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Naplójegyzet: 2002. február 01.

A KELETEN „ROHADÓKRÓL”

Ismét  külhoni  barát  felháborodása  kényszerít  gondolkodni  arról,  mivé  is  lettünk  itt  Kelet-
Európában élők, s ezen belül mi magyarok. 

Már első percben felmerül a kérdés,  hogy a kisebbségben élő és az anyaországi magyar
lélekvázának deformitásait külön vagy együtt érdemes tárgyalni?

Első rápillantásra talán is–is. Illetve egy darabig együtt aztán külön. Mert a határokon kívül
maradottakat kettős nyomás nyomta a történelmi lejtőn, igaz, hogy ezekből az egyik, az etnikai
hátrány hatása jóra is fordult, mivel értékes tulajdonságokat erősített. Emitt viszont nagyobb
mértékben érvényesült - a közös kelet-európai hatások mellett – 56 morális varázsa. 

Az  anyaországban  élők  és  az  elszakítottak  részvételével  és  ellenállása  nélkül  folyó
alábbhanyatlást,  a külhonban élő magyar inkább apró jelekből,  s  néhány határokat is átjáró
felháborító esemény nyomán ítéli meg. Nem érti, miért késik a posta,  de azt sem, hogy aki
szóbeli  ígéretet  tett  neki  azonnalra,  miért  késik,  vagy  felejt?  Hogy  amikor  ő  németes
pontossággal  áll egy ügy mellé,  hogy lehet azt kvázi megcsúfolva felületeskedni körülötte?
Említett  barátom példának  okáért  azt  kérdezi,  hogy  miért  krajcároskodnak  a  szégyenletes
kicsinyesség küszöbe alatt egy erdélyi kiadónál a bélyegköltséggel? De ugyan így nem képes
megérteni,  hogyan  merészelhet  emberek  egy-egy  csoportja,  ilyen  vagy  olyan  párt  vagy
csoportérdek miatt a nemzet kárára politizálni? És a többi.

Ha röviden válaszolnék neki,  először arra figyelmeztetném, hogy az aki innen idejében
megszabadult, vajon jogosult-e arra, hogy ilyen keményen bíráljon. Mert barátom bírálata igen
kemény, s a szentencia is.

Aztán tovább gyűrűzik a gondolat és kutatgat a múlt s az okok lomtárában.
Hiszen lezajlott a nagy nyugati kísérlet is. A német nép egyik fele, ráadásul a keményebb, a

németesebben német, a tartásosabb – ha lehet így mondani – került laboratóriumi körülmények
közé. Ott kellene először felmérni a torzulásokat. S ha már erről megszületett a tapasztalat,
akkor ítélkezzenek a keleten ma is még csak a nyugati mézesmadzagot nyalogató népek felé.

A  magyar  példa  további  bonyolult  kérdéseket  vet  fel.  Mert  az  anyaország  már  régtől
nyugati  orientáltságú  társadalma  az  egyik  vizsgálandó  csoport,  a  másik  pedig  a  levantei
környezetbe taszított, a maga kényszerű alkalmazkodásokból megszülető kettős kötődésével.
És külön vizsgálandó az a közeg, melyben az elszakítottak élni kényszerülnek már 80 éve. S
azon belül a tömb-magyarok és a szórvány, no meg a most annyira aktuális gond a csángók
helyzete, kiknek sorsa már-már szakkifejezéssé mumifikálódott és elcsángósodásról beszélünk.

Gondolkodjunk csak? Hogyan élhet meg egy magyar Erdélyben, ha a balkáni korrupció
eszközeit  megvetve  kél  versenyre  az  azt  gátlástalanul  alkalmazókkal,  s  ezzel  hátrányos
helyzetét  négyzetre  emeli?  És miként  ítéljük meg ezt  az  anyaországban,  melyben büszkén
határoljuk el magunkat a balkáni jelenségektől, miközben azok Európa felé való eltolódása már
jóval meghaladja Lajtán inneni határainkat.  Tudjuk, hogy Németországban az adóhatóság –
adott összegen belül - elfogadta költségnek a bevallott csúszópénzt is.

Szidalmazzuk a magyar postát és kiderül, hogy a feladott levél nem itt késlekedett, hanem a
nyugati civilizáció elektronikus csodái közepette tévelyeg. 

Elítéljük a velünk szemben keleti politikát folytató szomszédokat, miközben Európa velünk
kapcsolatos politikája a  portáéra kezd  hasonlítani.  Hetente más–más meglepetések érnek,  s
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bizony  modern  formájukban  nem  kevéssé  sértők,  mint  amikor  még  Allah  leghatalmasabb
szolgájának lábai illatoztak felettünk édesen.

Barátom, válaszolnám most a békétlenkedőnek, mindenütt emberek élnek s élni próbálnak.
Tudatukat meghatározza a lét. Ezt éppen a mi életünket meghatározó nagy tudatformálóktól
tanultuk, azoktól akik létünkről gondoskodtak a sokoldalúan fejlett szocialista társadalomban.

Az átélt huszadik század után már a megmaradás is teljesítmény. Nem lehet az erősek vagy
a szerencsések mércéjével  mérni.  Időt kell adni a gyógyulásra.  Arról sem tehetnek ezek az
emberek, hogy kezelésük egyelőre a púpos gyermeket kúrálni beszerzett préshez hasonlatos.
Még van és még lesz alkalmuk bizonyítani. Emitt rövidesen az áprilisi választások során, amott
azzal,  hogy  kiváltják  a  nehezen  megőrzött  anyanyelv  tárgyi  bizonyítékát,  a  koronás  kis
igazolványt.

Háborogsz, hogy ezzel kapcsolatosan az egyházi adó befizetéséhez köti az egyház az aktív
egyházi életről szóló igazoló szavakat? 

Mi mást tehetne? Ne ezen háborogj.
Örülj,  hogy  szerencsés  voltál,  búsulj,  hogy  nem  lehettél  részese  a  feltámadás  nagy

kísérletének és légy türelmes, mert az örvényben forgó áldozatnak nem a partról kiáltozunk, s
lehet még nem is az a legjobb ha utána ugrunk. De keressük a mentőöveket számukra. És ne
feledjük, hogy az örvény következő áldozatai mi lehetünk. Itt úgy, hogy észre sem vesszük
jódolgunkban. Ott nyugatabbra úgy, hogy még tapsoltok is neki.

S ezúttal önként.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2002. február 06.

A VÁLASZTÓ MEGALÁZÁSA

Nehéz helyzetben van az a  „nemzetért  síró bús közíró”,  aki  manapság egy-egy felháborító
eseményre reagálna, de nem napilapok, hanem periodikák munkatársa. „Mire elér reakciója a
túlsó határra, leesik fejéről az ötlet koronája.” Ami nem baj. Sőt. Hála Istennek egyre többen
vannak már, akik a kellő pillanatban reagálnak, reagálhatnak.

Természetesen azonnal megdöbbentett az MSZP reakciója a vitatott - diszkriminatív - 25
százalékos  Uniós  mezőgazdasági  direkt  támogatásról  szóló  ajánlat  nyomán.  Nem  lehetett
másként fogalmazni erről a reakcióról, mint a megdöbbenés hangján, pedig az ellenzék háza
táján az utóbbi időben a megdöbbentés terén igen magasra emelték a küszöbértékeket.

Már  az  először  általuk  is  ravaszul  megszavazott  státustörvény  hátbatámadása  kapcsán,
emberek tucatjaitól hallhattam a nemzet vagy a hazaárulás kifejezést. És nem állíthatjuk, hogy
indokolatlanul. Hogy egy indulatmentes, figyelmeztetni óhajtó, higgadt magán párbeszédben
ilyen  bárkitől  –  akár  a  parlament  széksorai  közt  is  -  elhangzik,  teljesen  természetes.  Az
ellenkezője volna meglepő.

A jelenlegi negatív kampány már más elnevezésért kiált.
Kitűnő tollú emberek írtak le erről szinte mindent. De van a legutóbbi ügynek egy vetülete,

amelyről nem volt alkalmam eddig fejtegetéseket felfedezni.
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Röviden:
Az az állítás, hogy Magyarország, sőt több fel nem sorolt más európai belépésre váró állam

majdani  támogatásával  kapcsolatos  összeg  alacsony  volta,  a  magyar  kormány eddigi  hibás
tevékenységének következménye, akkora képtelenség, hogy aki ezt elhiszi, annak véleménye
nem vehető számításba. Eltér attól, amit szellemi képességek terén normálisnak nevezhetünk.
Ilyen leépülést tömegesen a 40 + 4 év tudatos munkája sem okozhatott.

Tudjuk, hogy az MSZP kiemelkedő politikusai -  akik állítólag magukénak vallják ezt a
véleményt - különösen észnél vannak, sőt minden eddiginél éberebbek. Ennek a véleménynek
a magyar nép, vagyis a szavazataikat még rejtegető szavazók számára történő felkínálása egyet
jelent  azok  legsúlyosabb  megsértésével.  Ez  több  mint  a  szavazóbázis  alábecsülése,  ez
arculcsapás. Az ő stílusukban fogalmazva ez a „hülyére vevés”. Olyan önleleplező erejű tény
ez, melyet a legszilárdabb MSZP szavazó is észre kellene vegyen - akár homokba dugott fejjel
is - és el kellene gondolkozzon eddigi álláspontján. 

Lányfalu

*

Naplójegyzet 2002. február 24.

Megjelent: Erdélyi Napló (544.) 2002. március 5.

KÖSZÖNJÜK

Miközben a választási  kampány folyik és a  gondolkodni hajlandó - bármely oldalon álló -
józan emberek egy oldal miatt volnának kénytelenek szégyenkezni, a politikai kampányok már
megszokott gondolkodásmódja szerint, minden fél figyeli a másik gyengéit. Így aztán várnánk,
hogy takargatni  fogja a  maga Achilles sarkait,  és  különösen azt,  hogy nem kreál ilyeneket
mesterségesen.

Az  ádáz  figyelésben  élen jár  az  ellenzék.  A  tét  nagysága  arra (Achilles)sarkalja,  hogy
ellenfelénél  azt  is  hibának  tüntesse  fel,  ami  erény,  s  ebben  az  igyekezetében  a  legkisebb
mértékben sem zavarja, hogy a környező világgal kapcsolatosan nekünk olyan tehertételeink
vannak, melyekhez hasonlókat  kevés ország kénytelen hátán hordozni.  A minket történelmi
csapdába juttató nagyhatalmak nem szeretnék, hogy egykor elkövetett ballépéseiket leleplező
események  zavarják  új  meg  új  terveiket.  De  a  minket  ebben  a  csapdában  sorvadva,
megsemmisülve látni óhajtó környező - homogénizációs sikereket álmodó - nemzeti álmok és
nacionalista ideológiák szintén azt lesik, mikor követünk el olyan hibát, amely lehetőséget ad
nekik, a  még ma is élő bizonytalanságérzéseiket  oldó mutogatásra,  mi több, ha csak lehet,
látványos támadásra.

A kollektív bűnösség, a világban általában el nem fogadott, elvének törvénybe iktatásához
(Benes-dekrétumok) való ragaszkodás erre alkalmas, de számukra is ingoványos terület. 

Tartósan  bonyolult  történelmi  helyzetünkben,  melyet  nem  magunk  okoztunk,  hanem  -
hálátlan és vak (vagy igen is éleslátó) belső erők támogatásával - a külső ellenség kényszerített
ránk, a mindenkori magyar külpolitika mozgástere folytonosan alá van aknázva. Az élettér szó
körüli - bután akadékoskodó - vita miatt fogalmazhatnám úgy, hogy a magyar külpolitikának is
szűk az élettere.
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Az  országot  a  második  világháború  után  tovább  csonkító  Párizsi  békék  óta  azt  is
megszoktuk, hogy nekünk tilos felemelni fejünket és folytonosan mások érzékenységei miatt
járunk megalázóan nevetséges tojástáncot. Ez a helyzet, melyben generációk nőttek fel, lassan
genetikailag kódolja belénk az indokolatlan szégyenérzeteket, a megalapozatlan bűntudatot, a
legbonyolultabb kisebbségi érzéseket. Sajnos országon belül is vannak sokan, akik ezt tőlünk
mintegy elvárnák.

Egy  ország  lelkiállapotáért,  egy  nemzet  közérzetéért,  a  mindenkori  miniszterelnök
felelősséggel  tartozik.  Ezek  a  sokak  által  hivatalból  elhallgatott,  vagy  alábecsült  érzések
ugyanakkor  történelmi  korszakok  alkotó  erejét,  lendületét  tudják  meghatározni.  A
megaláztatások  évtizedei  után,  ha  erre  gondolunk,  már  szinte  csoda,  hogy  talpon  tudtunk
maradni.

Ha  most  a  fent  ábrázolt  helyzetet  átgondolva  értékeljük  Orbán  Viktornak  az  európai
parlamentben, egy német képviselő által - a Benes dekrétumokat is érintve - feltett kérdésére
adott válaszát, akkor a következő megállapításokat kell tegyük.

- Orbán Viktor tudta,  hogy válaszának milyen következményei  lehetnek.  Erre ellenfelei
által  is  elismert  képességei  adják  a  garanciát.  Válasza  tehát  tudatos,  és  az  egyébként
elkerülhetetlen helyzetben, a lehetséges legmegfelelőbb volt.

- Az elfogulatlanul ítélkezni esetleg még képes nemzetközi politika számára világossá tette,
hogy a most zajló fontos folyamatokat nem akarja terhelni ezzel a kérdéssel.

-  Az  érintettek  számára  jelezte,  hogy  a  kérdést  nem  felejtettük  el  és  nem  tartjuk
lehetségesnek, hogy annak terhét az idők végezetéig hordozzuk.

- A történelem számára világossá  tette,  hogy ha az Európai Unió és a szabad világban
annyit  hangoztatott  emberi  jogok  kérdésének  kezelése  olyan,  aminek,  illetve  amilyennek
mondják,  akkor  nem  képzelhető  el  uniós  csatlakozás  ezeknek  a  dekrétumoknak  az
életbenmaradása mellett.

-  Orbán Viktor minden bizonnyal  azzal is tisztában volt, hogy az Unió vezető hatalma,
Németország  és  a  Benes-dekrétumot  ma  is  alkalmazó  országok  között,  a  soha nem szűnő
polémia  egy  idő  óta  kiéleződött.  Tudomása  kellett  legyen  Milos  Zeman  szinte  hisztériás
kirohanásairól is, melyeknek kapcsán maga Zeman úr is kínos magyarázkodásokra kényszerült.
Német lapokból származó értesüléseim szerint a legvadabb benesi hangon kiáltozott az egykori
kitelepítettek felé,  sőt  tanácsokat  adott  a  világ más tájain (Közel-Kelet) konfliktusban levő
társadalmaknak is, hogy alkalmazzák a módszert. 

Miniszterelnökünk magatartását azonban másért értékelem nagyra.
Szemben az ellenzékkel,  mely a hatalom megszerzésének  érdekében a nemzet  érdekeit

semmibe véve kampányol, felelős miniszterelnökünk pillanatnyi saját és pártérdekeit félretéve,
a mai hazai helyzetet és félrevezetett közvéleményt, valamint a gátlástalan ellenfeleket ismerve
mondhatnánk, hogy a kampány kimenetelét is kockáztatva, egy nemzet nevében emelte fel a
fejét és mondta ki, hogy ELÉG.

Ne  feledjük,  hogy  az  ellenzék  közben  a  nemzeti  érdeket  súlyosan  sértő  lépéseket
sorozatban követi el. Gondoljunk csak Medgyessy úr megalázó látogatására Nastasenál éppen
akkor,  amikor  kétmillió  magyar  polgárát  és  tizenötmillió  magyart  gyalázó  nagy  beszédét
tartotta  Aranyosgyéresen,  vagy  a  magyarságot  végre  fészekmelegbe  hozó  státustörvény
kapcsán tanúsított magatartásra, a pozsonyi szlovák nacionalistáknak exportált saját érvekre, a
végre megszületett országimázs gondozás eszméjének és intézményének tagadására, és a többi.

Ha  a  szavazásra  készülő  megalázott  magyarságot  sikerülne  Miniszterelnökünk  e  bátor
lépésével az ellenzék szavazótáborába terelni, akkor ez a nép már nem tudja mit akar. Akkor a
külső és belső ellenség már a választások előtt elérte célját.
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Én remélem, hogy akiben egy fikarcnyi emberi tartás, magyar állampolgári tudat, esetleg
uram  bocsá’  magyarság  van,  a  történtek  után  még  biztosabban  tudja,  hova  kell  leadja
szavazatát.

A magam részéről  régen vártam arra a  pillanatra,  hogy a nevemben, a  nevünkben egy
minket szolgáló miniszterelnök, egy ilyen kérdésre ilyen választ adjon.

Köszönet érte neki és pártjának.
Bátor, szemeket nyitogatni képes cselekedet volt.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2002. március 23.

Megjelent: Erdélyi Napló (547.) 2002. március 26.
                 Átalvető (42.) 2002. június

EZ A SZENNY LESZ A VÉGSŐ?

Nehezen telnek ezek a napok annak, aki felelősséget érez Magyarország jövőjéért, de még a
csupán saját bőrükben gondolkodóknak is. Ha gondolkodók.

Nos ezt kérdőjelezte meg a magyar választási kampányban kihívóként jelentkező, szürkére
sikeredett jelölt, amikor a polgárok ítélőképességét megkérdőjelezvén, a - szerintük a kormány
által bedarált és jobboldali elfogultságban szenvedő (sic!) -  média segítségét  igényelte  saját
szavainak fel és az ellenfél szavainak leértékeléséhez. 

A fenti mondatban is benne rejlő ellentmondásosság és számos hasonló aztán végigkísérte,
át meg átszőtte az egész kampányt.

