteni leküzdésükre. Mikor azonban az egész mögött ott sötétlik a megmagyarázhatatlan,
az  érthetetlen,  az  önpusztításig  tébolyult  önzés,  akkor  nagyon  nehéz  eldönteni,  hogy  mit
tegyünk.

Ha jól átgondoljuk az első emberpár képtelen butaságát és nevetséges gyengeségét, mely
a  kíváncsiság  oltárán  feláldozta  a  jövőt,  akkor  rájöhetünk,  hogy  annak  az  emberpárnak
mostani utódai ugyanezt teszik.  Az egész emberiség jövőjével játszadoznak. Ádám és Éva
még csak jósorsunkat rontotta el, globalizációs elitünk viszont a létünkkel játszik.
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Az egykori emberpár helyett ma pár ember már odáig ment oktalanságában, hogy még a
kígyót is maga működteti. Mindennek és mindenkinek az ő szolgálatukban kell állnia, és nem
nyugszik addig, amíg az együttes halál biztos veszélyét is semmibe véve meg nem szerez
mindent.  Minden  anyagit  és  minden  szellemit.  A  pénzzel  készülő  pénzt,  a  munka
leértékelésének eszközeit,  a hit irányítását,  a bizalom kisajátítását,  a küzdőképesség gépies
energiává süllyesztését és ezen keresztül magát az embert. Csontját és húsát, keringő vérét és
tekervényeiben működő szellemét s végül azt is,  amit még senki nem tudott sem palackba
zárni, sem lemásolni: a lelkét.

Ezeket a borzalmakat ők az ismeretlenek, a mindenek felettiek szolgáikkal készíttetik
elő. A tudatosan együttműködő és a saját haszon rövidlátásával megvert, arra nevelt meg a
szellemi  fogságban tartott szolgáikkal, akik ezeknek a céloknak a nyilvánvaló ismeretében
csak mindenre elszánt gazemberek lehetnek.

Ha mindezt elfogadjuk és tudomásul vesszük, már semmin sem csodálkozunk.
És mégis, mégis nem elég az írni és olvasni tudás. Nem elég a józan ész. Szükséges még

valami ahhoz, hogy elfogadjuk azt, amit saját szemünkkel látunk. Ezt a képességet azonban
már csak a gondviselő,  jó  Isten tudja,  hogy kinek adja meg és kit  hagy ennek hiányában
tengődi az ebből a vakságból fakadó nagy magabiztossággal.

Ez utóbbiak közül kerülnek ki mai vezetőink. 

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2006. november 30.

Megjelent: Átalvető (60.) 2006. december

HOL VAN A MAGYAR POLITIKA ARANYCSAPATA?

Kedves Otthoniak!

Hát így megy ez Európa küszöbén! 
Brüsszelben kiállítás a világ csodája multi-kulturális egyetemről, otthon meg tapossák a

távoli nagy – ázsiai múltból érkező nyelven fogalmazott feliratokat. Még csak nem is tehetnek
róla,  hiszen  a  közeli  kis  –  ázsiai  eredetű  ortodox  xenofóbiát  senki  sem  kérte  számon
szegényeken, miközben Európa felé araszoltak. Nem történhetett ez, ugyanis valójában nem is
kellett araszolniuk a várva várt cél felé, inkább Európa kúszott lassan feléjük s ezenközben a
mi reményeink is elúsztak.
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Egy a modern világba igyekvő nemzet szívós makacssággal akarja magával odavinni
hagyományainak legavittabb és legelfogadhatatlanabb koloncait.

Többről van itt  szó, mint belpolitikai játékról.  Nem csupán a szalonnásra zsírosodott
nemzetiségi kártyát csapkodják időnként a fokhagymaszagú asztalra. Nem csak az elmaradott
tömegek  megnyerésének  szokásos  módszerét  alkalmazzák.  Itt  zsigeri  gyűlölet  és  a
homogenizálás legyőzhetetlen vágya él minden szinten. Nyilvánvalóan nem voltak képesek
felfogni, hogy mire ez sikerülni fog, akkorra hátránnyá válik. Lihegve, álságos mosolyuk alatt
égő gyűlöletükkel törnek a cél felé. A táblát nem betiltják, nem leszerelik. A táblát törvénybe
foglalják, majd leverik és megtapossák. Mennyire benne van ebben minden, amit eddig is át
kellett élni velük való kapcsolataink során. Az Uniónál kiállítás, otthon kirúgás.

Sajnos  nem  lehetnek  kétségeink,  hogy  a  nagy  homogenizációs  terv  nem  tartozik  a
kimondott utópiák közé. Számos jel mutatja, hogy szépen haladnak előre. Még lenne esély a
megakadályozására,  de nem találjuk a megoldást.  A széthúzás,  a  külső segítség hiánya és
főleg fogyásunk számos okozója van ennek hátterében. Nem csoda tehát, ha sietnek. Érzik,
hogy most van esély célegyenesbe fordulni és végleg lehajrázni minket.

Ugyanakkor a világ semmivel sem okosabb, mint volt az első világháború majd Trianon
idején, mint volt a második világháborúban, s utána az ámítás iskolapéldáit bemutató házaspár
korában, mikor azok kétfelé is tudtak színjátékot rendezni. A mohó Unió nyilvánvaló, hogy
ma sem szereti, ha bármi is akadályozza előrehaladtában. Minket nincs ideje meghallgatni és
megérteni, őket nincs ideje megvizsgálni és meginteni. 

Így  aztán  megy  minden  a  maga  útján,  s  ma  is  azok  a  módszerek  hatnak,  mint  a
történelem során már annyiszor. 

A  nagy  érdekeket  kellene látni,  s  azok  mentén  keresni  megoldásokat,  de  ehhez  egy
egységes Kárpát-medencei magyarságra lenne szükség, és az elszakított területek elkötelezett
vezetőinek  egy  elkötelezett  anyaországi  kormánnyal  való  szoros  együttműködésére.  Ilyen
feltételek mellett Európa még jelenthetne megoldást. A mai helyzetben azonban erre semmi
esély.

Ahogyan – most egy szomorú haláleset folytán ismét aktuálissá vált – aranycsapatunk az
evszázad folyamán egyszer összegyűlhetett egyazon időben, úgy a Trianon utáni száz évben is
lehetne esély arra, hogy egyszerre legyen mindenhol elkötelezett vezetője a magyarságnak.
Akkor lehetne az ellenfelek kapuját bevenni és elégedetten pillantani az eredményjelzőre.

A  magyar  politikai  élet  csodacsatárai  azonban  nem tolakodnak  a  pályán.  Magányos
tehetségek pedig nem alkothatnak aranycsapatot. Mi azonban várjuk a csodát. 

De mi lesz addig? Vajon visszasorolnak a megyei bajnokságba, s ha lehet még meg is
bírságolnak?

Leányfalu

*
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Naplójegyzet: 2006. december 1.

Megjelent: Erdélyi Napló (794-795.) 2006. december 19.

A VONAT ELMENT

Drága Barátaim!

Három éven át leveleztünk, s a LEVELEK EURÓPÁBÓL rovatban küldöztem tinektek
üzeneteimet, hogy készülhessetek ti is modernkori közös rabságunk újabb és még fejlettebb
állomására.

Az idő gyorsan telt, és íme itt álltok az esemény kapujában. Fogláraink itt is ott is azzal
hitegettek, hogy ez lesz az a pillanat, amelyik elvezet minket a megnyugvás ösvényeire, mi
több,  a  napos  oldalra.  Sajnos az általam annyit  említett  szlovák  példa  előrevetítette  saját
jövőnket  is.  A  Benes-dekrétumokkal  Európába  befogadott  országban  élő  nemzetrészünk
sorsa, ha lehet, még rosszabbra fordult, s a példa ragadós volt. Az olcsó teszt hamar éreztette
nyugtató hatását az idegengyűlölők más – egy pillanatra tán tétovázó – táboraiban is. 