Az  utódpárt  himnuszának  sorai  most  sötét  és  valóságos  felhőként  lebegnek  feje  felett.
Tudják, hogy ez a harc lesz a végső. És ez a lelkiállapot rossz tanácsadó lehet. 

Hiábavalónak, sőt károsnak bizonyult -  a más közegekhez szokott -  külhoni tanácsadók
agresszióra és az ellenfél ingelérésre alapozott módszere. Nagy gondot okozott a megtámadott
ellenfél  nyugalma.  Ezt  igazolja  az  is,  hogy  kénytelenek  voltak  egy  magánbeszélgetésben
elhangzott  véleményt  kinevezni  a  kampány  eldurvulásának,  miközben  ők  maguk  hörögve
szórták átkaikat. 

A kihívó magatartást aztán a kihívások tetőzték be.
Először az előbb már említett szürkécske jelölt ingerelte volna az oroszlánt, de még az őt

futtató  istálló  sem merte komolyan  gondolni,  hogy egyenlő  feltételek mellett  esélye van a
sikerre. Ez nála jobb és tapasztaltabb gladiátoruknak sem sikerült akkor, mikor az az oroszlán
még szinte kölyök volt. Így aztán csak az maradt, hogy nyilvánvalóan egyenlőtlenné tegyék a
feltételeket s azt elfogadni méltatlan legyen. A többi már ismét a magyarázó emberek dolga
maradt.

A  sorozatvetőnek  szánt  sokminiszteri  vitát  először  kisebb  sorozatra  tervező  kihívó  azt
észlelhette,  hogy  nem  csupán  nyitott  kapukat  dönget,  de  éppen  ellenkezőleg,  a  vitázók
teljeskörűvé  tételének  javaslatával  is  szembesülnie  kellett.  Erre  aztán  különösen  nem volt
felkészülve. Már itt nagyvonalú volt a provokált fél és előnyt adott a kihívónak. Hiszen volt
olyan terület, ahol a kihívó, egy vitapartner ellen több szakembert akart felállítani. Minthogy

6

6



nekik nem volt olyan emberük aki egyszemélyben megvívja a csatát, olyan előnyt csikartak ki,
mintha egy bokszolónak nem egy ellenfél ellen kellene küzdeni, hanem minden harmadában a
mérkőzésnek  új  meg  új  ellenfelet  kapna.  Egyik  a  belharc,  másik  a  felütések,  harmadik  a
balhorog, esetleg az eltáncolás, főleg pedig az övön alul ütés terén - ki-ki amiben a legjobb -
mérte volna össze erejét, egyszem ellenfelével.

Minek  utána  még  így  sem  érezte  magát  képesnek  a  győzelemre,  mit  tehetett  derék
kihívónk, e saját maga állította csapda szélén? Ismét egyedüli fegyvertárához, a ravaszság és
félrevezetés  eszközeihez  nyúlt.  És  lőn,  hogy  megszületett  a  plazma  képernyők  ötlete.  A
virágcsokorral  és  kézcsókkal-puszival  tárgyaló  ellenfelet  így  próbálták  tőrbecsalni.  A
szószátyár  jelölt  ezt  tudva,  el  is  szólta  magát  egy  sajtóértekezleten.  Ő  már  tudta,  hogy  -
szóhasználatuk szerint - balhéra megy a játék. Így aztán jelezte, hogy ezekkel a vitákkal még
gondok lehetnek.

Mit  gondolhattak  ők  arról,  hogy  mit  tehet  a  kihívott?  Vagy  hősiesen  belemegy  az
egyenlőtlenné tett küzdelembe, ahol ellenfele nem az ellenfél, hanem egy egész háttérstáb, és
maximális  esélye  a  szép  halál  lehet,  vagy  tiltakozik,  kiszáll  a  becstelen,  szabálytalan
küzdelemből,  s  akkor  meg  ott  van  a  „bamba  választópolgároknak”  eladható  szenzáció:  a
megfutamodás látszatának kihasználása.

Itt tartunk hát most, s bár az eredményesség tekintetében még sok minden lehet a dologból,
a lényegen az már nem változtat.

A hátralavő napokat valahogy kibírjuk, s abban reménykedünk, hogy ez a szenny volt a
végső. De tudjuk jól, hogy a bizonyosságig még megizzadunk.

A baloldal, melyre meggyőződésem szerint nagy szükség van egy demokráciában, majdan
csak akkor töltheti be történelmi szerepét, ha egy meghatározó drámaiságú vereség után arra
kényszerül,  hogy szemléletet  váltson, s  ezt  ennek legfőbb biztosítékával,  politikai  elitjének
lecserélésével hajtsa végre.

A történet eddigi része az ettől való félelemről szólt.

Leányfalu

*

Naplójegyzet 2002. április 10.

LEVÉL AZ ERDÉLYBŐL JÖTT BARÁTOKHOZ

Kedves Barátaink!

Jól tudjátok, hogy április hetedikén éjfél körül, mikor a trianoni határtól keletre már egy órával
előbbre járt az idő, közel kétmillió magyar szíve szorult össze ott.

Mert  emitt  a  trianoni  határt  feledni  kész  nagyobbik-kisebbik  hazában  akadt  nagyjából
ugyanennyi ember (szándékosan nem magyart írtam), aki megtagadta őket.

Hogy  ezek  a  szerencsétlenek,  eltekintve  a  közvetlenül  érdekeltektől,  saját  magukat  is
odadobták a nemzetközi kozmopolita tőkének, az a legtragikusabb ráadás.
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Ebben  az  országban,  ahol  tudjuk kik jóvoltából,  itt  lappang  a  rejtett  Erdély ellenesség
öngyilkos réme (a megszakított 12 év nem volt elég a tudati hézagok pótlására), az Erdélyből
áttelepült  magyarok („a románok”)  kell  betöltsék a nemzet  lelkiismeretének  szerepét.  Volt,
amikor a magyar Erdély mint állam mentette át a magyarságot a történelem zivatarain, most
ugyan ezt kell felvállalja Erdély magyar szelleme. Annak pedig mi, akik itt vagyunk, akik a
legkülönbözőbb  okokból  ide  kellett  jöjjünk,  talán  legfontosabb  letéteményesei,  előretolt
felelősei  vagyunk.  Azok vagyunk ép nemzettudatunkkal,  egészségesebb veszélyérzetünkkel,
tisztánlátásunkkal.  Sértő  szándék  nélkül  állíthatjuk,  hogy  az  ott  megélt  évtizedeknek
köszönhetően  nagyban  különbözünk  a  globalizációra  -  gulyáskommunista  múltjával  -
előkészített magyarok jelentős tömegeitől.

Ezért kötelességünk, hogy a következő tíz napban félelem nélkül nyitogassuk a szemeket és
mentsük meg ezt az országot, melynek magyarsága, és magyarként befutandó felfelé ívelése
lehet egyedüli garanciája az elszakadt területeken maradottak megmaradásának is.

Ne kíméljétek hát az energiát, az időt, és ne féljetek. Álljatok ki és fogjátok meg a látszólag
nagyobbik testvér kezét. Nem tudja mit cselekszik.

Leányfalu

*

Naplójegyzet 2002. április 13.

Megjelent: Átalvető (42.) 2002. június

ZAJLÓ GONDOLATAIM A NAGY FORDULÓ(PONTO)K KÖZÖTT

Még egy  hét  és eldőlhet  egy  1000 éve államot  alkotni  képes,  és  e  tulajdonságáról  ismert
nemzet  sorsa.  Államalkotó  képességünk  adta  azt  az  előnyt  mely  a  népvándorlás  egyetlen
túlélőjévé  tett,  az  előnyt  melyet  a  történelmi  Magyarország  jelentett  mesterséges
feldarabolásáig,  és  amit  a  csonka  torzó  is  igazolt  azzal,  hogy  a  várakozások  ellenére
fennmaradt  és  életképesebbnek  bizonyul  azóta  is  (és  ezért  különösen)  acsarkodó
szomszédainál.

Április 21.-én ez a mítosz megdőlhet. 
Ez a nap a magyar történelembe nagyobb tragédiaként kerülhet be, mint Trianon. Mert, ha

itt egy olyan ország irányába indulunk, amilyet a most magukat már győztesnek tartók akarnak,
az az egész árpát-medencei magyarság végét jelentheti. 

Ezen nem segít és nem kozmetikázhat  semmi.  Itt  kőkemény tényekről  van szó,  s  hiába
üdvözlik őket helyezkedő határontúliak, és táncolják körül a haszonélvezet reménykedői itt az
anyaországban.

A szakemberek vitatkoznak a negatív csodán. Senki sem érti.
Mindenki gyanakszik.
A feltételezhető összetevők közt szerepel a területen jobban működő „aktívák” ügyessége,

kis stiklik és esetleges nagy csalárdságok emlegetése. Arra már remény sincs, hogy az egész
társadalom hitelesnek fogadja el az első forduló eredményét.

De legtöbbet arról esik szó, hogy a negatív, ordítós kampány egy eldurvult társadalomban
hatékonyabb volt, mint a visszafogott, a tetteket a szavaknál fontosabbnak megítélő.

8

8



A két  nagy  párbeszédről  a  rendezők  közt  azt  hallani,  hogy  Pokorni  indiszponált  volt,
illetve, hogy hibás volt a kommunikációs szakemberek Orbán Viktornak adott tanácsa, mely
szerint vissza kellett fogja magát, hogy ne semmisítse meg Medgyessyt, aki ezáltal állítólag
„sajnálat szavazatokat” nyerhetett volna?

Ez  a  lakosság  nem érzékeli  a  finomságokat.  A  hangadó  értelmiség  azt  hiszi,  hogy  a
tömegek is mindent úgy vesznek észre, úgy regisztrálnak mint ők. Sajnos azonban itt másnak
van  hatása.  Kádár  gulyás-sújtotta,  Trabantos,  kiskerti  fabódés  népe  még él.  És  ráadásul  a
kapitalizmus (pontosabban a globalizmus) csípős dere is megcsapta.

Nem veszik észre az ellentmondást abban, hogy a FIDESZ minden cselekedetét kárhoztató
propaganda után most azt mondja az MSZP, hogy folytatja a megkezdett jó ötleteket. Jó tehát
amit a FIDESZ adott, avagy rossz? Ha jó, akkor eddig hazudtak. Ha rossz, akkor ők is rosszra
készülnek.

Mikor magyarázkodnak, azt mondják, hogy kevés volt az amit a FIDESZ adott, a gazdaság
teljesítőképességéhez viszonyítva.  Tehát a gazdaság teljesítőképességét  elismerik.  Elismerik,
hogy volt miből adni. Ugyanakkor már azt emlegetik, hogy Orbánék mindent tönkretettek és
pótköltségvetés  kell.  A  mellékszereplők  szakkommentárjaiban  feltűnik  a  „lerombolt
gazdaságot veszünk át” gondolat mely, mint már egyszer tapasztaltuk, kaput nyit az új Bokros-
csomag felé. 

Azt követelik Orbántól, hogy nevezze meg az egészségügynek megszavazott 600 milliárd
forrását és garantálja azt. Medgyessytől a 4x150 (adják össze) hasonló célra ígért milliárdról
nem  kérnek  biztosítékot.  Pedig  már  arra  szólították  fel  a  miniszterelnököt,  hogy  csak
ügyvezetőként működjön.

Szótagolva mondják, hogy nem-lesz-gáz-ár-eme-lés, nem-lesz-tan-díj, ma-rad-nak a családi
tá-mo-ga-tá-sok. Sőt! Próbálnak rálicitálni. A képernyő nézői előtt alá is írják. Ugyanakkor a
leendő pénzügyminiszter a gázár szükséges emeléséről beszél (finomításokkal), és előkerül a
világbankkal aláírt szerződés a tandíjak bevezetéséről.

Apropó. A magamfajta civil ember itt láthat be ebbe az aljas vegykonyhába. Milyen jogon
szólhat bele a világbank egy szuverén állam nemzetpolitikájába? Vagy lehet, hogy nem értek
hozzá? Nem tagadom. Engem azonban akkor is felháborít, és félelmetes színekbe tünteti fel a
jövőt.

De ne csak borongjak. Hiszen még nincs vége. Ma megyünk a Kossuth térre.
A bizakodók néhány hihető támpontot emlegetnek.
Mindenekelőtt  azt,  hogy mint tudjuk bevált  az MSZP MIÉP-pel  riogató politikája.  Sok

szavazatot vitt el balra. De ez az adu már nem él. Vajon az ijedtek most visszamernek szavazni
arra, amerre eredetileg és szívük szerint akartak? És elég lehet-e ennyi?

Persze  szakértő MSZP már  erre is  gondol  s a  MIÉP-ezést  kiterjeszti.  Így  szól  Kovács
László: „…a parlamentbe bekerült a MIÉP, csak most FIDESZnek hívják.” Hát ők mindenre
gondolnak és semmit sem szégyellnek a hatalom visszaszerzéséért.

Reménykedhetünk abban is,  hogy a MIÉP szavazók nem indulnak el  a bosszút  sugalló
propaganda után, mely szerint a FIDESZ őket tudatosan tönkretette.

A Centrum párt szavazótábora is megbomlott,  elbizonytalanodott s  ez választóként  oda
sorolhatja vissza őket, ahonnan a pártot kívülről létrehozók elcsábították őket.

A kisgazdák is magukhoz térhetnek. Torgyán életművét már betetézte. A mór mehet.
Még az SZDSZ tábora sem teljesen egységes.  Ott  van talán a legtöbb olyan,  aki  most

felszabadult a MIÉP falra festett árnyékának nyomásától. Miért feltételeznénk, hogy a nemzeti
liberális szellem meghalt.

És remélhetőleg  a  FIDESZ hangnemváltása  és  újfajta,  érvelő,  szókimonó,  bizonyítékot
soroló kampánya is ébresztőleg hathat az eltompítottakra és elkábítottakra.

Reménykedni kell. De a matematika kérlelhetetlen. Már az ellenfél megközelítése is fontos
eredmény lehet.
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És résen is kell lenni a második fordulóban. Itt mindenre képes erőkkel állunk szembe.
Hónapok óta volt bennem egy rossz érzés, hogy a nagy vereség tétje miatt esetleg valami

nagy  disznóság,  vagy más  váratlan  esemény,  netán  tragédia  történhet.  Akár  a  győzelemre
várva, akár a vereség tébolyában.

Csendben ülök egy békés szobában, és egyszer csak észreveszem, hogy előérzetem nem 
csalt. Az a valami megtörtént. 

De nem tudom, nem tudjuk, hogy hol? És hogyan?
Államalkotó képességéről ismert magyar népünk kezéből még nem csúszott ki a lehetőség.

Néhány nap és megtudjuk, hogy ismét elkezdhetjük-e túlélő képességünk gyakorlását,  vagy
emelt fővel mehetünk tovább?

Leányfalu

*

Naplójegyzet 2002. április 23.

Megjelent: Átalvető (42.) 2002. június

PILLANTÁS ÖNMAGAMBA, NEHÉZ NAPOK UTÁN

Aki az utóbbi négy évet a lassú fellélegzés időszakának szerette volna megélni, ráadásul az
igazi rendszerváltás elérkeztét váró reménykedéssel eltelve, most dermedten áll.

Régimódi definícióval nevezve „becsületes pártonkívüli”, magam is így vagyok ezzel. De
mielőtt  gondolataimat  rendezni  próbálnám,  le  kell  szögezzek  néhány  dolgot.  Mint  eddigi
írásaim is  jelezték,  az  ország  számára  valóban  szükséges  egészséges  baloldalnak  nem egy
utódpártot tartok. Nem tudom szívemre ölelni azokat sem, akik a számomra szent jelképeket -
melyeknek szerepe e nép lelkében több mint jelképes - meggyalázták (tudom, nem a jobb híján
rájuk szavazók százezrei, hanem a hatalmat jelentő szavazatokért tülekedő - adott - aktorok és
holdudvaraik).  Most  mégis  inkább  azt  szeretném,  ha  a  hatalom  új  birtokosai  ismét
meglepnének, és a retorikájuk szintjén csillogtatott irányba - vagyis a négy évig szidalmazott, a
kampányban pedig sajátnak felvállalt, sőt túllicitált programjukká tett irányba indulnának el.
Bármennyire is vonzó lenne arra spekulálni, hogy minél rosszabb, annál jobb, bukjatok bele,
stb.  fennállhat  annak veszélye  is,  hogy ezt  az ország most  és  már  nehezen bírná ki.  Nem
annyira anyagilag, hiszen a nyomor tűrésére az ember éppen a leköszönő huszadik században
bizonyította, hogy mennyire képes. Hanem inkább lélekben roppanna meg. Mert a magyarság
egyik fele lélekben még nem elég erős.  Az utóbbi hetek viszont arról győztek meg, hogy a
másik fele örvendetesen megerősödött.

Mi történt itt, kérdezgetik most úton útfélen. És sokan abba a hibába esnek, hogy csak a
mérleg nyelvét,  a győzelem szempontjából picit ide-oda mozdító okokat taglalják. Én - bár
később majd erről is szólok - másra figyelmeztetnék.

Hétmillió  szavazóból  most  ötmillió  járult  az  urnákhoz.  Kis  különbséggel  fele  -  az  én
értelmezésem szerint és a politikai paletta által biztosított lehetőségek szűkös keretei között -
„magyarul” szavazott, fele (mely döntő többségében szintén ezt hiszi magáról), olyanokra, akik
az említett értékrend képviselését nem bizonyították, esetleg nem is akarták.
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Nem az a néhány tízezer „mérlegnyelve szavazat” a meglepetés tárgya, hanem a több mint
kétmillió.  Honnan  jöttek  ők,  mivel  szédíttettek  meg?  Van-e  valamennyiüknek  valamilyen
értékrendjük? Elég magyarázat-e az oly sűrűn hallott változat, miszerint ők az egykori 800 000
párttagból  és  utódaikból  kerülnek  ki?  Elég  magyarázat-e  a  megtéveszthetőre  butított
megtévesztettek  meghatározás?  Elég  magyarázat-e  a  jobban  működő  háttér,  az  „aktíva”
konkrét mozgósító ereje?