Sajnos  „házigazdáitok”  ezen  túlmenően  is  ügyesebbnek  bizonyulnak  a  magyar
anyaország politikusainál. Vagy talán ez utóbbiak egy része nem is akart versenybe szállni? A
belga  főváros  balga  üvegpalotáiban  megjelenő  megfigyelőitek  már  nagyobb  ismertségnek
örvendenek, mint mi. Apró figyelmességeikkel érték ezt el. Mi több, még azt is elnézik nekik,
hogy  az  anyahont  Erdélyből  erősítő  kitűnő  Gál  Kinga  képviselőasszonyunkat  cikkeikben
besározzák, hogy a folyosókon „beszóljanak” neki, fenyegessék, sőt (és ez nem tévedés) jó
balkáni módi szerint meglökdössék.

Az  anyaországi  hatalom  ugyanakkor  sorozatban  és  tagadhatatlan  tudatossággal
szalasztotta el a sorsotok jobbítását lehetővé tevő alkalmakat.

A  vonat  elment.  Az  Orient  Express  retúrjegyei  elkeltek,  a  Wiener  Valcer  zenélő
szerelvénye messze jár. Hiába integettünk az ablakokban szivarozó európai uraknak. Ők csak
alátekintettek  hűséges  jobbágyaikra,  s  átballagtak  az  étkezőkocsiba  rájuk  váró
pezsgőspoharak mellé.  Bizonyítékul  máris  itt  van feledékenységük:  a  legújabb jelentésből
kifelejtették az anyanyelvű oktatást.

A reményt azonban tilos feladni. Az egyén megengedhet magának gyengeséget – bár ez
sem követendő példa – a nemzet ügyének szolgálata azonban mifelénk nem tűrhet halasztást.
Tegyük a dolgunkat tovább, s ki-ki a maga helyén próbáljon meg használni. Leveleimet már
nem küldhetem Európából Európába. A közös sors még közösebbé válik. A sok elfecsérelt
lehetőség ellenére figyelnünk kell új meg új kínálkozó alkalmakra. És figyelmeztetnünk kell
magunkat, egymást a leselkedő csapdákra.

A  rovat  befejezte  szolgálatát,  az  új  rovat  pedig  elkezdi  a  munkát,  –  Sziszüphosz
türelmével  s  annak  reményében,  hogy  egyszer  talán  mégsem  gördül  alá  a  közös  ügy
sziklatömbje.

Ezután legfontosabb dolgaink egyike az lesz, hogy figyeljük az új európai befogadott
viselkedését és az általa saját hasznára gyarapodott befogadó Európáét is. Figyeljük, hogy mit
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és hogyan tesznek. Lessük a lökdösődőket felétek és a lökdösődések felett szemet hunyókat,
anyaországban  és  a  kontinentális  hazában  egyaránt,  és  figyelmeztessünk  „saraikra”.  Mert
bizony  már  eddig  is  alaposan  besározták  magukat  mindhárom  helyen  azok,  akiknek
kötelessége,  sőt  normális  ésszel  gondolkodva  érdeke  lenne  másként  nézni  közös
megmaradásunkra. 

Mindazonáltal  Isten  hozott  Benneteket  is  a  közös  virtuális  hazában.  Próbáljuk  meg
ujjainkat még erősebben összefonni a 450 éve született és 400 éve elhunyt – és ma sem elég
sűrűn  emlegetett  –  nagy  kolozsvári,  Bocskai  István  fejedelmünk  máig  érvényes  tanácsa
szerint.

Leányfalu     

*

TARTALOMJEGYZÉK

A TŰZIJÁTÉK DURROGÁSÁBAN--------------------------------------------------------------?
Naplójegyzet: 2004. május 1.
Megjelent: Erdélyi Napló (658.) 2004. május 11.

Erdélyi Magyarság (55.) 2004. április-június

DRÁGA BARÁTAIM, OTT A LIMESEKEN TÚL!-------------------------------------------?
Naplójegyzet: 2004. május 6. 
Megjelent: Erdélyi Napló (659.) 2004. május 18.

DRÁGA, IDEIGLENESEN EURÓPÁN KÍVÜL ÁLLOMÁSOZÓ BARÁTAIM!--------?
Naplójegyzet: 2004. május 7. 
Megjelent: Erdélyi Napló (660.) 3004. május 25.

Átalvető (51.) 2004. szeptember
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MAGÁTÓL ÉRTETŐDIK--------------------------------------------------------------------------?
Naplójegyzet: 2004. május 17. 