Nehéz lenne ezt megmondani és az is természetes, hogy azok, akik abból a szavazótáborból
melyet most boncolgatunk válaszra képesek, egészen más válaszokat adnak.

Mindenki más-más irányból tud bepillantani a nagy egészbe. Én például az egészségügyön
át, s tudom, hogy negyedmillió egészségügyi jelenthet akár milliónyi olyan szavazót is, akiket
az egészségügyiek helyzete döntően befolyásol. Ha ennek hetven százaléka elmenet szavazni,
akkor  az  hétszázezer  ember.  Ennek  a  csoportnak  a  megnyerésére  elég  lett  volna,  ha  az
egészségügyet idejében karolják fel, és amit tesznek, azt jól kommunikálják. Odafigyelnek a
jószándékú intézkedéseket visszájára fordító szándékokra.  És hány hasonló példa lehetséges
más területeken.

 A legfontosabb talán a közismerten MSZP bázist jelentő - egykor iparosodott - megyék
megnyerése lett volna. És elsősorban a fővárosé. Ott kellett volna - akár áldozatok árán is -
bizonyítani, hogy Demszky „büntetés elmélete” nem igaz. Akkor most „a szomszédot szerető
szívemnek annyira kedves” piros, sárga, kék színű város piros választási térképein, nem lenne
oly szomorúan kicsiny a budai sárga folt.

Ezek a példák, amelyekhez hasonlatos sok van, egyenként is eldönthették volna a választást
egy  értékrendem  szerint  jobb  irányba,  melynek  ugyanakkor  létező  aktuális  hibáit  s  főleg
gyengéit is külön elmélkedésekben kellene bírálnunk, feltárnunk. Kritikusan és önkritikusan.

De ennél is fontosabb lett volna, s ez a jövő feladta, annak a másik két és fél milliónak a
közös megszólítása.  Mert a kevéssé képzett,  a  tudatlanságában  megvezethetőbb felé is  kell
legyenek kommunikációs csatornák. Ők ugyanis ebben a csoportban, számarányukat magasan
meghaladó mértékben szerepeltek.

Persze tudjuk, van még sok más „elég lett volna” is. Például és talán, ha Csurka István nem
emlegeti idő előtt a 100 képviselő visszaléptetését  (nem is lett volna száz ilyen, aki  igazán
hatékony segítség), és bekerül a parlamentbe. Elég lett volna, ha 11000 kerületben mindenhol
kizárják  az  apró  csalások  lehetőségét.  Hiszen  körzetenként  öt  kis  svindli  (amely  azért  ne
feledjük, hogy megannyi esküszegés) már a MIÉP öt százalékát jelenthette volna. Igaz az most
nagyon kényes kérdéseket vethetne fel a FIDESZ számára. Na, de ugyanúgy jelenthetett volna
kicsiny, de sorsdöntő mínuszt az SZDSZ-nél. Ki tudná megmondani?

Itt érdemes megjegyezni, mennyire nevetséges ez a MIÉP rém emlegetés, miként az európai
Magyarország dícsérete is azért,  hogy nem juttatták be a parlamentbe. Ha véletlenül 35000
ember oda szavaz és bekerülnek, akkor most mi egy fasiszta nép lennénk? Más lennénk mint
így? Nem az lennénk akik vagyunk? Nem ugyan olyan kollektív megbélyegzés-e ez a főleg
belső, házi használatú fasisztázás, mint az annyit emlegetett Benes-dekrétumok?

Nem tudunk  arról,  mekkora  lehetett  a  külföldi  nyomás  a  FIDESZRE,  ami a MIÉP-pel
kapcsolatos politikájukat illeti. Nem tudjuk mekkora ilyen nyomást sikerült rendelni, s azt sem,
hogy mekkorát kívánt bevetni a nemzetközi tőke érdeke? De tény, hogy bármennyire is fáj,
Tony Blair már az első forduló után meghívta valamilyen formában Medgyessyt, majd - ha
nem is volt egészen igaz a hír -, de Busch a második után valamit talán jelzett. Az elszólást
elkövető  nagykövetasszony  szimpátiáit,  bármennyire  is  próbált  az  utóbbi  időben
tárgyilagoskodni, valószínűleg már kiválasztásakor figyelembe vették.

Azt sem szabad feledni, hogy a nemzetközi tőkének sokkal kényelmesebb tárgyalópartner
egy  nemzetileg  elkötelezetlen,  tehát  kifele  puhább  kormány.  Ennek  egyéb  előnyeit  ne  is
taglaljuk.
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Orbán Viktor viszont most bebizonyította, hogy nem hataloméhes. Mert ha igen, akkor most
belevágna  vakon egy  kisebbségi  kormányzásba  és  az  újraszámlálást  kikövetelné.  Van,  aki
ismervén  a  jobbközép  frissen  született  erejét,  akár  durvább  is  lenne.  Ő  azonban  nem
kockáztatta  az elért eredményeket.  Erős ellenzékként  nagyobb garanciákat  lát a vívmányok
megmentésére.

Medgyessy Péterre nehéz négy év vár, ha ebbe belebukik, nagyot buknak. Ha a történelmi
trend sikerre viszi őket, nagyot nyernek. 

Ennek a  történelmi  trendnek  az  egész  ország  szempontjából  hasznos  meglovagolásában
nagy  szerepe  lesz  az  erős  ellenzéknek.  Időnként  látszólag  önmaguk  ellen  kell  majd
politizáljanak, de a nemzet érdekében. Ez sem lesz könnyű helyzet, de nagy vizsgalehetőség.
Bizonyító értékű teszt.

Rövidesen kiderül merre indulnak a hatalom régi-új birtokosai.  A kormányalakítás utáni
napokban, az első száz nap után, és az önkormányzati választásokat és a nagy osztogatásokat
követően  jönnek  el  a  megvilágosodás  valódi  pillanatai.  Meg  az  uniós  tárgyalásokon,  a
kisebbségek ügyének felvállalásában stb.

Szeretném, ha tévednénk 
Szeretném, ha bölcsek maradnának.
Mert ennek a döntő ütközetnek a valóságban más a nyertese és más a vesztese, mint ahogy

látszik.
Hosszú távon talán más a kép, mint hinnénk.
Magyarországnak  ezek  után  a  hetek  után  van  egy  összekovácsolódott,  erős,  tudatos  és

immár tapasztalt, vonzó jobboldala. (Megítélését ne a hatalomtól megvadult politikai szereplők
meglepő durváskodásaiból  kiindulva képzeljük el.)  És van már  egy párt,  amelyik remélem
magára ismert és felismerte helyét,  feladatát,  s azokat,  akik mögötte állanak. Ha él ezzel a
lehetőséggel, ez talán a további erősödését jelentő megtisztító építkezésre is elég lehet.

Magyarországnak azonban nincs egy megtisztult, magára talált baloldala. Ez a baloldal nem
kapta  meg  -  egy  vereség  által  -  a  megtisztulás,  generációváltás,  az  értékes,  alkotó,
országfenntartó  tömegek  számára  is  vonzóvá  válás  lehetőségét,  a  szociáldemokrácia
hamisítatlan  hímporát.  Sőt  félő,  hogy  a  hatalom  és  az  egyéni  meg  csoportos  gazdasági
lehetőségek bűvkörében, helyzetük még tovább romlik. 

Én ismétlem, nem kívánom ezt  bármi  áron.  Csalódni  szeretnék.  Kellemesen.  Az ország
érdekében.

És a kör éppen itt  zárul. Mert hónapokig adott, „ez van” pártokban voltunk kénytelenek
gondolkodni és ellenségekké váltunk egykori jóbarátok, most eljött az idő, amikor meg kellene
szűnjenek a lövészárkok, s ismét csak az ország érdekét néznénk adott, „ez van” körülmények
között.  De  ebben  ismét  a  pártokban  politizálás  akadályoz  meg  ármányos,  tisztátlan
kipárolgásaival, a demokrácia szelíd álarcában.

És mégis meg kell próbálni.

Leányfalu.

*

Naplójegyzet: 2002. május 15.

Megjelent: Új Horizont 2004/3
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KÉT TÖRTÉNET ILLYÉS GYULÁVAL

Minden ember emlékei között létezhet olyan, melyet ha felidéz, hihetetlennek tűnik. Úgy érzi,
hogy azt ő nem élhette meg, nem csinálhatta végig, nem oldhatta meg, nem bírhatta ki. Ilyen 
félelmetes és egyben hihetetlen emlék annak a három hétnek az eseménysora, mely alatt 
Kolozsváron fel kellett számoljuk a család több mint félévszázados fészkét, a HITEL folyóirat
egykori fellegvárát, az erdélyi magyar értelmiség szerveződésének egyik emlékhelyét.

A hatalom alattvalóira fordított energiái messze meghaladták a józan ész által elvárhatóan
gyakorlatiasnak ítélhető cselekedetekre korlátozódás kereteit. Nem volt elég, hogy az etnikai
tisztogatásnak  olyan  válfaját  választották,  mely  -  az  erdélyi  magyarság  akkor  már  közel
hatvan éves megtöretési folyamatában - az anyagi eszközök mellett, a szellemi kerékbetörést
is magába foglalta, de a lelkeket is meg akarták törni. Örökre, jövőbenézve is. Ugyanakkor,
jelek szerint az anyaországot is meg akarták fosztani az oda kapaszkodó igaz magyar szívek,
karok, és szellemek odaadóan gyarapító erejétől.

Ebben  kitűnő  partner  volt  a  ma  szoborra  váró  Kádár  János.  Minekutána  1957-ben
Marosvásárhelyen illetve Bukarestben lemondott  az erdélyi magyar  kisebbség  védelmének
még a látszatáról is (…van nekünk elég területünk a szocializmus építésére…), egy látszólag
csendesebb és befogadóbb hangulatú néhány év után, most újra megegyezett - világszerte és
annak szégyenére csodált - szomszédjával. Nem hosszabbították tovább az áttelepülésre váró
erdélyi magyarok befogadási engedélyeit. Az esély immár sokkal kisebb reményével, mindent
újra kellet  kezdeni  azoknak,  akiknek lejárt  ez  előbb nagy nehezen  beszerzett  anyaországi
befogadása.

Kitűnő magyarok ezrei szívódtak fel a nyugati szórványba, Kolozsvár valóságos magyar
szatelitet  hozott  létre  például  Svédországban.  A  fogyó  anyaországnak  nem  volt  rájuk
szüksége. Nem az öregekre,  nem a tehetetlenekre,  nem a képzetlenekre.  A fiatal,  életerős,
jólképzett és kisgyermekeket nevelő magyarok sokasága utazott keresztül Magyarországon a
legkülönbözőbb formákban,  anélkül,  hogy igazi  vágya,  az  ottani  letelepedés,  sikerülhetett
volna.

Nagy  kockázatot  kellett  felvállalnom,  mert  a  jóval  előbb  már  elkészült  útlevél
megérkezését - szándékosan - a befogadás lejárta előtt öt nappal, július 26-án jelentették be.
Három évig  szóba  sem  álltak  velem,  mindaddig,  amíg  nem jeleztük,  hogy  a  szülői  ház
tulajdonosa,  Édesanyám  is  velünk  jön.  Több  román  potentát  által  magának  kinézett
szülőházam volt a váltságdíj azért, hogy negyven évesen egy új életet kezdhessek, hogy ne
legyek kénytelen elvállalni a kolozsborsai elmegyógyászat vezetését, melyet attól tartottam,
hogy politikai pszichiátria céljaira szántak. A piszkos munkára a bozgort alkalmazták volna.

Elszánt voltam és velem volt az Isten. A magyar követségen kiharcoltam egy 17 napos
hosszabbítást, és több tucat zsarolásra szakosodott hivatal és egyéb akadály leküzdése után,
augusztus 15-én a ház üres volt, az írások elkészültek, az útlevelet átvehettem. Egy Iancu
nevű rendőrtiszt  nem hitt  a  szemének.  Meglepetésemre a csendőr  perturól áttért  a  domnu
doctorra (doktor úr) és gratulált.  Utolsó napon mentünk át  a határon. Éjfél után már  nem
engedett  volna be a magyar határőr.  Ha ez nem sikerül,  az utcán maradunk. A házat  már
visszafordíthatatlanul átvette a román állam és lepecsételte,  állampolgárságunkról le kellett
mondani, anyaországom nem fogadott volna be.

Nem úgy tizenhét kolozsvári és környékbéli magyar család.
Képzeljék el azoknak a magyaroknak a lelkivilágát,  akik sok évtizedes szenvedés után

már-már átléphetik a határt, és távolról csodált, szeretett hazájuk visszatoloncolja őket. Még
ha elintézést is nyer később ügyük, ők már nem azok a magyarok, akik azelőtt voltak. Ők már
nem azzal a tenyerükre tett szívvel érkeznek az édes hazába.
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Ez volt  az a  plusz  erőfeszítés,  amire nem sajnálta  Románia az energiát.  Még  egyszer
megalázni, meggyalázni a távozót. Gerinctörötten engedni át, nem csupán kifosztva. 

A  mentalitás  és  az  igyekezet  mely  ezt  gyakorlatba  átvitte  oly  annyira  román,  és  oly
annyira bolsevik,  hogy egyik legjobb példát  és bizonyítékot  szolgáltatja  azon  elméletnek,
mely szerint a bolsevizmus is egy bizantin gondolkodás szülötte. Gondoljunk csak arra, hogy
milyen volt oroszországi tömegbázisának századok során formálódott gondolkodásmódja. És
gondoljunk csak arra,  miként  tudott a  románai  diktátor  -  végletes  módszereivel  -  25 évig
zavartalanul uralkodni azon a népen.

De térjek vissza a történethez.
A várható helyzetre már jóelőre felkészülve, Kiss Jenő kolozsvári költő - aki szeretetével

apám  helyett  apámként  állt  mellettem,  és  aki  mindenkor  felhasználta  irodalmi  és
publicisztikai  körökön  át  szerzett  kapcsolatait  mások  megsegítésére  -  levelet  írt  Illyés
Gyulának. A levelet még átutazásunk előtt néhány nappal  dr. Légrády Péter -  a nemrégen
elhunyt neves budapesti orvos barátunk - vitte el a nagy írónak.

A két  kis  történet  melyet  Illyés  Gyuláról  a  centenáriumon  le  szeretnék  írni,  itt  veszi
kezdetét.

A szerencsés átköltözés után sokat érdeklődtünk az ottrekedtek sorsáról. Megtudtuk, hogy
Magyarország (teljesen váratlanul) ezeket a családokat befogadta.

Életünk folyása, akkor még úgy hittük, hogy gyökeresen megváltozott. Nem telt el hosszú
idő és konszolidálódott magyarországi helyzetünk. Keményen dolgoztunk és élveztük a puha
diktatúra  előnyeit.  Állomáshelyünk  közel  volt  Tihanyhoz  és  néhány  alkalommal
felkereshettük Illyés Gyulát.

Gyula  bácsi  atyai  szeretettel  bánt  velünk,  Flóra  néni  kedvesen  sürgölődött  köröttünk.
Emlékszem egyszer koranyár volt,  a nagy cseresznyefa alatt üldögéltünk és beszélgettünk.
Nyugati – a magyarságra vonatkozó – érdekes híreket olvasott fel nekünk Flóra néni. Aztán –
mint  minden alkalommal  - Erdélyre terelődött a  szó.  És ekkor  a  kíváncsiság  erősebb lett
bennem  az  önfegyelemnél.  Elővettem  a  fenti  történetet  és  csodálkozva  kérdeztem
vendéglátónkat, vajon kinek köszönhették azok a családok megmenekülésüket?

Ő szeretetet sugárzó szemeivel reámnézett, és elmosolyodott. Mosolyában minden benne
volt, de egy szót sem szólt. Én sem feszegettem tovább a kérdést, hiszen világosan válaszolt.

Az  évek  gyorsan  röppentek.  Egy  alkalommal  a  Pápán  megismert  Rab  Zsuzsa  üzent
nekem. Ion Lancranjan Erdélyről szóló szörnyű, magyarfaló művének egy példányát küldte el
és kért, hogy fordítanám le, mert Illyés Gyulát igen érdekelné.

Kemény munka volt.  A fordítást  úgy készítettem el,  hogy nem csak  az oldalak,  de a
bekezdések is megfeleltek az eredetinek, még a magyarítás kárára is, hiszen itt vita és válasz
lehetőségéről és szükségességéről, a pontos hivatkozás megkönnyítéséről volt szó. 

Feleségemmel vittük fel a kész fordítást Illyés Gyuláék budai lakására. Kodolányi Gyula
fogadott és tőle tudtuk meg, hogy apósa néhány napja kórházba került. A hír szomorú volt s
útban hazafelé sokat töprengtem, de magam sem tudtam eldönteni mi a jobb, ha betegágyán
kapja meg a felháborító förmedvényt, vagy ha nem is tud róla. Információim szerint még a
kezébe került. De soha többet nem találkozhattunk az élő Illyés Gyulával.

Közben a könyv megjelent magyarul is, más fordításban és Száraz György gondozásában.
Utóbb - egy másik Lancranjan tanulmánykötet fordításával együtt - saját változatomat neki is
elküldtem. Én a könyv címét így fordítottam: Szózat Erdélyről. Száraz György szép levélben
köszönte meg és méltatta munkámat.

A sors kegyetlen iróniája, hogy mielőtt erről a számunkra oly szomorúan örökzöld témáról
–  megbeszélésünk  szerint  -  alkalmam  lett  volna  vele  személyesen  is  beszélgetni,  ő  is
eltávozott közülünk.
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Utóbb Lancranjan is  áthajózott  a  Stixen.  Feltehetően  más  irányba  mint  Gyulabácsiék.
Bűneinek súlya alatt talán még Káron ladikján sem lehetett biztonságban. Hívei azonban nem
késlekedtek szobrot is állítani néki. És ezért ott, senki sem tiltakozott.