LÉTEZNEK MÁR AZ UNIÓNAK IS KISEBBSÉGEI?----------------------------------------
Naplójegyzet: 2004. május 23. 
Megjelent: Erdélyi Napló (662.) 2004. június 8.

Átalvető (51.) 2004. szeptember

„ÓCSÍTÁSUNK”---------------------------------------------------------------------------------------
Naplójegyzet: 2004. május 24. 
Megjelent: Erdélyi Napló (661.) 2004. június 1

(A lapba e cím alá – tévedésből – egy előző jegyzetet szerkesztettek be)

VÁLASZTÁSOK KÖZBEN--------------------------------------------------------------------------
Naplójegyzet: 2004. június 4.  

VÁLASZTÁSOK KÖZÖTT, AZ USZODA ELŐTT--------------------------------------------
Naplójegyzet: 2004. június 8. 
Megjelent: Erdélyi Magyarság (56.) 2004. június-szeptember

Átalvető (51.) 2004. szeptember

LEHET, MERT KELL -------------------------------------------------------------------------------
Naplójegyzet: 2004. június 04. 
Megjelent: Erdélyi Napló (663.) 2004. június 15.

ÚJ MAGYAR MINŐSÉGET ------------------------------------------------------------------------
Naplójegyzet: 2004. június 17.
Megjelent: Erdélyi Napló (664. 665.) 2004. június 22. és 29.

Erdélyi Magyarság (56.) 2004. július-szeptember
Átalvető (51.) 2004. szeptember

ELÉGEDETTSÉGEINK FORRÁSA --------------------------------------------------------------
Naplójegyzet: 2004. június 22. 
Megjelent: Erdélyi Napló (666.) 2004. július 6.

NEM KELL ITT AZ ELIT
Naplójegyzet: 2004. június 24. 
Megjelent: Erdélyi Napló (674.) 2004. augusztus 31.

MERJÜNK NAGYOK LENNI 
Naplójegyzet: 2004. július 5. 
Megjelent: Erdélyi Napló (667.) 2004. július 13.

EGY EST AZ URÁNIÁBAN
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Naplójegyzet: 2004. július 11. 
Megjelent: Erdélyi Napló (668.) 2004. július 20.

ÉRZÉKENYSÉGEK
Naplójegyzet: 2004. július 12. 
Megjelent: Erdélyi Napló (669.) 2004. július 27.

NINCS ÚJ A NAP ALATT 
Naplójegyzet: 2004. július 25. 
Megjelent: Erdélyi Napló (670.) 2004. augusztus 3.

TAPASZTALATOK ÉS GONDOLATOK A HARGITA TÁJÉKÁRÓL
Naplójegyzet: 2004. augusztus 2. 
Megjelent: Erdélyi Napló (671.) 2004. augusztus 10.

EGY 50 ÉVES TALÁLKOZÓRA
Naplójegyzet: 2004. augusztus 9. 
Megjelent: Erdélyi Napló (672.) 2004. augusztus 17.

(A) SAJTÓBAN
Naplójegyzet: 2004. augusztus 10. 

EGY SZURKOLÓ ELFOGULTSÁGAI
Naplójegyzet: 2004. augusztus 15. 
Megjelent: Erdélyi Napló (673.) 2004. augusztus 24.

A GYÓGYÍTÁS VÁLSÁGA ÉS AZ ORVOS VÁNDORLÁS
Naplójegyzet: 2004. augusztus 18. 
Megjelent: Erdélyi Napló (677.) 2004. szeptember 21.

VIZSGÁLÓDÁSAIM EGY ELŐHOZAKODOTT MINISZTERELNÖK LÁTTÁN
Naplójegyzet: 2004. augusztus 31. 
Megjelent: Erdélyi Napló (675.) 2004. szeptember 7.

SIRÁM? VIGASZ? INFORMÁCIÓ?
Naplójegyzet: 2004. szeptember 10. 
Megjelent: Erdélyi Napló (679.) 2004. október 5.

DRÁGA GYŰLÖLNI NEM ÓHAJTÓ BARÁTAIM!
Naplójegyzet: 2004. szeptember 11.
Megjelent: Erdélyi Napló (676.) 2004. szeptember 14.

ÖLTÖZTETÉSEK ÉS VETKŐZTETÉSEK
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Naplójegyzet: 2004. szeptember 14. 
Megjelent: Erdélyi Napló (678.) 2004. szeptember 28.

GONDOLATOK AZ  ÁLDÁS NÉPESSÉG KONFERENCIA CSALÁDI-EGÉSZSÉG-
ÜGYI MUNKACSOPORTJÁNAK MEGALAKULÁSAKOR 
Naplójegyzet: 2004. szeptember 24.  
Megjelent: Erdélyi Napló (680, 681, 682, 684.) 2004. okt.12. 19. 26. nov. 9.

Átalvető (52.) 2004. december 

KÖNYVECSKÉVEL A SZÍVETEK FELETT
Naplójegyzet: 2004. szeptember 25. 

ÖNBECSÜLÉSÜNK MEGRONTÓI
Naplójegyzet: 2004. szeptember 29. 

EGY PATRIÓTA „INDÚLÁSA”
Naplójegyzet: 2004. október 8

KÁROLYISTÁK
Naplójegyzet: 2004. október 20. 
Megjelent: Erdélyi Napló (682.) 2004. október 26.

MIKULÁS VAGY KRAMPUSZ
Naplójegyzet: 2004. október 29. 

HALLOTTAK NAPJA
Naplójegyzet: 2004. október 31. 
Megjelent: Erdélyi Napló (684.) 2004. november 9.

AZ ÉDENTŐL KELETRE
Naplójegyzet: 2004. november 7. 
Megjelent: Erdélyi Napló (685.) 2004. november 16.

ÉRTÉKŐRZŐ SÉRÜLÉSEINK
Naplójegyzet: 2004. november 11. 
Megjelent: Erdélyi Napló (686.) 2004. november 23.

AZ ÉREM KÉNYESEBBIK OLDALÁRÓL
Naplójegyzet: 2004. november 11. 
Megjelent: Erdélyi Napló (687.) 2004. december 1.

A DEMOKRÁCIA HARAPÓFOGÓJÁBAN
Naplójegyzet: 2004. november 14. 
Megjelent: Új Szentendrei Hírlap: 2004. november. 20.
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KIÁLTVÁNY A MAGYAR NEMZET SZERENCSÉSEBB FELÉHEZ
Naplójegyzet: 2004. november 16. 
Megjelent: Új Szentendrei Hírlap: 2004. december 4.

Átalvető (52.) 2004. december

NULLA TRIANON
Naplójegyzet: 2004. november 23. 
Megjelent: Erdélyi Napló (688.) 2004. december 7.

ELVÉGEZTETETT DE SEMMI SEM TISZTÁZTATOTT
Naplójegyzet: 2004. december 5. 
Megjelent: Erdélyi Napló (689.) 2004. december 14.

MERT MEGSZÜLETIK A MEGBOCSÁTÁS ISTENE
Naplójegyzet: 2004. december 6. 
Megjelent: Erdélyi Napló (690-691.) 2004. december 21.

TÖRTÉNELMI TANULMÁNY OLCSÓ FÜLELŐ ÉPÍTŐANYAGOKRÓL, KISEBB-
SÉGEKRŐL ÉS NAGYSÁGÁKRÓL
Naplójegyzet: 2004. december 
Megjelent : Átalvető (52.) 2004. december 14.

MÉGIS
Naplójegyzet: 2004. december 26. 
Megjelent: Erdélyi Napló (692.) 2005. január 4.

Átalvető (53.) 2005. március

ÁLMATLANUL
Naplójegyzet: 2004. december 29. 
Megjelent: Erdélyi Napló (693.) 2005. január 11.

Átalvető (53.) 2005. március

KETTŐS MÁSODRENDŰSÉG
Naplójegyzet: 2005. január 4. 
Megjelent: Erdélyi Napló (694.) 2005. január 18.

Átalvető (53.) 2005. március

AZ AMATŐR JELEN(SÉG) KUTATÓ
Naplójegyzet: 2005. január 4. 
Megjelent: Erdélyi Napló (696.) 2005. február 1.