Erdélyi könyvbemutató utam során értesültem arról, hogy a halott óriást, Illyés Gyulát, a
centenárium évében durván megtámadták. Először az anyaországban és persze szolgai módon
Erdélyben  is.  Bár  nem  volt  alkalmam  az  írásokat  látni,  de  mélységesen  felháborodtam.
Mindkét hazában élő igazi nagyjaink közült többen is elítélték ezt. Sajnos mintha divatba jött
volna a kapaszkodót jelentő történelmi,  irodalmi,  művész vagy tudós nagyjaink lejáratása.
Ahogy most mondják: trend lett belőle. Még Mátyás király sem úszta meg.

Ismerjük az Illyés Gyulát ért támadások évtizedes sablonjait (József Attila, Flóra és az,
hogy minden rendszer elfogadta). Arra azonban tudtommal még nem vetemedtek, hogy - akár
színvonalasan is, mint hallom - parodizálják a világirodalmi és történelmi súlyú nagy verset,
az: Egy mondat a zsarnokságról - címűt. Lehet, hogy elfogult vagyok, de ez számomra ugyan
olyan szentségtörés, mint ha a Miatyánkot, a Bibliát, vagy akár mely más vallás szent írását
vagy  imádságát  parodizálnák.  Hiszen  ez  a  vers  a  huszadik  századnak  -  egy  nagy  költői
látomás által - tömörített bibliája.  Aki ezt gúnyolja, az hitet tesz a zsarnokság mellett. Az,
hogy a kisebbik hazában is visszhangra találtak a támadók, nem lep meg. Általánossá vált már
az itteni mindennemű ártó szándék kigyűrűzése.

Úgy látszik a zsarnokság alatt még másként volt. Illyés Gyula neve, az ő kisugárzása,
évtizedeken át volt számunkra - ott Erdélyben - megtartó erő. Bölcs, megfontolt, és ezért soha
félre nem lökhető magyar hang volt az övé. Mindenkinek számolnia kellett vele. Ő volt a
magyar értelmiség megkerülhetetlen sziklaszirtje.

És  meggyőződésem,  hogy  az  is  maradt.  Mindenütt,  ahol  magyarságukat  tudatosan  és
őszintén felvállaló emberek élnek.

Leányfalu
2002. május 15.

*

Naplójegyzet: 2002. május 27.

Megjelent: Erdélyi Napló (557.) 2002. június 04.

KUSZA GONDOLATOK, AGYRÁZKÓDÁS UTÁN

A Sándor palota termében vidám csoport fényképezkedik. A leköszönő kormány mosolyog.
Tudnak valamit, vagy ilyen könnyű volt nekik feldolgozni?
Minden esetre – Áder János szavaival élve – neveltetésüknél fogva úri módon fogadták a

tisztának nem nevezhető vereséget. A miniszterelnök még az emberi méltóságát sértő primitív
arculcsapást is úgy kezelte, mint jelentéktelen, „törpe” oldalvágást. 

Az, hogy most  éberen figyelnek, őrködnek – ha kell figyelmeztetnek - a  vívmányok és
ígéretek lajstromát magasra emelve,  becsületbeli  kötelességük.  Persze az ellenkező oldalról
nézve ez megosztó, romboló stb. tevékenység. 
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Közben arra gondolok, hogy akinek már lefelé visz az életútja nem képes, nem alkalmas a
négyévekkel  dobálódzni.  És  a  nemzet  sem  bírja  sokáig  irreverzibilis  sérülések  nélkül.
Különösen igaz ez a kívül rekedtekre. 

Annyi mindent hall az ember, annyi felületes,  indulatos és bölcsnek látszó vélemény és
verzió hangzott már el. 

De  akit  letaglózott  a  képtelenség,  az  még  nem tud  nagy  összegzéseket  készíteni,  még
feljebb kellene röppenjen, hogy belássa az egész terepet és belásson a rejtett állások mögé is.

Vannak  azonban  tények,  melyek  egyelőre  megdöbbentik.  Nem  a  magyarázatok,
találgatások, feltételezések világából, hanem más területekről. Az, hogy ezekre nem figyelt fel
kellőképpen a félrevezetett tömeg, vagy annak vezéregyéniségei, furcsának tűnik.

2001 vége felé közeledtünk - ha nem csal emlékezetem - amikor kezembe került az MSZP
választási stábjainak kiképzésére írott Werber-anyag. Mondanom sem kell, nem program volt
az  ország  felemelésére  és  a  szavazók  ilyen  módon  történő  megnyerésére.  Sokkal  inkább
oldalanként összeválogatott mocskolódás a javából,  melyben a legenyhébb a túlzás volt, de
elmentek  a  szemen  szedett  hazugságig.  Első  oldalán  pedig  valami  ilyen  állt:  A  győzelem
érdekében ki kell vinni a kampányt az utcára. Ez a legfontosabb.

Ennek kapcsán most két dolog jut eszembe.
A magukat büszke győztesként ünneplők, kik a tehetetlenség erejétől hajtva még most is

úgy  tesznek,  mintha  a  kampánynak  nem  lenne  vége,  fő  vádpontként  emlegették,  hogy  a
FIDESZ  árkot  ásott,  kettészakította  az  országot.  Az  már  csak  természetes  volt,  s  a
nyilatkozatokból világosan kiderült,  hogy az árkot hol ásták. A jók, tehát ők - a bal - és a
rosszak, tehát a nemzeti jobboldal közé. Pedig az árokásás műveletének részletes programját a
Werber-oldalak tartalmazták. És ezt végre is hajtották.

Ugyancsak ők rikoltozták felháborodva, hogy a két forduló között a FIDESZ a politikát
kivitte az utcára. Azt hitték nem ismerős ez saját - sajnos győztesnek bizonyult - programjuk
első oldaláról? Werbert persze már senki sem emlegeti. Jólmegérdemelt milliárdjaival már hét
határon is túl van s újabb bevételt hozó győzelmeket remél, melyeknek a neki járó pénz csak
mellékes hozadéka.

De  jut  eszembe,  vajon  ki  találta  ki  a  Tetthely  címen  emlegetett  TV.  Sorozatot?  A
gyérszámú közönséget  vonzó és senki  által komolyan nem vett gyűlöletbeszédeket,  melyek
valahol  mégis  egyéb  ármányokkal  összegződtek  és  rátelepedtek  az  előszikkasztott
agykérgekre.

S ha már lúd, legyen kövér. Azt mondogatják, hogy az elmúlt négy esztendő a korrupció
csúcsperiódusa volt. Hogy milliárdos vagyonok gyűltek össze. 

Szerintem, ha mindent elvittek volna ami mozdítható, akkor sem érhették volna utol az
előprivatizáció  és  a  94-98  közötti  nemzetfeletti  intézkedések  eredeti  tőkefelhalmozásának
korát. Ugyanis már nem volt miből. És milyen érdekes, hogy a nagy pénzek gazdái között a
csendes (sőt olykor zajos) milliárdosok világában nem őket találjuk. Mégis,  mégis ha sokat
mondják, a tömeg mindent elhisz. És ha jókor mondják mindent el is felejt.

Csaponganak gondolataim kis és nagy ügyek között, mint a fallabda átlátszó ketrecében.
Orvosként az egészségügybe kalandoznék el. Ezermilliárd forint kivonása után és minden idők
mélypontján adták át az ágazatot. Aztán négy évig számonkérték a hiányt, kampányuk egyik
oszlopává tették a témát s most egymás közt  már  elhangzott:  nincs az az épeszű pénzügyi
kormányzat amelyik ebbe forintot ad. Legfeljebb a legszükségesebb ígéreteket kell teljesíteni.
A többit majd elfelejtik négy év alatt. De nem csak a pénz területén, a törvényalkotásban is
csalfák voltak.  Az önkormányzati  törvény kétharmados  megváltoztatását  tervezték ciklusuk
vége felé, aztán mikor a FIDESZ akarta megtenni,  nem támogatták. Csak! Most konstruktív
hozzáállást várnak ugyanattól a FIDESZTŐL, ugyanebben az ügyben. És meg fogják kapni.
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Hogy  a  másság  tolerálásának  hirdetése  és  ennek  minden  célra  történő  felhasználása
közepette  éppen  e  terén  tanúsított  elképesztő  türelmetlenségük  ezernyi  példáját  nem  kell
felsoroljam, abban biztos vagyok. De láss csodát, sok szavazó ezt is feledte és vette a lapot.

Hát  ne  a  csömör  legyen  osztályrészünk,  ha  politikára  gondolunk,  s  főleg  erre  a
baloldalinak,  újabban  nagyon  előrelátóan  nemzeti  középnek  (az  SZDSZ nem akarja  ezt  a
definíciót) nevezett változatra?

Mert  mi  az,  hogy  demokrácia?  Mit  jelent  mikor  a  demokrácia  legfőbb  megtipróinak
jogutódai, sőt leszármazottai,  esetleg ők maguk erről sápítoznak. Veszélyben a demokrácia,
kiabálják. 

Uram Isten! Szakadj le menny boltozatja.
Sajnos a világ átláthatatlanul zavaros. Csak egy világos és ez az, hogy ami a keresztény-

konzervatív vagy nemzeti érzést, a klasszikus értékeket,  tehát a megmaradás valódi zálogait
illeti,  ezeket  szervezetlenebb erők képviselik,  és  az Európában észlelt  jobboldali  előretörés
ellenére nem kellően kontúrozottak. Az ellenük felvonuló világ, melyet a liberális gondolkodás
mai divatirányzatai is támogatnak, sokkal szervezettebb. Mindenre figyelnek, azonnal lépnek
és  az  eszközökben  nem válogatva  tesznek  meg bármit  a  sikerért.  Előre gondolkodnak,  jó
sakkozó módjára. Velük szemben általában csak tehetséges,  becsületes, jóhiszemű amatőrök
ülnek. Bár van kivétel is.

Vették észre,  például azt az apró és cseppnyi jelenséget melyben benne van a tenger is,
hogy Soros máris megérezte, Magyarországon van egy ember, aki körül szervezetté válhatnak
az általuk gyűlölt és terveiket keresztezni képes értékek, mert azt a jövő, az ifjúság támogatja?
És azonnal meg is jelent a pályázata. Az egyetemek ifjúságát akarja felkészíteni az úgynevezett
szélsőjobboldali  hatás  ellen.  Azt,  hogy szerinte-szerintük  hol  kezdődik  a  szélső  jobboldal,
pillanatnyi érdekeik által meghatározott kérdés. Kinyilatkoztatás dolga. Erre készek áldozni. Ez
számukra fontos és sürgős.

Hát így tesznek ők, és itt tartunk mi.
Kusza  gondolatok ezek csupán  egy megrázkodtatás után magáhoztérni  még nem tudott

konzervatív magyar szavazó, fájó fejéből.
Tények.
De még a kómából is van visszatérés.

      Gondolatainkat mielőbb rendezni kell. 

Leányfalu

*

Naplójegyzet 2002. június 12.

Megjelent: Erdélyi Napló (560.) 2002. június 25.

ELEMZÉS HELYETT

Lassan már két hónapja üldögélünk kábultan és kérdezgetjük egymástól, hogy mi is történt. 
Egyesek kezdenek kinyilatkoztatásokat tenni, mások csak kérdőjeleiket fogalmazzák. 
Engem a történtek és a történteket követő történések soha nem tapasztalt bizonytalansággal

töltenek el.
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Ha nem lennék magam is szenvedő alanya a politika csűrés-csavarásaiból  ránktelepedő
következményeknek, most annak örvendeznék, hogy soha senkinek sem köteleztem el magam
és csak a nemzet hosszú távú érdekeinek figyelembevétele szerint értékeltem vagy ítéltem meg
pártokat, de sajnos ma már ennek a gyakorlat szempontjából, semmi jelentősége nincs s csak a
lelkiismeret súlyának könnyebb hordozása tekintetében lehet némi értelme.

De a politika valóban reánk telepedett, és ijesztő dolgokat művel. Nem csupán a hétköznapi
ember, de a magát eleddig jártasabbnak képzelő, mindenre figyelő állampolgár is zavarodott.

A  jelenlegi  helyzetről  csak  azt  tudjuk  biztosan,  hogy  nem  lehet  kielemezni,  mert  az
események  mögött  túl  sok  a  valóságos  rejtély.  Persze  a valóságosan  létező  és  eddig  még
valóban megfejtetlen titkok sokakat találgatásokra késztetnek s ebből hajmeresztő elméletek
születnek. Közben senki sem biztosíthat arról, hogy a valóság esetleg nem hajmeresztőbb még
ennél is.

A  minden  szakértő  szerint  vesztésre  álló  baloldal  leplezetlen  magabiztossága,
balfogásainak  hatástalansága,  durva  kampányának  eredményessége,  mindenki  által
tettenérhető,  arcpirító  hazudozásának  célbatalálása,  vakmerő  választási  ügyeskedései  stb.
éppen  úgy  nem  magyarázhatók  egyszerű  érvekkel,  mint  a  későbbi  vesztesek  túlzott
finomkodása, érvelő kampányának megkésése – a liberális média által nyugati értelemben véve
is - nagy szakértelemmel szélsőjobbnak kikiáltott radikálisokkal kapcsolatos zavara, a vereség
azonnali  elismerése,  a  nyilvánvaló  szabálytalanságokkal  szembeni  várakozó  álláspontja,  az
újraszámlálással kapcsolatos magatartása, annak Fidelitászra testálása, majd a kézenfekvő és
gyermeteg formai hiba elkövetése,  Orbán új szerepkörbe kerülése? vonulása? küldése? és a
konstruktív ellenzéki szerep furcsa első jelei stb.

Először elmélkedéseimben csak odáig jutottam, hogy megállapítsam, miszerint a baloldal
győzelmével elvesztette a megtisztulás nagy lehetőségét,  a jobb viszont most kovácsolódott
össze.

E mögött azonban mára már sejteni vélem azt is, hogy itt a jobboldalnak is szüksége van
egy tisztulási folyamatra, s ezt valóban lehetséges, hogy a pártok fölött könnyebb elérni. Ez a
tisztulás elsősorban azért kell, mert – és erre folyamatosan kellett volna gondolni – egyetlen
párt sem nélkülözi a szétspriccelt „küldött embereket”,  az alvó ügynököket, a politikai párt-
terroristákat, akik mint egy jólszervezett labdarugó csapatnál több hullámban aktiválódnak. Az
első hullám már lelepleződött,  de jönnek az újabbak. Ők nem csak tizenegyen vannak. Erre
csak ráadás a mindenütt jelenlevő érdekemberek csapata és a tehetségteleneké, a szereplési
vágy által mozgatottak és persze a mindenkor felbukkanó megszállottak. Ez utóbbiak a maguk
káros mellékhatásaival nálunk mintha gyakrabban jelentkeznének a jobboldalon. A baloldal
most harmadvirágzását élő fáját kedvelő megszállottak még nem foglalták el helyüket lombjai
között, de ennek is eljöhet az ideje. Bár az is igaz, hogy amit most tesznek, azt egy kollektív
megszállottság jellemzi.

A parlamentben a koalíció már a vezér nélkül maradt FIDESZ-ről beszél. 
Ijesztgetés, vagy ismét tudnak valamit?
Az  ember  ilyenkor  gyanakodva  néz  körül  a  világban,  s  bár  tapasztalja  a  jobboldal

előretörését, de azt is láthatja, hogy a globalizáció, egy érdekcsoport kezébe összpontosítaná a
világuralmat. Ez a nemzetek feletti erő szívesebben tárgyal a nemzeti érdekek képviseletétől
mentes  kormányokkal  s  örvend,  ha  a  nemzeti  érdekek  felvállalása  miatt  nehezebb
tárgyalópartnernek bizonyuló erők valahol vereséget szenvednek.

Nem elképzelhetetlen, hogy tesz is ezért.
A  magyar  nemzet  sorsának  alakulását,  mióta  idejöttünk  a  Kárpát-medencébe,  rejtélyek

szegélyezik Ez most a legfrissebb ebben a sorban és nem valószínű, hogy az előzőkkel nincs
valamilyen kapcsolatban.

És megint eszembe jut az a szó, hogy Trianon. De ha jól elgondolkodunk, írhatnék akár
Mohácsot is. 
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A legősibb mesterségnek nevezett prostitúció, vajon nem szorul második helyre a politika
mögött? Vagy azonos helyre?

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2002. június 13.

Megjelent: Erdélyi Napló (560.) 2002. június 25.

TEREK NÉPE

A kampány befejezését  és  a  szenny  áradásának  szünetelését  várva csalódott  rádióhallgató,
tévénéző,  vagy újságolvasó, egyre gyakrabban hall ilyen koalíciós kijelentéseket: „a bukott
kormány.” 

Már a bukott politikus kifejezés is évek óta vita tárgyát képezi, és szakértők szerint magyar
sajátosságnak számít. A bukott kormány tehát bukott politikusok gyülekezete lenne? 

Ennek képtelenségét  mi sem húzza jobban alá,  mint  az a tény (melyet Orbán Viktor is
megerősített),  hogy  ha  1500  magyar  állampolgár,  megfelelő  elosztásban  a  bukottaknak
nyilvánítottak mellett voksol, akkor most ők mondhatnák a jelenlegi győztesekről, hogy bukott
politikusok. Ez sem lenne igazságos dolog a fentiek alapján. Más meggondolásokból persze
annál inkább. Hosszú távon ugyanis ők képviselik azt, ami a világban megbukott. 

Talán innen az a nagy igyekezet, amellyel a várható világsiker küszöbén álló globalizáció
szolgahadába sietnének integrálódni.

Hónapok óta halljuk szólamaikat az árokásásról, az ország kettéválasztásáról.
Az, hogy ez a kettéválás, általuk húzott vonalak mentén történik, az utóbbi két hónapban

két fővárosi téren történt események kapcsán érzékelhető igazán. Na és persze abból, ahogy a
győztesek erről megnyilvánultak.