Átalvető (53.) 2005. március

POSZTKOMMUNISTA KOMPOSZT
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Naplójegyzet: 2005. január 6. 
Megjelent: Erdélyi Napló (699.) 2005. február 22.

Átalvető (54.) 2005. június

A MEGTARTÓ RÁCSODÁLKOZÁSRÓL ÉS EGYEBEKRŐL
Naplójegyzet: 2005. január 6. 
Megjelent: Erdélyi Napló (695.) 2005. január 25.

Átalvető (54.) 2005. június

NETTÓ KOLBÁSZOS RÁNTOTTA ÉS BIHOR
Naplójegyzet: 2005. január 24. 
Megjelent: Erdélyi Napló (697.) 2005. február 8.

ADNI ÉS KAPNI
Naplójegyzet: 2005. február 04. 
Megjelent: Erdélyi Napló (698.) 2005. február 15.

Átalvető (54.) 2005. június

TÚL AZ ÓPEREN-CIÁN
Naplójegyzet: 2005. február 10. 
Megjelent: Erdélyi Napló (700.) 2005. március 1.

HINTA PALINTA
Naplójegyzet: 2005. február 11. 
Megjelent: Erdélyi Napló (701.) 2005. március 8.

SZIVATTYÚZÓK ÉS MEGSZÍVATOTTAK
Naplójegyzet: 2005. február 14. 
Megjelent: Erdélyi Napló (702.) 2005. március 15.

KÉPZELT HALAK ÉS VALÓDI ORVHALÁSZOK
Naplójegyzet: 2005. március 9. 
Megjelent: Erdélyi Napló (703.) 2005. március 22.

Átalvető (54.) 2005. június

FÜTTYÖK ÉS FÜTYÜLÉSEK
Naplójegyzet: 2005. március 16. 
Megjelent: Erdélyi Napló (704.) 2005. március 26.

GYŐZELMI JELENTÉSEK
Naplójegyzet: 2005. március 18. 
Megjelent: Erdélyi Napló (705.) 2005. április 5.

SZIÁMIZÁLVA
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Naplójegyzet: 2005. március 19. 
Megjelent: Erdélyi Napló (719.) 2005. július 12.

VARIÁCIÓK KETTŐS MÉRCÉRE
Naplójegyzet: 2005. március 23. 
Megjelent: Erdélyi Napló (706.) 2005. április 12.

KETTŐSMÉRLEG-KÉSZÍTÉS
Naplójegyzet: 2005. március 26. 
Megjelent: Erdélyi Napló (707.) 2005. április 19.

ARZEN ÁL OK ÉS MUNÍCI OK
Naplójegyzet: 2005. március 26. 
Megjelent: Erdélyi Napló (708.) 2005. április 26.

FELINDULÁS
Naplójegyzet: 2005. április 17. 
Megjelent: Erdélyi Napló (709.) 2005. május 3.

ISMÉT A SZLOVÁK PÉLDA
Naplójegyzet: 2005. április 19. 
Megjelent: Erdélyi Napló (710.) 2005. május 10.

A CELLUXRÓL ÉS MÁS FOGYÓ ESZKÖZÖKRŐL
Naplójegyzet: 2005. május 4. 
Megjelent: Erdélyi Napló (711.) 2005. május 17.

VISSZAHONOSÍTÓK
Naplójegyzet: 2005. május 4. 
Megjelent: Erdélyi Napló (713.) 2005. május 31.

JELENTÉS A VONZÓ MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYBŐL
Naplójegyzet: 2005. május 5. 
Megjelent: Erdélyi Napló (712.) 2005. május 24.

NÉZZ VISSZA HARAGGAL
Naplójegyzet: 2005. május 15. 
Megjelent: Erdélyi Napló (722.) 2005. augusztus 2.

A REKLAMÁCIÓS HATÁR IDŐK ÉS IDŐ HATÁROK
Naplójegyzet: 2005. május 16. 
Megjelent: Erdélyi Napló (716.) 2005. június 21.

A SZEZON FAZONJA
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Naplójegyzet: 2005. május 17. 
Megjelent: Erdélyi Napló (715.) 2005. június 14.

KÍSÉRLET JÁRJA BE MAGYARORSZÁGOT
Naplójegyzet: 2005. május 20. 
Megjelent: Erdélyi Napló (714.) 2005. június 7.

URAM ADD VISSZA A HAZÁT
Naplójegyzet: 2005. orgonák hava 28.
Megjelent: Erdélyi Napló (717.) 2005. június 28.

Átalvető (55.) 2005. szeptember (Rodostóink címen)

FOLYAMATOS ZSUGORODÁSUNK
Naplójegyzet: 2005. június 14. 
Megjelent: Erdélyi Napló (718.) 2005. július 5.

KÓSZA GONDOLATOK AZ ETRUSZK FARKAS TÓL AZ ERDÉLYI CSORBÁIG

Naplójegyzet: 2005. június 21. 
Megjelent: Erdélyi Napló (721.) 2005. július 26.

Átalvető (55.) 2005. szeptember

A MAGYAR LIBER-ÁL-IS
Naplójegyzet: 2005. július 23. 
Megjelent: Átalvető (56.) 2005. december

HIGGADTAN MÉRLEGELVE
Naplójegyzet: 2005. július 29. 
Megjelent: Erdélyi Napló (723.) 2005. augusztus 9.

ZAVAROS TÁJKÉP HÁBORÚ KÖZBEN
Naplójegyzet: 2005. augusztus 6. 
Megjelent: Erdélyi Napló (725.) 2005. augusztus 30.

„TŰRTÉNELMÜNKRŐL”
Naplójegyzet: 2005. augusztus 11. 
Megjelent: Erdélyi Napló (727.) 2005. szeptember 6. 

A SZAVAK FAJSÚLYA
Naplójegyzet: 2005. augusztus 20.  

HARANGÉRZÉKENY FÜLEK
Naplójegyzet: 2005. szeptember 13. 
Megjelent: Erdélyi Napló (730.) szeptember 27.
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CIVIL AGGODALMAIM
Naplójegyzet: 2005. október1. 
Megjelent: Erdélyi Napló (732.) 2005. október 11.

MEGADTUK HÁT A CSÁSZÁRNAK, AMI AZ ÖVÉ?
Naplójegyzet: 2005. október 2. 
Megjelent: Erdélyi Napló (734.) 2005. október 24.

Átalvető (56.) 2005. december

MENETELÉS A MENETELŐ PINGVINEK ELLEN
Naplójegyzet: 2005. október 8. 
Megjelent: Erdélyi Napló (736.) 2005. november 7. 

A FELZÁRKÓZÓK TITKAI
Naplójegyzet: 2005. október 16. 
Megjelent: Erdélyi Napló (737.) 2005. november 15.

Erdélyi Napló (741.) 2005. december 13.

UTÁNOZÁS MAJOM SZOKÁS
Naplójegyzet: 2005. november 15. 
Megjelent: Erdélyi Napló (754.) 2006. március 14.

KÖZÖS HALOTTUNK VAN
Keserves jegyzet: 2005. november 13. 
Megjelent: Erdélyi Napló (738.) 2005. november 22.

Átalvető (56.) 2005. december

A MAGÁNY ÍGÉRETE
Naplójegyzet: 2006. január 8. 
Megjelent: Erdélyi Napló (756.) 2006. március 28.

VÍZVÁLASZTÓ, AVAGY VÉGRE TÖRTÉNELMI SZEMLÉLETVÁLTÁS?
Naplójegyzet: 2006. március 17. 
Megjelent: Erdélyi Napló (755.) 2006. március 21.

AZ ÜRES BORÍTÉK ÜZENETE
Naplójegyzet: 2006. március 28. 
Megjelent: Erdélyi Napló (760.) 2006. április 24.

A VÁLASZTÁS ELŐTTI UTOLSÓ GONDOLATOK VÁLASZTÁS UTÁNRA
Naplójegyzet: 2006. április 6. 
Megjelent: Erdélyi Napló (758.) 2006. április 11.
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KÉNYSZERŰ MADÁRTÁVLAT
Naplójegyzet: 2006. április 10. 