Először  az  a  milliós  tömeg  tűnik fel  emlékezetemben,  mely soha  nem látott  és  szinte
hihetetlen fegyelemmel gyülekezett  a Kossuth téren és hallgatta  végig azokat a beszédeket,
melyek  első  életjelei  voltak  a  polgári  Magyarország  megszületésének.  Hogy  mekkora
badarság,  hiba,  és  milyen  méretű  megosztása  az  országnak  ezeket  az  embereket  maoista
csőcseléknek nevezni és egyéb jelzőkkel sértegetni, azt nem kell magyarázzam. Sokan voltunk
ott,  sokan vittük el ennek hírét, s  mégis merészelnek szemenszedett hazugságokkal  vádolni
ekkora  tömeget,  akik  mint  utóbb  kiderült  valóban  egy  fél  országot  képviseltek.  Ennek
képtelenségét csak fokozza az a tapasztalat, hogy a másik feléhez tartozók, akik természetesen
nem  voltak  ott,  a  mocskolódó,  vagy  ravaszul  csúsztató  médiának  hisznek.  Nem  akarok
sértegetni másik fél országot,  de az ott tapasztaltak szerint nyilvánvaló volt, hogy ennek az
országnak a színe java, a fajsúlyos fele volt ott többségben jelen, azok, akik a túloldalon sokkal
nagyobb  számban  megjelenő  alacsonyabb  fajsúlyú  rétegeket  -  zokszó  nélkül  -  eltartják
munkájukkal, teljesítményükkel.

Soha jobban nem érezhettük a média erejét, hatalmát mint most, mikor értelmesnek tűnő
lények, rokonok, barátok, munkatársak nyilatkoztak meg, kizárólag a megfellebbezhetetlennek
hitt, innen merített információk alapján.
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Másodjára az ünnepi könyvhét Vörösmarty téren nyüzsgő közönsége jelenik meg. Ebben
már többen vannak a túloldalról is, de nagytöbbségük a történtek alapján a nemzeti oldal híve.
Az olvasó országot inkább ők jelentik. A média ismét megpróbálja félrevezetni azokat, akik
nem  voltak  szemtanuk.  Azt  hinné  az  olvasó,  hogy  néhány  a  Püski  sátor  előtt  lebzselő
szélsőséges  hőzöngött  ott.  Pedig  nem ez  történt.  Sem a  miniszterelnök,  sem Kende  Péter
esetében  nem erről  volt  szó.  Akik  őket  kifütyülték,  pfujolták,  vagy  más  módon  próbálták
lelkiismeretüket ébresztgetni, szintén egy fél országot képviseltek.

Az ott ébresztőt kapott miniszterelnök, aki kijelentette, hogy nem kétszer öt millió magyar
miniszterelnöke, most kellene elhatárolódjon attól a médiától, amelyik őt meghazudtolja és azt
igyekszik bizonyítani, hogy itt igenis valóban kétszer öt millióról van szó.

Vissza nem térő alkalom, füttyöket elnémító lehetőség lenne ez.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2002. június 15.

Megjelent: Erdélyi Napló (560.) 2002. június 25.
                  Átalvető (43.) 2002. szeptember

IMÁZSKÖZPONT ÉS A KÖZPONT IMÁZSA

Sokat  ártott  nekünk  a  státustörvény  kampánycélú  felhasználása.  Egymagában  is  elég
bizonyíték a haza sorsán átgázoló hatalomvágy bizonyítására.

A 93 százalékos közös szavazás - hiú reményeket tápláló - emelkedett hangulata, semmivé
vált általa.

A  szomszédok  pedig  -  ahogy  abban  biztosak  lehettünk  -  vérszemet  kaptak  tőle.  A
rendeződni látszó kérdés újra zavarossá vált, a lassan ernyedő kérdőjelek felhorgadtak, általuk
is elegánsnak nevezett egyezmények alá rótt aláírások veszették el jelentőségüket.

Az  Unió  által  megbízott  személy,  kinek  nevét  sem óhajtom leírni,  jogászként  kapta  a
feladatot az európai státustörvényeknek és azok hatásainak feltérképezésére.  Semmivel  sem
mentegethető, és leleplező erejű arcátlansággal ragadta ki támadása célpontjául csak és egyedül
a  magyart.  Az  eddig  elhangzott  uniós  álláspontok  után  magatartását  nem  magyarázhatja
hozzáértés hiánya, de még az egyszerű elfogultság sem. Csak valami kimondhatatlan egyéb.

Jelentésének  idő  előtti  nyilvánosságra  kerülése  sokkoló  hatást  váltott  ki  mifelénk,  és
gondolom nagy elégedettséget a szomszédságban, hiszen ők akarták ezt.

Nálunk - paradox módon - most örömmel tapasztalhatjuk, hogy a hatalomra került baloldal
is  felháborodik  és  árnyaltabban  beszél  arról,  amit  eddig  oly  durván  bírált.  Az  egész  ebet
csóváló liberális farkinca – a hiányzó hét százalék – hozzáállása közember számára egyelőre
ismeretlen, de sejthető. 

Tabajdi Csaba is világosan látja,  hogy az Uniónak nincs kisebbségi politikája,  hogy ezt
számos  példa  igazolja.  Határokat  omlasztó,  nemzeteket  bomlasztó,  százezreket  elűző,
tízezreket elpusztító kisebbségi katasztrófák után, még a kisebbség szó értelme sem világos
arrafelé. Nyolcvankét évvel Trianon után. Mi ez? Fejek a homokban – homok a fejekben? A
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képviselő úr pontosan látja és teszi mérlegre azt a  tényt is,  hogy nem akarják észrevenni  a
legszembetűnőbb  igazságokat  sem.  Ilyen  például  az,  hogy  a  magyar  az  egyetlen  olyan
kisebbség errefelé, amelyik kizárólag békés, politikai eszközökkel védené egyre fogyó jogait.
Egyedül Magyarország felelt és felel meg, a mindenkori európai normáknak.

Most tehát megkérdezném: látják-e azt, hogy mekkora szükség volt már több mint száz éve
egy Országimázs Központra (vagy nevezzük bárminek). Hogy míg nekünk erre soha nem jutott
pénz,  addig  a  szomszédok  a  legnagyobb  szegénységükből  is  tudtak  erre  áldozni.
Számolatlanul. Hogy arra is volt gondjuk, amire mi aztán végleg nem gondoltunk, mégpedig a
szomszéd imázsának rontására.

Miért volt az új hatalom első – szinte lélegzetvétel  nélkül  végrehajtott -  intézkedése az
Országimázs Központ felszámolása? Miért állt az a gyűlöletük fókuszában?

És most ne emlegessenek nekem korrupciót. Lehet, hogy igaz. Majd kiderül. De ez egyéb,
ez  egészen  más  intézkedéseket  indokolt  volna.  Semmi  esetre  sem  a  felszámolást.  Nem
hitethetik el épeszű emberrel, hogy a gyermekétkeztetés sorsa múlott ezen. Az így felszabadult
pénzt  ugyanis  –  állítólag  –  erre  fordítják.  Ez  inkább  azt  sejteti,  hogy  érezték  a  lépés
veszélyességét  és a dolog méregfogát kihúzandó, jó érzékkel egy támadhatatlan alternatívát
biggyesztettek mellé.

Ha  netán  a  rendőrségről  derülne  ki,  hogy  ott  korrupció  gyanúja  áll  fenn  -  azt  is
megszűntetik?

Minthogy pedig kiderült, miszerint az MSZP berkeiben gyártanak fiktív számlákat, most
majd felszámolják önmagukat? Nem. Bizony nem. Az APEH rendőrséget számolják fel, aki ezt
felgöngyölíti.

Hatalmas hiba volt ennek a végre-valahára létrehozott intézménynek a felszámolása. Sokan
dörzsölik most a kezüket. Sokan nevetnek rajtunk gúnyosan.

Ha mindaz igaz, amit a baloldal magáról állít, be kellene bizonyítsák, hogy ők milyen 
tökéletes Országimázs Központot tudnak szervezni és milyen rendet tudnak ott tartani.

Számukra  azonban  úgy  tűnik,  hogy  a  jó  Országimázs  Központ  a  halott  Országimázs
Központ.

Ez  pedig  meghazudtolja  a  magukat  nemzeti  középnek  nevezőknek  a  nemzeti  érdekek
védelmébe tett minden kijelentését, ígéretét vagy cselekedetét.

Egy nagy előnye azonban van.
Egyedülálló meggyőző erővel járul hozzá, saját valódi imázsuk megismertetéséhez.

Leányfalu

*

Naplójegyzetek: 2002 július 13-15.

Megjelent: Erdélyi Napló (560.) 2002. július 23.
                  Átalvető (43.) 2002. szeptember

RÉGMÚLT BÖLCSEITŐL VÁRVÁN TANÁCSOT

I.

Naplójegyzet: 2002. július 13. 
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VAE VICTIS
Jaj a legyőzöttnek!

Már  bizonyosság,  hogy  amit  bornírt  jelszavaival  a  kommunizmus  nem  tudott  elérni,  azt
megalkotta csendben a kapzsi ember. A természetet átalakítottuk.

A tikkasztó melegben hangyák menekülnek a lakás maradék nedvessége felé,  gyönyörű
bogarak tetemeit rejti  a csontkemény kert.  Az ember pedig csak fulladozik,  agya feszül,  és
tehetetlenül hever a kezdeményezőkészséget gyilkoló forróságban. Vidám-bölcs mediterránok
életmódját  átvenni  ideiglenesen  nem  lehet.  Majd  ha  véglegessé  válik.  Később  pedig
költözhetünk a sivatag elől? Önmagunk elől?

Agyamban a forróság kettős.  Szenvedek az emberi  butaság okozta elkeseredés miatt is.
Mert ugye a politikai kánikula nyarát is éljük közben.

Vae victis! Tombolnak, tombolásuk nem közelmúltat hanem régmúlt évtizedeket idéz. Az
éppen általuk emlegetett félelem ébredez, de nem figyelnek arra, hogy vele az észérveket nem
ismerő kétségbeesés is. Akarják, hogy féljünk. Szinte szuggerálnák, hogy a hálózat él.Vigyázz!

Íme a demokráciának nevezett szörnyszülött legátlátszóbban gyenge pontja.
1500 jó helyen leadott szavazat, 1500 turpisság kellő helyen történt bevetése elég volt arra,

hogy  néhány  ezer  gátlástalanságából  élő  és  hájasodó  elnyomjon,  és  veszte  felé  kísérjen
ötmilliót, másik ötmillió nevében, kiknek sorsa – bár ők még nem is sejtik - ugyanaz lészen.
Akkor derül majd ki, hogy ez az ország valójában más arányokban lett megosztva.

Hacsak,  hacsak?  Hiszen  tudtuk,  hogy  a  szocializmus  káromkodásnagy,  maradék
(panel)kövei alatt skorpiók vannak. Veszedelmesek. Sub omne lapide scorpions excubat.

De magunkat is meg kell kutatnunk. Mert a baj nem csak a néhány hiányzó, vagy rossz
helyen  hiányzó  szavazat  volt,  hanem a  nemzet  -  túlfelé  sodródni  hagyott  -  másik  felének
elveszítése is. Nem a nemzeti eszme patakjának gyéren csordogáló medrecskéje volt a hibás, a
forrásokkal is baj van. Ott kell körülnézni. Ha a patak vékonyabban csordogál az nem a meder,
hanem a forrás hibája, mondta Hieronymus:  Si rivus tenuiter fluit,  non est alvei culpa,  sed
fontis.

Megint  olyan  történik  velünk,  ami  csak  velünk  szokott.  Megint  valami  más,  mint
köröttünk. Mert az ott is előmerészkedő skorpiók másként gondolkodnak. Azoknak a nemzet
érdeke mindenek felett. Ők saját érdekeiket jól képviselő, de hazájukat szerető skorpiók?

Tudom, hogy ezt tudós politológusok visszakézből megcáfolhatják. De azt is tudom, hogy
tapasztalat  szerint  minden  környező  kommunista  garnitúra,  mindenkori  hibái  és  képtelen
cselekedetei abban hasonlítottak egymáshoz, hogy hosszú távon a nemzetet szolgálták. Éhezve,
fázva, Európától évszázaddal  elmaradva, de „véglegessé szenvedve, csalva,  változtatva” azt
amit - kimondva kimondatlanul - nem akart annak hinni sok most engem ledorongolni kész
tudor. 

Bizony  a  fejlett  demokráciák  világa  is  könnyen  fogadja  el  a  demokrácia  szabályait
megcsúfoló  módszerekkel  kialakított  új  helyzeteket.  Lásd  az  etnikai  arányszámok  80 éves
megfordítását  a  tisztogatás és a  feltöltés változatos módszereivel.  Egy szóval  sem vitatják.
Azok a tömegsírok, azok a marhavagonok nem számítanak náluk. 

A lerombolt híd látványosan megújul, de akik valaha rajta jártak, utód nélkül eltűnhetnek a
történelem statisztikáiból. Jöhet a következő. 

De maradjunk a kánikulában tombolóknál.
Ki tudná megmondani, mi okozza ezt a mohó, gátlástalan magatartást? Azt, amelyet annak

idején  az  első  demokratikusnak  nevezett  kormány  elkerült.  A  mostani  vérengzők  ennek
köszönhetik, hogy most ők tehetik meg azt, de ellenkező irányból. Bosszúvágy, a félelemkeltés
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tudatos  gyakorlása,  vagy  saját  félelmük  attól,  hogy  az  amit  gyökerestől  akarnak  kiirtani,
valahol  mégis erősebb náluk? Vagy csak éreznek valakit,  valamit a  hátuk mögött? Esetleg
magukkal hozott természetüket nem tudják megtagadni?

Vitatkozhatunk.
De mi a teendő? Tehetném fel, magunkkal hozott kérdésünket.
A polgári körök gyorsan szerveződnek, ne feledjük azonban, hogy az ilyen szerveződések

hagyománya megszakadt itt 50-60 évvel ezelőtt. Nincs mögöttük tapasztalat, nem ismerik e
munka szervezésének tudományát. Régen és máshol a már polgárosodott polgárnak ez szinte a
vérében  van.  Félek,  hogy  ha  magukra  maradnak,  lassan  belesüppednek  csupa  szív
naivitásukba,  a  nagyhangúak és a küldött emberek martalékává válnak. Vagy az elpuhulás,
vagy a szervezetlen: ide üss véglet kísért. 

Mert  a  nyár  heves,  s  a  kasza  egyenes.  De  milyen képletes  kaszák  kellenek,  hogyan és
mikor?  És  hol?  Ki  mondja  meg  nekik?  S  mert  a  túloldalon  szervezett  erő,  a  terror
gyakorlásának változatos módszereit ismerő történelmi tapasztalat áll.

És  gátlástalanság,  felháborító,  vérforraló  arcátlanság.  Az  az  erő,  amelyik  rezzenéstelen
arccal  sújt  le  az  unokái  jövőjét  féltő,  galambősz  nagymamára is gumibotjával.  És az erről
tanúskodó felvételek vetítése közben emberséges módszerekről beszél. Ők már bemocskoltak
szavakat  (ismerjük a haza,  a  nemzet,  a  magyar,  az élettér stb.  szavak  sorsát  ugye),  és így
próbálták kivonni azokat gazdag nyelvünk szótáraiból, most értelmüket akarják módosítani. Az
is  emberséges,  aki  véresre  veri  embertársait.  Hiszen  emberek  fejét  veri.  Javasolom,  hogy
istenfélőnek is nevezzük. Ugyanis istenesen megverte áldozatát.

De ne tévesszen meg minket a sok felháborító látvány. Mert a legveszedelmesebb dolgok
nem a hidakon történnek, hanem a parlamentben, a hivatalokban, az új nacsalnyikoknak kiadott
napiparancsokban és négyéves tervekben, a törvények jövőnket veszélyeztető kifacsarásában, a
leselkedő tőkével folytatott tárgyalóasztaloknál és azok alatt.

Isten legyen nekünk irgalmas.
Mert baj van. Verejtékezve szomjazunk. A kertekben pedig, szokatlanul sok elpusztult rigó

hever. Árva - repülni még alig tudó - fiókák ugrálnak a lábunk alatt. Kövér kandúrok, ravaszul
surranó nyestek lesnek rájuk.

II.

Naplójegyzet: 2002. július 14.

CAVE TIBI SIGNATIS
Bélyeges embertől fuss!

Régi és bölcs mondás mit e rövid cím felidéz,  de nem látom futni az országot. A bélyeges
ember pedig tagolva, gesztikulálva, olykor nyelvét botlatván osztja a szót.

Hűvös  reggel  van,  lelkem  reménytelen  karbantartását  alapoznám  a  test  erősítésével.
Úszom.
Az  uszoda  pedig  –  a  fürdő  –  évezredek  óta  a  beszélynek  helye.  Itt  is  beszélnek.  Kis

csoportokban, itt-ott. Langyosban langyosat, melegben meleget, s vegyesen is.
Mi más lehet a téma mint Medgyessy az ő bélyegével, s az amint megnyesi a veszteseket.
Akaratlanul  is  belerántják  az  úszni  és  nem  beszélni  akarót,  s  ha  erős  tempókkal

eltávolodnék, még ott van a tussoló, ott utolérnek.
Hát így aztán meghallják véleményemet.
És akkor kerekre nyílt értelmiségi (hangsúlyozom) szemek néznek rám nagy ártatlansággal,

s kérdezik: és az miért baj?
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Ennyi  ártatlanság  láttán  vitatkozó  kedvem  nem  gerjed,  sőt  lankadni  érzem,  és  sietve
távoznék.

De a másik medencéből sipítozó hang szól valakihez. Borzasztó, hogy ezt a kedves jóképű
úriembert így kikezdik ezek a kis férgek. Láttad a tévében, meg azon a nagy plakáton, milyen
kedves a mosolya. És ezt! Ezzel! Na ez felháborító.

De  forr  a  másik  oldal  is.  Ők  inkább  csendesen,  egymást  ismerve,  egymáshoz  szólva.
Olykor azonban közöttük is felbukkan egy-egy harciasabb, és a másik oldalt osztja hangosan.
Ahogy még mondják győztes körök nyelvén: ragozza a ragozandót. S ha rag, akkor harag. Meg
kétely és  kétségbeesett  kérdőjelek.  Fehér  foltokat  betölteni kész elméletek.  Hihetetlenek  és
hihetők, alaptalanok és megalapozottak. Egész információra éhes belső winchesterük olyan,
mint  egy  gyermek  kifestős  könyve.  Körvonalak,  csak  körvonalak  s  a  megfelelő  színeket
ügyetlen kézzel és a kontúrokat meghaladva kapargatják közéjük. Sehol az óvónénik, sehol a
tanítóbácsik.

Munkál bennünk az oknyomozás kényszere. Mit rontottunk el? Mit rontottak el? És mivel
emerre még van lelkiismeret, munkál az önkritika. Mit nem tettem meg én? S velem a magukat
tisztánlátónak érzők? S már oda is a tisztánlátás reménye, hite. Sőt bűntudat ébredez.

Mit higgyek és mit ne? 
Mert: Bűn, ha te mit sem hiszel, s bűn lesz elhinned akármit. Credere nil vitium est, vitium

est quoque credere cuncta.
Mi történt itt, Uram? Add vissza látásomat! Ha nem, azt hiszem, jobb nekem nem látni.
Közben pedig a bélyeges ember dicsekszik tetteivel. Országot védett ő. Egyetlen emberként

az embertelenségben.
Dupliciter peccat, qui se de crimine iactat. Kétszeresen vétkes, bűntettével ki dicsekszik.

III

Naplójegyzet: 2002. július 15.

ERRARE HUMANUM EST…
Véteni emberi ügy…

Véteni emberi ügy, sátáni maradni a bűnben, mondotta Seneca. Errare humanum est, in errare
perseverare diabolicum. 

És akkor még nem beszéltünk a vétés mérhetetlen skálájáról. Mert van, aki vétlenül vét, s
van aki vétekből vétetik. A bizonytalan sorsú és a vétkesek leszármazottai által is elátkozott
múzeum is ezt sugallja.

Zárjuk le a  múltat és nézzünk végre előre,  szól  e  kicsiny kis ország érintett  daliásának
hangzatos és nagyívű tanácsa. Legyünk keresztények, mondják az istentagadók. Ne eresszük ki
a palackból  a  szellemet,  mert  ártatlanokat fog sújtani  szól  a  másik érvelés.  De most  aztán
mindent fedjünk fel, kivéve…mondják mások. 

Tőlünk délre  és  még sokfelé a  világban  a  taposóaknák  szedik  áldozataikat,  a  mi  lelki
taposóaknáink csak most kezdenek robbangatni.

Mindent  beszennyezett  a  kommunizmus  sújtotta  húszadik  század.  Olyannyira,  hogy  a
megtisztítás  és  a  megtisztulás  módja  alig  ismert.  A  természetet  nagy  pénzekkel  még
megtisztíthatnánk a múlt szennyétől, de a továbbra is szennyező embert, a lelkében tornyosuló
szeméttelepektől  még  a  kihalás  sem tisztítja  meg.  Átörökíti  azokat,  s  az  utód  félő,  hogy
újabbakkal gyarapítja. Mert éppen az hiányzik belőle, ami ennek képességétől megóvhatná.

És akkor arról kell hallani, hogy elesett az oktatás vára is. A média mellett a legfontosabb.
Új minden szennyre befogadókész generációk nevelésére készülnek. 

Rettenet járja át az ember szívét. És nincs mit tenni ellene? 
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Meddig  lehet,  meddig ésszerű, meddig kötelesség elmenni a  katasztrófa megelőzésének
útján?

Újrakezdték, és sokkal nagyobb lendülettel mint azt elképzelni  lehetett.  Újra tobzódik a
pusztító szellem. A hatalom vágya adja megszállottait azok kezébe, akiknek ennél is nagyobb
érdekeik fűződnek végleges eltorzításunkhoz, semmivé tételünkhöz.

Egy másik bölcs mondás szerint: Visszaeső bűnöst majd végül elér lakolása. Error saepe
repetitus tandem vindicatur. S Vergiliust se feledjük, mit ad Phlegyas szájába az alvilágban:
Féld a jogot, s le ne nézd az eget, példámon okulva. Discite iustitiam moniti et non contemnere
divos.

Mit mondhatunk még egyebet, mint azt mivel Horatius intett:  Ám mit a nép ma megad,
holnap könnyen veszi vissza, mint ahogyan hivatalt is vaktában vesz és oszt. Qui dedit hoc
hodie, cras, si volet, auferet, ut si, detulerit fasces indigno, detrabet idem.

Leányfalu

*

Naplójegyzet 2002. július 18.

Megjelent: Erdélyi Napló (567.) 2002. augusztus 13.

EGYSZERŰ GONDOLATOK 
Alacsony röppályán

A vénülő tollforgató csuklóját masszírozza, ujjait húzogatja. A 15 fokos hőmérsékletzuhanás, a
szelek és viharok szárnyán, megjött a csúz is.

De  mi  ez  ahhoz  a  lelki  csúz-amláshoz  viszonyítva,  melyet  -  immár  a  kommunista
műszakokkal félidőre teljesített - szocialista száznap ötvenedikjéig megélt.

Fantomokkal  kell  itt  megküzdeni.  Minket  megülő ronda,  régi  ködökből álló  céltáblákra
lövöldözünk, mikor immorális egyéneknek prédikálunk a morálról. Nekik ez nem fáj, rajtuk ez
nem fog. És mindent  elkövetnek,  hogy az országnak minél nagyobb részét  formálják  saját
képükre.  Ennek  pedig  két  módszere  van.  Az  egyik  a  klientúrába  való  beemelés,  ez
tömegméretekben  nem  alkalmazható.  A  másik  a  megtévesztés,  félrevezetés.  Ennek  pedig
előfeltétele  a  nevelő  és  az  átnevelő  klasszikus  agymosás,  a  módusz  mely  oly  nagy
hagyományokkal bír felénk, s melynek segítségével nem csak a múlt feledhető, nem csupán a
hatalomban  levők  dicsőülhetnek  meg,  de  a  hátterüket  jelentő  globalizmus  is  tökéletes
nyersanyagot kap. Hajtósan dolgozó, ebből aztán fejetlenül fogyasztó, majd idejében elpatkoló
az az embertípus, akit ők testi-lelki felépítésében oly régen megterveztek maguknak. 

A közvéleménykutatók ismét szorgoskodnak. Nő a győztesek támogatottsága. Ha nem is
annyira,  mint  az  szokásos  ilyenkor.  Tehát  az  országnak  több  mint  fele  megtévesztett,
félrevezetett. Az az erő, amelyik erre képes,  még ha figyelembe is vesszük a negyven éves
előnyt, nem lebecsülendő. Ez az erő képes lehet az országot elvinni arra a lejtőre, amelyen már
nincs megállás. Ennek mesterei ők, a legváltozatosabb helyzetekben és ből is.

Idáig érve gondolataival, lelkileg ismét teljesen lecsúz-va érzi magát a naplóíró. Még testi
erőit is fogyni sejti.
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Ez az a pillanat amikor vagy elfogja a tehetetlenség és felkínálja nyakát az ellenfélnek,
vagy ellenkezőleg a tehetetlen düh keríti hatalmába, s az is adja tanácsait. 

Miként lehet itt megmaradni a józan és megfontolt cselekvés ösvényein?
Az  a  szemtelenül  provokáló  hang,  melyet  mostanság  észlelni  lehet,  s  melyről  sokan

mondják, hogy sok évtizeddel nyúlik vissza a múlt kelléktáraiba, talán éppen ezt a józanságot
akarja ellehetetleníteni és így tenni minket ártalmatlanná?

A  nagy  híd(on)verők  miközben  legjobbjaikat  úgy  tüntetnék  ki,  hogy  azzal  is  olajat
öntsenek az izzó parázsra, miközben arcátlan feltűnősködéssel cserélik le saját hű és mindent
végrehajtó klienseikre a vezetőket, és nem csak az első vonalat, pirulás nélkül szónokolnak az
árkok betemetéséről  is.  Valójában azt  úgy képzelik el,  hogy a megásott  árkokba belelövik
politikai  ellenfeleiket,  s  még  a  vékonyka  maradék  magyar  földet  is  velük  kapartatnák  az
ároktemető - tényleges ároktemetők, ároktemetőjére.

Mielőtt azonban jószántunkból, vagy Isten akaratából magunkra húznánk az ezeréves haza
humusztakaróját, illene tenni is valamit.

Sokféle hangon lehet megszólalni  hallani,  a teendőkről szólókat.  Szavaik hol mozgósító
erejűek, de nem jutnak el célpontjaikhoz, hol erőtlenek és zavarosak, máskor rájukfröcskölt
saraktól terheltek.

Közben a polgári körök is szerveződnek és sokan reménykedünk abban, hogy lesz erejük
összefogni a nemzetet, vagy legalábbis annak értékesebbik felét. Történelmi jelentőségű, soha
nem volt siker lenne.

Várjuk, hogy hiteles hangok, mindenki számára elérhető módon, átgondolt programot adva,
önbizalmat sugallva és perspektívát felvillantva szólítsák meg az árván toporgó magyarságot.

Tudjuk,  hogy  ez  nem  könnyű,  tudjuk,  hogy  nagy  kívánság.  Azt  is  tudjuk,  hogy  mi
kisemberek  csak  a  magunk  apró  hozzájárulásával  vagyunk  képesek  ebben  segíteni.  De
reméljük,  hogy  egy  nemzet,  amelyik  az  emberi  alkotás  annyi  területén  volt  képes  világot
rengetni,  képes  volt  kitermelni  magából  azt  az  elitet  is,  amelyik  egy  elmúlt  világ  éhesen
garázdálkodó múmiáinak hatalmát is megrendíti.

Lépjenek hát elő!

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2002. július 27.

Megjelent: Erdélyi Napló (566.) 2002. augusztus 6.

A FELEDÉKENYSÉGEKRŐL
Falovak és istenecskék

Nyelvünk kortárs nagymesterének, Sütő Andrásnak Istenek és falovacskák címmel megjelent
könyvecskéjét olvasgattuk egykor, és vártuk a nagy változást. Vagy csak álmodtuk, reméltük,
sejteni akartuk.

Aztán olvasmányokat feledve, eljött az álmok napja. Vagy legalábbis azt hittük, hogy az a
megálmodott reánk virradt.

Felemeltük fejünket, megráztuk magunkat és elkezdtünk felejteni.
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Ők is. Azok, akiket cselekedeteikkel együtt feledni akartunk.
De szabad-e feledni? Helyes-e, valóban életmentő-e az agyunkban dolgozó nagy törlőfej

működtetése? 
Különféle filozofiák adnak erre különb s különb magyarázatokat. A keresztényi mindent

megbocsátó feledéstől, a semmit sem feledni -  kemény és kegyetlen tartásáig.  Az erdélyiek
által ismert, román (fonetikusan írva)„ciné mintyéig”. Vésd agyadba, soha ki ne töröld. Mert
valóban, ez is lehet életmentő.

Nálunk most ez utóbbi nyert megerősítést.
Egy fél  ország  kezdett  hamarabb  felejteni,  egy  fél  ország  törlőfejét  aktivizálta  a  nagy

médiamagnetofon. Agyveleiknek tekervényeit felcsörlőzve azt játszottak reá, amit akartak. És
ennek a tevékenységnek ők voltak a mesterei,  s  a hozzávaló felszerelést  is  birtokolták. Jól
tudták már  a  kezdetekkor,  hogyan  kell  előkészíteni  átmenekülésüket  a  jövőbe.  A már-már
felépült kommunizmusból, a már-már kiteljesedett globalizmusba.

És nem csak a múltakat törölték a fejekből, de saját jelenkori ígéreteiket is olyan módon
rögzítik, hogy mire azokat valaki visszajátszhatná, már csak érthetetlen recsegést hall, sőt ha
kell, akkor mást mint ami rögzíttetett.

Az Aktuális műsorában hallgatom az egyik exminiszterelnököt, ahogy felénk mondják, a
mi von Rosztov(áris) Gyulánkat. Igen azt. Na és. Tulajdonképpen semmit sem mond. Laposan
semmit. De amit mond, az mind a feledésre s felejtetésre alapozott közhely.

Nézze! (Vot) így ő! Ha a FIDESZ még egy fél évig kormányoz, most valóban új Bokros-
csomagra  lenne  szükség.  Aztán  megegyeznek  a riporterrel  abban,  hogy bizony  a  FIDESZ
országlás utolsó másfél? na jó, fél évében, veszedelmes osztogatás folyt.

És akkor kopott, de törlésre nem kellően előkészített agyamban megmozdul az emlék. Nem
törlődött,  mert annyiszor  rögzítették rá ugyan azt.  Figyeljenek csak:  Amikor a FIDESZ azt
vetette  az  MSZP  szemére,  hogy  minden  társadalmunkat  támogató,  előremozdító  kísérlete
alkalmából, következetesen nemmel szavaztak, ők sorozatosan ezt válaszolták: „ …azért, mert
a gazdaság 94-98-hoz viszonyítva sokkal jobb teljesítménye (és itt azt is megjegyezték, hogy
ez a Bokros-csomag és nem a FIDESZ eredménye) ennél nagyobb, több juttatást tesz lehetővé,
de a FIDESZ szűkmarkú. Majd ők…stb. Nos ha ez így van, vagy volt, akkor most kettőzött
sebességgel rohanunk egy új Bokros-csomag felé? Ráadásul a gazdaság annyit papolt, FIDESZ
bitorolta  jó  teljesítményét  most  már  nem  emlegetik  és  üres  kasszával,  kiürült  zsebekkel,
megroppant fejlődési mutatókkal riogatnak. Hát akkor miből? Kérdem én. És az is eszembe jut,
hogy miért!

Akkor  most  a  FIDESZ mindenkinek  meglepően  –  egyeseknek  gyanúsan  -  konstruktív
ellenzéki  politikája mi? Az adott  szó betartása?  Neveltetésüknél  fogva, ahogy azt  többször
mondták?  Vagy  a  társadalom  iránti  felelősségérzés?  Esetleg  ravasz  előrehajszolása  az
ellenfélnek, a gyors bukás reményét rejtő katasztrófába?

Unalmas  lenne  az  olvasót  a  hasonló  történetek  sokaságával  kínozni.  Nap  mint  nap
bukkannak fel az ellentmondások, a kilógó lólábak és kibújt szegek.

Nem lehet hinni.
Mindegy milyen oldalon állsz,  hinni csak akkor  tudsz,  ha aláveted magad a feledés és

felejtetés gépezetének. 
Akkor betagozódhatsz a globalizációra készülő társadalom boldog lelkiszegényei közé. És

akkor  leszel  jó…..na  mi?  Elvtárs,  polgár,  jobbágy  vagy  rabszolga?  Mindegy.  A  szavak
jelentésének  gyors  változása  is  a  kor  jellemzője.  Lám  évtizedes  mesterséges  és  tudatos
szennyezése után, a nemzet szó most hol bukkan fel? A legszennyesebb helyen. Ők nevezik
magukat nemzeti középnek. 

Ármányok ármánya.
A zseniálisan ácsolt falovaikban, a megint csak nekik „fekvő” jövőbe átsettenkedők, ismét

istenecskéknek érezhetik magukat.
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Nekünk marad a feledés. Hogy aztán minket is feledhessenek.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2002. július 28.

A SPÁJZKULCS MEGSZERZÉSÉNEK ÚTJÁN

Néhány  napja  még  az  Erzsébet  hídon  tüntetőket  vertek  véresre.  A  durva  jelenetek
főszerepeiben  fellépő  rendőröket  együtt  tartották.  Mi  több,  fejleszteni  fogják  erőiket,
közpénzen. Onnan vonták el őket, s onnan vonják majd el azokat a közpénzeket is, ahol nagy
szükség lenne azokra.

Tények,  a  képeket  mindenki  látta.  Persze  más-más  mennyiségben  és  főleg  más-más
oktatószöveggel, a média kibillent egyensúlyú skálájának megfelelően.

A  vérző  fejű,  az  aszfaltra  tepert,  taposott,  a  pisztollyal  fenyegetett  polgár  azonban
mindenkinek ugyanazt kellene jelentse.

Voltak viták arról, hogy ki szervezte.  Mindenki úgy magyarázta,  ahogy elképzeléseinek
legjobban megfelelt volna. A két szélső változat szerint, egy: Orbán Viktor feltüzelte a balga
magyarokat, majd azt mondván, hogy Távol-Keletre megy, miközben Ausztriában kezeltette
titokzatos  betegséget  (melynek  köze  lehet  közelgő,  vélt  válásához  is),  kezeit  dörzsölte  a
gyengére  sikerült,  de  forradalminak  szánt  képek  láttán;  kettő:  a  kommunisták  -  beépített
embereikkel  -  naiv  polgárokat  csaltak  a  hídra,  hogy  aztán  azokat  istenesen  eltángálva
összegyűjthessék a rendőri erőket is, és így hatalmukat fitogtatván megfélemlítsék az országot,
elejét vévén egy majdani valódi megmozdulásnak. A kettő között a variánsoknak se szeri - se
száma.

A  választási  csalások  és  stiklik  színes  -  és  nem  minden  esetben  megalapozatlan  -
elméleteitől feltüzelt fantáziák, szivacs módjára itták az újabb magyarázatokat.