KRIPTOKANNIBÁLOK
Naplójegyzet: 2006. április 25. 
Megjelent: Erdélyi Napló (761.) 2006. május 1.

Átalvető (58.) 2006. június

BOTCSINÁLTA ELMÉLKEDŐ
Naplójegyzet: 2006. május 5.   
Megjelent: Erdélyi Napló (762.) 2006. május 8.

SZELLEMI NAGYTAKARÍTÁS
Naplójegyzet: 2006. május 6. 

ROMELTAKARÍTÁS
Naplójegyzet: 2006. május 7. 

TÉPELŐDÉSEINK
Naplójegyzet 2006. május 28. 
Megjelent: Erdélyi Napló (767.) 2006. június 13.

FOGYATKOZÁSUNKRÓL
Naplójegyzet: 2006. június 13. 
Megjelent: Erdélyi Napló (770.) 2006. július 3.

KI MENJEN ÉS HOVA
Naplójegyzet 2006. június 15. 
Megjelent: Erdélyi Napló (768.) 2006. június 20.

GYARMATKÖZÉRZETEMRŐL
Naplójegyzet 2006. július 6. 
Megjelent: Erdélyi Napló (772.) 2006. július 18.

GYURCSÁNYUNIKUM
Naplójegyzet 2006. július 25. 
Megjelent: Erdélyi Napló (774.) 2006. augusztus 1.

VÁLASZÚT ELŐTT
Naplójegyzet: 2006. július 28. 
Megjelent: Erdélyi Napló (776.) 2006. augusztus 15.

RÉGI S MÉG RÉGEBBI TANÁCSOKRA FIGYELVÉN
Naplójegyzet: 2006. augusztus 1. 
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Megjelent: Erdélyi Napló (775.) 2006. augusztus 8.
POLISZ (102.) 2007. március

MEGÉLT ÉS ELVETÉLT METAMORPHOSISAINK
Naplójegyzet: 2006. augusztus 8. 
Megjelent: POLISZ (102.) 2007. március

KÖZÖS GOND
Naplójegyzet: 2006. augusztus 9. 
Megjelent: POLISZ (102.) 2007. március

EGY SOKAT VITATOTT MAGYAR-MAGYAR TALÁLKOZÓRÓL
Naplójegyzet: 2006. augusztus 10. 
Megjelent: Erdélyi Napló (777.) 2006. augusztus 22.

POLISZ (102.) 2007. március

ÚJABB FORDULÓPONTRA VÁRVA
Naplójegyzet: 2006. augusztus 29. 

A NAGY KÍSÉRLETRŐL
Naplójegyzet: 2006. szeptember 22. 
Megjelent: Erdélyi Napló (782.) 2006. szeptember 26. (Vezérhangya)

1956 ÉS UTÓÉLETE A MAROSVÁSÁRHELYI ORVOSI EGYETEMEN
Naplójegyzet: 2006. szeptember 24. 
Megjelent: Erdélyi Napló (784.) 2006. október 10.

SZOLZSENYICINTŐL KATONÁIG
Naplójegyzet: 2006. október 16. 
Megjelent: Erdélyi Napló (786.) 2006. október 24. (Vezérhangya)

Átalvető (60.) 2006. december

NEM HISZIK, AMIT LÁTNAK - AVAGY SIKERES FORGATÓKÖNYV
Naplójegyzet: 2006. október 26. 
Megjelent: Erdélyi Napló (787.) 2006. október 31.

Átalvető (60.) 2006. december

HOSSZÚ RIDEG ŐSZ FERI-VÖLGYBEN
Naplójegyzet: 2006. november 6.  
Megjelent: Erdélyi Napló (789.) 2006. november 14.

Átalvető (60.) 2006. december

GONDOLATOK A TETSZHALÁL ÁLLAPOTÁBÓL
Naplójegyzet: 2006. november 12. 
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HOL VAN A MAGYAR POLITIKA ARANYCSAPATA?
Naplójegyzet: 2006. november 30. 
Megjelent: Átalvető (60.) 2006. december

A VONAT ELMENT
Naplójegyzet: 2006. december 1. 
Megjelent: Erdélyi Napló (794-795.) 2006. december 19.
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