A felettünk terpeszkedő láthatalan politikai időjárási front, nyomja a lelkeket. Hatalmas a
bizonytalanság. Ezt lehetett volna feloldani egy elegáns újraszámlálással, ha annyira biztos volt
magában  a  hatalom,  mint  ahogy  azt  mutatja.  Ezt  kellett  volna  erőteljesebben  követelje  az
ellenzék, ha annyira vétlen ennek bekövetkeztében, mint ahogy azt mutatja.

De most nem erről szólnék.
Engem más döbbentett meg.
A hídon történt események utóélete.
Függetlenül  attól,  hogy  naiv  emberek  spontán  gyülekezete  volt,  vagy  bármely  más

elméletben  rejlik  az  igazság,  ez  alkalmas  volt  valóban  a  megfélemlítésre.  Ez  is  jól  jött  a
gátlástalan hatalomnak, amelyik nem csinál kabinet-kérdést  a  vele járó besározódásból.  Ők
mindent kimagyaráznak ha kell. Ők a magyrázkodás bajnokai.

És ami a legfurcsább, valóban félünk, vagy valóban közönyössé váltunk amióta 1956 már
csak emlék, amióta mai generációk számára csak egy ködös izé: ja, akkor itt volt valami nagy
balhé.

Az  Erzsébet  hídi  történetet  lenyelte  a  magyar  társadalom.  Minket  már  lehet  verni,
megalázni, aszfaltba taposni. Valóságosan és szavakkal.
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A másik  oldalon  pedig,  a  tömeget  elképesztően  primitív,  de  érthető  szöveggel  etetve,
röhögnek a markukba.

Sikerült. Ezek ennyire vannak csak hitelesítve. Semmi baj. Nincs gáz.
Le vannak gázolva.
Öröklött, ÁVÓ-s nadrágszíjukra akasztva, vidáman csörög a spájzkulcs.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2002. augusztus 8.

Megjelent: Erdélyi Napló (568.) 2002. augusztus 20.
                  Átalvető (43.) 2002. szeptember

KÁRPÁTOK ÖDIPUSZAI, MI

Vajon csak az ember elmélkedik?
A méltóságos  lomhasággal  sikló  nagymadár,  a  méla  bálna,  vagy  a  csendesen  kérődző

bölény, s akár a  monoton cirpelő tücsök, -  a maga módján nem elmélkedhet? És haszna –
kérdezhetném - melyiknek van több? Amaz állati, bizton nem árt. Emez emberi szülhet vészt
is.

Ülök  hát,  s  elmélkedek,  mint  annyiszor.  Most  a  Balaton-felvidék  csodálatos  békéje  és
szelídsége tart hatalmában, gyógyító simogatással. A táj annyira a miénk, annyira magyar és
otthonos,  gondolnám.  S  már  válaszolok  is  magamnak:  akár  a  Hargita  őserdeje,  vagy  a
Hortobágy délibábos révülete. Vagy a második honfoglaló Béla király kikötő bárkáját egykor
paskoló Adria hullámai?

Pátoszos  szavak.  De  szívünkből  fakadók.  Szomszéd  nyelveket  ismerő  magyar  tudhatja,
hogy azok is szülnek hasonló gondolatot. S azok pátosza nekünk hamis, nekik viszont szent s
igaz.

Ki tehet itt igazságot? Mikor kultúrák bölcsőit ringató tájak lakói szeretnék ölelni annak
szelíd és évszázadok óta vágyott idomait, s a magukénak tudni, csak a magukénak. Az idegen
jelenlét úgy zavarja őket, mint idegen szem a várva várt nászt.

Ki  tehet  itt  igazságot?  Mikor  legendák  birkóznak  egymással  vad  szorításban,  s  az
ölremenők rojtos fülekkel tántorognak le a küzdőtérről, hogy újra, meg újra kezdjék a harcot.
Mit számít az izzó küzdelemben, hogy tudós, higgadt szavak kit intenek mérsékletre.

Ki  tehet  itt  igazságot? Mikor  generációk  nőttek fel  a  másik  fél  bemocskolásán.  Mikor
húsukká,  vérükké,  idegsejtjeikké  szervült  az  az  egy  igazság.  Mit  számít  itt  már,  hogy  mi
mindebből  az  igazán  igaz.  Vagy  min  változtat,  hogy  ez  nem  nálunk  történt,  mert  itt  az
ellenkezője volt divatos.

A politika rossz kezében, torzul a múlt, jelen, s jövendő. Az érdek, mely a kordában tartás
ez ősi szakmáját táplálja és élteti, nem a megmámorosodottaké. És miközben szarvasbikákként,
bőgve ökleljük egymást, becserkész minket a nemes vadak húsát, bőrét, agancsát,  - múltját,
jelenét s jövőjét megszerezni kész hatalom. A nemzetek feletti nemtelen, a pénz.
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Ő az aki ha kell, új legendákat ad, felhinti küzdőterünket és kiküldi - úgymond - pártatlan
bíróit is, hogy gyönyörködjön kivérzésünkön, mint harci ebek marakodásán. Mert a győztes
csak ő lehet.

Kárpát-medence, Dunatáj, szépséges szégyenkalodánk, mikor jövünk rá együtt, hogy nem
cifra szeretőnk vagy te, kit kéjesen gyűrnénk magunk alá, hanem szülő anyánk. S benned mi
mind tejtestvérek, örökös örököseid.

Szentjakabfa

*

Naplójegyzet 2002. augusztus 18.

TALÁLKOZÁSAIM AZ UNDORRAL

A nyár a találkozások évadja.  Jövünk, megyünk és gyűlnek a benyomások. Bizalmas baráti
beszélgetések és friss ismeretségek információi torlódnak bennünk. 

Mi  az  ami  mostanság  feltűnő,  ami  jellemző,  ennek  az  idei  szélsőségesen  szárazból,
szélsőségesen nedvesbe hajló évszaknak a hangulatában?

A rosszkedv. A csalódottság. A bizonytalanság. A megválaszolatlan kérdések emlegetése.
A válaszok után kutató próbálkozások okozta zűrzavar. Nem egyszer a hangulatok szélsőséges
felkorbácsolódása:  többet  minket  semmi sem érdekel;  innen tényleg el  kell menni,  de nem
azoknak a keveseknek, akik ezzel riogatták tavaly a közhangulatot,  bőröndjeiket emlegetve,
hanem nekünk sokaknak; ide nem érdemes hazatelepülni már; többet nem fizetem elő; többet
nem kapcsolom be; stb.

És a felháborodás! Igen. Az a fajta, amelyet már nem csupán a torját ülő közöny és erkölcsi
züllés hatása vált ki, hanem amelyet az arcátlanság, pimaszság, provokatívan nyílt hazudozás
ébresztget, mondhatnám, hogy tudatosan, nap mint nap.

És  a  végre-végre  egyre  gyakrabban  (de  többhónapos  késéssel)  hangsúlyt  kapott  nagy
kérdés: honnan jöttek, - nem az az ötven-hatvanezer szavazat, hanem a két-két és félmillió?

Hol maradtak? Kérdezném én. Hol akadtak el az egészséges tudat fejlődésének létráján?
Hol rekesztették el őket?

És végül, de nem utoljára, az utóbbi időben, s főleg a kampányban álnokul emlegetett, de
épeszű ember által az elmúlt négy évben nem érzett félelem most már valóban újra felbukkanó
megélése. Mert ennek csírája még eleven és nem veszett ki a tudatból. A felejtés könnyáztatta
gátjait könnyen töri át ez a rettentő érzés, főleg az ötven felettiekben. Ők felismerik a hetyke
győztesekben a régieket, s azok fiait.

És  most  domborodik  ki  az  ismeretek  fontossága  is.  Mert  az  ismeretek  hiánya,  az
ítélőképesség hiányával jár és még az egészséges tudat, s az ebből építkező tartás sem tud ezek
nélkül  kialakulni.  Ezért  húzódik  az  a  nagy  választóvonal  -  részben  -  az  iskolázottak  és
iskolázatlanok  között.  Részben,  mondom,  mert  a  túloldalra  szakított  iskolázatlanokat  is
iskolázottak  tartják  fogságukban,  az  általuk  dédelgetett  tudatlanságukból  falazván  saját
börtönüket. Olyan ez, mint egy házi őrizet. Saját falaiba ütközik a benne leledző.

A  nemzet  jövőjét  érzők  -  ma  már  nem  elhanyagolható  -  sokasága  pedig  hatalmas
hátrányból  próbálhatja  csak  az  élre  küzdeni  magát.  Hátrányból,  mert  nem engedhetnek  az

30

30



erkölcs szabályaiból, míg ellenfeleik gátlástalanul törhetnek az egyetlen cél, a hatalomba való
bebetonozódás  felé.  Mint  amikor  valaki  úgy  készül  olimpiát  nyerni,  hogy  tudja,  ő  nem
doppingolhat,  mi  több ettől  testestől-lelkestől  idegenkedik,  de  azt  is  tudja,  hogy  ellenfelei
büntetlenül élhetnek ezzel az eszközzel. 

Innen az a megfigyelés, hogy ezen a nyáron a leggyakrabban hallott kifejezés így hangzott:
undorodom.

Leányfalu

*

Naplójegyzet 2002. augusztus 20.

Megjelent: Erdélyi Napló (569.) 2002. augusztus 27.

ÜNNEPELT SZENT KIRÁLYUNK EURÓPÁJÁTÓL, 
AZ UNIÓ EURÓPÁJÁNAK CSAPDÁJÁIG

Megszokott dolog volt az utóbbi években, hogy augusztus 20. a lelki emelkedettség jegyében
köszöntsön  ránk.  Voltak  bosszantóink  is,  de  ingerkedésük  csak  szellemi  szikrákat  csalt
tollunkra, ajkunkra.

Most tompaság van s tudom, hogy ez nem az árvíz miatt elmaradt - nekünk szánt - cirkusz
okozta hiányérzet következménye.

Más az ami itt hiányzik.
Ha  elnézem  István  király  -  maradékában  is  -  annyiba  szaggatott  országát  és  egyre

magasabbról  tekintenék  alá,  el  addig  a  távlatig,  amikor  már  szellemi  szemeimmel  -  mint
holdlakó a Kínai Nagy Falat - csak azt a legnagyobb választóvonalat látom, akkor eszembe jut
mindaz, amit ennek a két  fél országnak írástudói egymásra szórnak, a  tervszerű körbezárás
illetve a tehetetlen vergődés jegyében. Hasonlatos ez ahhoz, amikor egy kegyetlen kéz (a hozzá
tartozó szenvtelenül vigyorgó arccal) becsukja egy hatalmas kalicka ajtaját s a benne vergődő
madarak - naiv szabadulási vágyukban - tollaikat tépve, s ha kell fejüket is betörve repdesnek
neki a rácsoknak.

Aztán arra gondolok, hogy a látszólag szabadon élők, a rabtartásra készülőket helyzetükbe
„beszavazók” is rácsok mögött élnek, csak ezek láthatatlanok és nem késztetik őket hiábavaló
csapkodásra.  Mondhatnám,  hogy  ők  rácsaikat  eleve  magukban  hordozzák.  Ezért  egyelőre
elégedetten szálldosnak a maguk képzelte természetet utánzó terükben. De az említett nagyobb
távlat azt is lehetővé teszi, hogy meglássam, - nem sokáig, mert közöttük is el fog kezdődni
lassan a felismerés folyamata. A rácsokon belül pedig, mint tudjuk, hamarabb zajlik le majd
ugyanez.

De  mi  lesz  az  eredmény?  Ha  marad  ez  a  csend,  ha  a  szabadság  hírnökeinek  remélt
felkentjeink  némák,  ha  azok  között  sokan  máris  megkopni  látszó  megnyugtató  szavakkal
szerelik le a harcra készeket, megtörve a nagynehezen és nagy áldozat árán beindult lendületet.
Nos az eredmény így nem lehet más, mint a közönyösök számának gyors továbbgyarapodása.
Itt is, ott is.
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És ez a jövőt uralni készülőknek éppen megfelel. Mi több a kellőképpen közönyösek akár
el  is  nyerhetik  a  szabadság  valamiféle  másolatát.  Élhetnek  is  a  demokrácia  valamiféle
állatkertjében.

Közben pedig vonulunk mind előre,  arra amit  Európának neveznek új  értelemmel s új,
divatot jelentő szóval. Abba a valamibe, amelyen kívül az Erdélyben „cserepedett” új vezető
szerint  nincs  élet.  Oda  ahol,  cserébe  eladott  országunkért,  már  induláskor  nettó  befizetők
lehetünk, 

És közben belénkhatol a gyilkos kétely, hogy ebbe nekünk bele lehet (eu)roppanni?!

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2002. szeptember 08. 

Megjelent: Erdélyi Napló (573.) 2002. szeptember 24. 

RÁGÓDÁS A LERÁGOTT CSONTOKON

Már  hónapok  óta  hívogat  telefonon  -  kényelmes  és  fölényes  biztonságot  nyújtó  nyugati
helyzetének emlegetése mellett, azt bölcs tanácsokkal is tetőző - földim. Hibbantaknak nevez
minket  úgy  általában.  Anyaországiakat  és  elszakítottakat  egyaránt.  Hiszen  itt  élünk  a
demokratikus  Európában,  küszöbön  az  EU.  csatlakozás,  vérünkké  vált  a  NATO  és  még
Strassbourgunk is van, mondja ő. Ráadásul zámolyi beütéssel, teszem hozzá én, ez utóbbira
gondolván.

A nagy fordulat  érdekelné. Az okokról számolj  be,  szól  a  kérdő hang. Ne elméleteidet
küldjed, hanem tényeket, pontos feltáró elemzést közölj, kéri, követeli ő, biztonságos választott
ubi-ibi hazájában ülvén, garantált meleg fészkén. 

Képes lehet-e azonban e kérést maradéktalanul teljesíteni egy mai magyar átlagpolgár, de
akár egy politikai elemző is?

Sorra jelennek meg a vélemények, de aligha győznek meg arról, hogy alkotóik valóban
birtokosai a bölcsek kövének. Hiába mellbevágó, bármennyire is tetszetős egyik-másik, nem
lehetek biztos abban, hogy meghaladja egy elmélet kereteit. 

És véletlenül éppen ez az egyik célja azoknak, akik továbbra is bírni akarják az ország
egyik felének bizalmát és másik felének bizonytalanságát.

A véleményalkotáshoz, mint tudjuk, információ, adat kell. Az információt azonban konzerv
formájában  kapjuk,  előre  gyártva,  ízesítve,  fűszerezve,  retusálva,  megvágva.  Mi  több,
céltudatosan előre kiszámítva annak adagolását és hatásait, mellékhatásait.

Így aztán mozaikokból,  részigazságokból,  cáfolhatatlan, vagy annak hitt tapasztalatokból
kell, hogy építkezzen a választ kereső ember.

Már az elején megtorpan a kutakodó gondolatmenet.  Ott a választások előtt,  mikoron a
közvélemény kutatás adataiból próbál elindulni, mint kezdő táncos a cserépkályhától. Mi volt
az? Valós pillanatnyi helyzetkép? Altatás? Félrevezetés? Ki tudná megmondani?

Az általunk bizonyára hibásan leegyszerűsítve, a jót és a rosszat képviselő két fél országra
szakadás itt indult el a lejtőn, melyen addig még volt remény a megkapaszkodásra. Legalábbis
azt hittük.
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Úgy mondják nem volt egyensúly a kétféle kampány lehetőségei között.
Ahogy a jó mindenkor ki van szolgáltatva a minden fegyvert használni képes rossznak. Itt

is a baloldal -  és ez kétségtelen tapasztalat - mocskolódó stílusa és gátlástalan ígérgetése, a
célcsoportok profi módon történő kiválasztása,  majd beetetése (lásd nyugdíjasok egyszeri 19
ezre),  a  már régtől  jól  bevált  sulykoló módszer  (hazudj amit  akarsz és mondd el  ezerszer-
elhiszik), meg amint az utóbb ki is derült, a jobboldal kívülről történő megosztása (aminek ők
nagymesterei,  a  jobb  pedig  legkiválóbb  alanya),  állt  az  egyik  oldalon.  Szolgálatukban  jó
gyakorlattal rendelkező és gátlástalan stáb működött. Nem volt már rég becsületük amit félniük
kellett volna elveszteni (lásd 40+12 év).

A másik oldalon ott volt a megosztott jobb (pl. a Centrum Párt „megcsinálása”) a mérleg
nyelvét  képviselő  s  ezért  balról  okosan  előre  démonizált  MIÉP-pel,  a  belföldön  és
nemzetközileg is tehertétellé tett, tetszik – nem tetszik, természetes szövetségessel, amely így a
mérleg nyelve szövetségesből a méreg nyelve szövetségessé vált.

Persze  itt  is  felbukkannak  az  elméletek.  Most  az  önkormányzati  választások  előtt
különösen. Elsősorban a sértődött kicsi,  de nemrég még oly fontos párt dacreakciója miatt,
melyet harangozásokkal  adnak a polgári oldal  tudtára.  A bal  gúnyos mosollyal  és karbatett
kezekkel nézheti, hogy most ez a párt, az előző választások idején megosztó szerepet felvállaló
torgyáni kisgazdák szerepét tölti be. Főleg Demszky javára a fővárosban, de a mindenholi bal
javára is vidéken.

A jobb egysége csak álom. Morcosan néznek egymásra az áldozatok és önként dalolva
dőlnek az árkokba, mint élő töltelék. Hamarosan isa,  por és hamu leszünk, s  ezért sok kell
belőlünk a feltöltéshez. Ha így marad, mire az árok eltűnik s járhatóvá válik a terep, csak az
egyik oldalon maradnak haszonélvezők.

Egyszóval tehát gyanakodva nézünk egymásra az egyik oldalon, míg a másik fele boldog
egyetértésben fütyül saját bűneire.

És itt válik láthatóvá még egy nagy hátrány.
A jobb hatalmas  tehertételként  hordozza erkölcsi  érzékét,  mely a múlt értékelésében,  a

jelen harcaiban s a jövő tervezésében egyaránt korlátokat szab. S ha akad optimista, aki a jó –
népmesei ihletésű – győzelmével vigasztal, az sem tudja, hogy mikor és hogyan várható ez.

A  bal  ilyen  bal-lasztok  nélkül  végzi  szorgos  hatalombiztosító  és  ellenfélbomlasztó
munkáját múlt, jelen s jövendő vonatkozásában.

De elkalandoztunk a vereség okainak elemezhetetlenségétől.
Ha  tovább  keressük  a  részigazságokat,  feltűnik,  hogy  az  úgynevezett  glaszékesztyűs

bokszolás  mennyire  nem jó módszer  mifelénk.  Láthattuk  a  két  forduló  között,  hogy  ez  a
jobboldal, úgy ahogy volt, összes hátrányával és megosztottságával egyetemben, két hét alatt
majdnem ledolgozta hátrányát. Mert lehúzta a glaszét. Pedig a helyette felhúzott bokszkesztyű
súlya még ekkor sem érte el a tanácsolt unciákat. Vagyis ez kellett volna. Felénk ez szükséges.
Itt a durva, ordítozó, mocskolódó, szürke és tudásuk vagy bűneik miatt kisebbségi érzést nem
keltő emberek szava lel fülekre. Amilyenekkel a kocsmákban is lehet találkozni nap-mint nap.
Nem a nadrág, nem a diploma, nem az úriemberség. Még kevéssé az áldozatvállalás. Menjünk
csak  vissza a Tanácsköztársaságig.  Itt  azt  is  megcsinálhatták.  Itt  nem volt  igazi,  öntudatos
proletariátus,  nem voltak munkáspolgárok. Feudális országunkban ehhez valamivel közelebb
állt a paraszt. Meg is újult belőle sokszor a veszni készülő magyar, ellenségként is kezelte a
proletárdiktatúra. Nem úgy a proletariátus. De a parasztság azóta eltűnt, a proletariátus pedig
még ma is távol áll a polgárosodás várt szintjétől. A proletárdiktatúra nem őt szolgálta. Inkább
csak tovább gyúrta, nem is sejtve, hogy ezért majd éppen a nemzetközi finánctőke lesz hálás
neki.

Tapasztalat  szerint  tehát  ennek  a két  hétnek a  hangja kellett  volna,  de már  hamarabb,
sokkal hamarabb. 
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Nem megfelelő válasz, ami elhangzott: …mi nem tettük ezt neveltetésünknél fogva. Nem
válasz,  mert  itt  tudta  mindenki,  hogy  a  sorsunkról,  a  nemzet  jövőjéről  van  szó  és  nem
jólneveltségünk bebizonyításáról.

És ott volt a tapasztalat is.  Nem is olyan régi. Új. Hiszen ma már az első demokratikus
kormány több tagja elismeri, s van közöttük aki ennek hangot is adott, hogy a „tetszettek volna
forradalmat csinálni” híres mondása mögött mi lehetett (volna) még. Nem biztos, hogy éppen
forradalom,  az  talán  nem  is  kellett  volna,  de  kegyeletsértés  nélkül  is  elmondhatjuk  a
tiszteletteljes,  de szemrehányó megállapítást: „tetszettek volna nagytakarítást csinálni”.  Mert
abban a nagy történelmi összevisszaságban mindent lehetett volna. Éppen ők maguk igazolták
ezt a moszkvai huszárvágással (lásd: Varsói Szerződés felszámolása magyaros rohammal).

A szomorú választási  eredményt  követte aztán a legkeményebb találgatásoknak is talajt
adó,  furcsa  visszahúzódás.  Mint  aki  ludas.  Akár  ezt  is  hihette  a  csendes  jobboldali.  El  is
indultak a suttogások, sokkal valószínűtlenebb volt például az a változat, hogy gyászreakcióról
lenne szó. Hiszen a vesztesek, konstruktív magatartásukkal is villámgyorsan betagozódtak az
eredményekkel villogó, legyőzött elődeik tartalékaiból adakozó győztesek szavazógépezetébe.

A világ egyetlen szuperhatalma a bohóckodásig menő újraszámlálási cirkuszt mutatott be.
Nálunk  szóba  sem  jöhetett.  Az  ezzel  kapcsolatos  megmozdulások  hatása  inkább  a  szelep
szerepére korlátozódott. Ki az, aki ezt megmagyarázza? A mozgolódni kezdő polgári köröket
csak csitítgatták. Sokáig sehol nem volt látható egy (a) vezér.

A  kezdetben  jobboldali  túlsúllyal  vádolt  Választási  Központ  pedig  feszes  díszlépéssel
masírozott a baloldali rezesbanda víg indulójára.

Orbán félreállt. Orbán eltűnt. Orbán beteg. Kószáltak a hírek. De egyelőre ő még ma is erő.
Tegnapi árnyékára is tüzelnek.

S most, a sajtóegyensúlyt helyreállítandó, nevét adja a Nemzetőr című laphoz. Egy hétre.
Aztán kiderül, hogy nem jól választottak és megint máshol kell kezdeni. Kik itt az amatőrök?
Ezzel  a  bal  túlerővel  így nem megy.  Hol  vannak a szakértőink? Miért  leszünk mi  folyton
nevetségesek?

A számos címeres gazembert tehetsége szerint jól, olajozottan használó bal mellett, miért
vagyunk táptalaja oly gyakran az őrülteknek, hőzöngőknek, pszichopatáknak. Valódiaknak és
„küldötteknek”, ide keveredetteknek? Igen veszedelmesek ezek.

Hol van hát a válasz türelmetlen barátomnak?
Maradnak a részigazságok,  a  bizonyítékok,  a kérdőjelek, és főleg a meddő, önemésztő,

mérgező, demobilizáló és sorsrontó találgatások.
Hogy merre tovább?
Ezt illene valakinek megírni. Nem nekünk kisembereknek, hanem a közöttünk, a jó oldalon

biztosan felelhető, de hallgató értőknek, az információktól el nem zártaknak.
És kellene egy vezető! Olyan, aki nem taktikázik, nem hiszi el tanácsosainak, hogy elkopik,

hanem inkább attól fél, hogy napról napra fogy a lendület.
A mai baloldali sikerhangulat egy temetői  menetben felhangzó röhögésre emlékeztet.  A

gyászmenet közönsége nem is tudja, hogy esetleg temetésen van. Legfontosabb hozzátartozóját
vesz(ej)tette el. 

Ők csak vonulnak röhögve és a tor fogásait találgatják.
A sűrűn emlegetett demokrácia felirat rozsdásodni látszó bádogját meg közben úgy zörgeti

- a most éppen nyugati - szél, mint azt a legálságosabb, legalávalóbb másikat egykor. Hogyan
is hangzott? Arbeit macht frei.

Leányfalu
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Naplójegyzet: 2002. október 03.

Megjelent: Erdélyi Magyarság (50.) 2002. október-december

KÖTELES PÁL!
MÁR CSAK TE SEGÍTHETSZ?

Ülök házam központi helyiségében. Ez a HITEL emlékszoba. Itt őrzöm átmentett ereklyéit és
kalotaszegi  varrottasba - még néhai  főszerkesztői  által  -  köttetett számait.  A fekete varrott
betűk mindenkor vigasztalóan néznek le, az egykori nagyok: Kós, Tamási, Dsida, Wass és a
többiek képei felett sorakozván. Mellettük csak két sorozat kapott helyet. Az Erdélyi Gazda
naptárának számomra kedves kötetei és egy fiatalabb, varrottasba már általam köttetett sorozat,
a  kék  betűkkel  kukucskáló  Erdélyi  Magyarság.  A  kétévente  egybegyűjtött  számok  már
tekintélyt parancsolóan nehezednek a polcra. Köteles Pál hagyatéka és szelleme lebeg ott fenn,
a megmaradás ígéretét hirdetve.

Szép volt az indulás és szép az ifjúkor, sőt virágzásának kora is.
A lap, az akkor még aktívan támogató kinti nagy öregek jóvoltából ingyen juthatott el oda,

ahol  szomjasan  itták  minden  sorát.  Úgy  állt  ez  a  negyedévente  érkező  folyóirat  az
éjjeliszekrényeken,  mint  az  imádságos  könyv,  mint  az  orvosságos  doboz.  Gyógyította  a
lelkeket s ezzel talán a lankadni kész testet is. Vitte a hitet, a reményt, a megmaradniakarást
erősítő nyomelemeket.

De az idők változtak.
Először az öregek haltak ki és elapadtak a források. Ugyanakkor azonban a rendszerváltás

nagy  reményekre  jogosított.  Most  aztán  majd  szárnyalhat  lapunk.  Most  majd  havilapként
töltheti be szép hivatását.

Mert az igény a helyzet vélt javulásával nem csökkent. Sőt az ismert nehézségek és az aktív
cselekvés lehetősége által jelentkező kérdések stb. csak fokozták azt.

Mindennek ellenére más történt. 
A  lap  olvasói  által  már  jól  ismert  csúnya  történetek  szabdalta  évek  során  fogyott

fokozatosan az erő, és végül csak néhány ember hősies helytállása tartotta életben az ekkorra
már nagyon széles olvasótábor számára kedves és várva-várt periodikát.

Ennyi a hűvös tárgyilagossággal rövidre fogott történet.
Most  szomorúan  állunk  a  semmi  partján.  Egyik  oldalon  az  elszakadottak  -  egész

magyarságunkat a legjobban fenyegető – fogyása, morzsolódása,  a másik oldalon a közöny.
Egyik oldalon néhány lelkes, tettrekész ember, a másik oldalon a megosztó gyanakvás. 

Mondják, hogy ma az információ ezer csatornán át áramlik. Ott vannak a többi lapok, ott a
tv és a rádió, sőt az internet.

A vita meddő. Elsősorban nem is ide való.  Az írott betű és az elektronikus információ
hullámzó vitája ez. De a többi jól-rosszul elérhető lap emlegetése mint ellenérv? 

Tudjuk mivel szeret, mivel tud és mivel akar foglalkozni általában a sajtó. Sőt a média,
mint olyan. Ezernyi kötöttség szorítja tartalmi és terjedelmi korlátok közé, és főleg a címzett
olvasó lehetőségei, melyek még hosszú időn át nem mérhetők azokkal az úgynevezett európai
mércékkel.  Ma  sem  fogyott  ki  a  magyar  föld  népének  az  igénye  a  számára  legfontosabb
információt  belterjesen  kapni.  Olyan  összegyűjtött  formában,  mint  ahogyan  azt  az
éjjeliszekrényen kéznél levő - már említet - imádságos könyv nyújtja.

35

35



Nos ilyen szerepben és ilyen helyen láttam én számtalanszor ezt a  tartásos lapot.  Okos
szemüvegek pásztázták és fárdat bütykös ujjak böktek rá címeire, mint bizonyságtevőkre. Ezért
áll nálam az Erdélyi Magyarság a Hitel és az Erdélyi Gazda katonásan sorakozó kötetei mellett.
Magától értetődően nyerte el ezt a helyet.

Azok  az  érdekek,  vélemények,  lobbyk,  ravaszságok,  amelyek  sorsát  -  mint  gonosz,
megvesztegetett  révkalauz  -  erre  terelték,  sok  mindent  nem  tudtak,  sok  mindennel  nem
törődtek, és jaj, lehet, hogy nagyon sok másról tudtak. Amiről mi nem.

Óhatatlanul  körülnéz  az  igazság  ilyen  szomorú  pillanataiban  az  ember,  és  nagyobb
perspektívát keres.

Ha most jogos kéréseink nem találnak fülekre, ha most nem kapjuk meg azt, amit a célok
és az ezekért annyi éven át bizonyítva küzdők, munkájukhoz megérdemelnek, akkor nehéz lesz
elhinni,  hogy valóban érdekes a  15 millió,  hogy tisztában vannak az illetékesek  a Kárpát-
medencei  összmagyar  érdekekkel.  Akkor  nem tudatosult  még valakikben az,  hogy ezek az
érdekek nem önző, jogtalan követelések, hanem éppen ellenkezőleg.  Ezeknek érvényesítése
nem  csak  megmaradásunk  záloga,  de  e  térség  európai  integrálódásának  legbiztosabb  és
legveszélytelenebb  útja.  Érdeke  az  anyaországnak  és  az  utódállamoknak  nevezetteknek
egyaránt.

Ha  valaki,  akkor  mi  bebizonyítottuk  ezt.  Földrajz,  történelem  s  gazdaságtörténet  is
igazolják.

Iszonyú tapasztalat az amit a ma, amit a politikai aktualitás sugalmaz. Talán ki sem lenne
szabad mondani, meg sem volna szabad hallani. Mégis leírom. 

Míg a Kárpát-medence magyarsága eltiport jogaiért csak politikai eszközökkel küzd, addig
voltak akik bizonyosan nem létező, de általuk joguknak vélt céljaikért tömegsírok százaival
szórták tele a tájat. A világ hatalmasai pedig most feléjük fordulnak. Míg mi ki tudja meddig
nyögjük nem kívánt s általunk csak részben felélt adósságainkat, addig nekik most engedik el
annak kétharmadát. Szinte kérés nélkül. Hipp-hopp. Segélyeket kapnak abból a pénzből, amit
mi  szelídek  fizetünk  a  telhetetlen  zsebeknek,  azoknak,  akik  eladósodásunkat  (egyébként
okosan)  a  háború  helyett  használták  egy  világrendszer  legyőzésére.  Csak  aztán  nem
hazudtolták meg magukat, és az életbenmaradott áldozatokkal hetedíziglen ledolgoztatják azt,
ami nem jelent meg nálunk mint erre a ledolgozásra módot adó, erősítő tőke. Azt fizetjük, amit
egyszer, valamikor, ki tudja ki, kit tudja hol…

És ebben a minket megcsúfoló és hálátlan világban nekünk annyira sem futja, hogy saját
immunrendszerünk szintentartására áldozzunk néhány másfelé oly könnyen guruló forintot?

Ülök a nagyszobában, a galériáról lenéznek rám a betűk. Velük szemben Báthori, Bocskai,
Rákóczi, Apafi pillantgatnak lefelé. Mintha most lett volna amint, Köteles Pállal állunk a szoba
közepén és tisztelettel nézünk fel rájuk.

Azóta bizonyosan személyesen is találkoztak.
Már csak ők segíthetnek?

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2002. október 06.

Megjelent: Erdélyi Napló (576.) 2002. október 15.
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EMLÉKEZÉSEK ÉVADJÁN

Október  6.  a  csendes  emlékezés,  a  gondolatok  rendezésének  napja.  Házunk  előtt  a  kis
zászlórúdon félárbócon a nemzeti lobogó s mellette fekete jelet is lenget a fáradt, reménytelen
őszi szellő. Egy járókelő tisztelettel megkérdezi, ki halt meg? (ezt tette egy másik, a trianoni
évfordulóra felvont fekete zászló láttán is). 13 halottam van, meg talán egy ország mondom
neki.  Csóválja  a  fejét  és  továbbmegy.  Kapcsolt,  nem  kapcsolt,  ki  tudja?  Őt  is  ez  elmúlt
évtizedek nevelték. 

Ismét  választások  előtt  az  ország  és  langyosnak  tűnik  az  igyekezet.  Míg  eddig  a
helyhatósági választások fordított tükörképei voltak a parlamentinek, most ez is megfordulhat.

Mindenhol az ő képük tükröződik.
Győzedelmes gőggel ülnek, és ki  nem mondanák,  hogy egy érdekei miatt odaszegődött

csenevész partner nélkül, most nagy csendben ők várnák elmúlásukat. Mi is kevésszer említjük
ezt.

De  ez  a  félig  elsüllyedt  ország  nem ismeri  a  lobogót,  a  szent  dátumokat,  az  épülésre
serkentő  belső  megrendülés  édesbús  érzéseit.  Ezeknek  hiába  is  említenénk.  Ők a  fejpénzt
megkapták, s arra sem lesznek képesek, hogy annak észrevétlen visszafizetésére felfigyeljenek
majd.

A szellem és  a  lélek.  Ne hagyjátok a lelket,  prédikálta  ma is lelkipásztorunk  a kisded
kálvinista gyülekezetnek, és őket, a tizenhármakat emlegette.

Ami itt van, amit itt nekünk szánnak, az tűzzel vassal fogja irtani a szellem parazsát, a lélek
szárnyalását.  Ezeket tekintik legfőbb ellenségeiknek. Demagóg retorikájuk mögül megannyi
lólábként  lógnak  ki  cselekedeteik.  A  pénzben  mérhető  ígéreteket  próbálták  valamennyire
teljesíteni,  akkor  is,  ha  azok  ésszerűtlenek.  Féltek  attól,  hogy  ezt  még  egy  elbutított,
eltompított, félrevezetett szavazó is észreveszi. Nem úgy az egyéb ígéreteket. 

A cél, hogy a gyermekdal fordítottjára parafrazált társadalmi tudatot verjenek belénk. Kicsi
vagyok én, tovább töpörödök én. 

És bűnös vagyok, és intoleráns, és szomszéd népek érzékenységét sértő, és kultúrám a bő
gatya szintjén rekedt, bánatomat fütyülős üvegbe fojtom, sikereimet,  büszke eredményeimet
másoktól kölcsönzöm. 

Röviden  tehát:  szokjam  meg  kicsinységemet.  Szokjuk  meg  a  beletörődést,  a  nagyok
szavának lesését,  az előrerohanást  szolgálatukra.  Istenem! Van fogalma ennek az egykor jó
külpolitikusként  aposztrofált  embernek,  hogy  mit  beszél  mikor  a  világ  urainak  felajánlja
fiainknak, sőt ma már lányainknak vérét? Kitől kapott ő erre felhatalmazást? Nemrég még a
kiszolgáló  repülők  befogadásán  háborgott,  mert  akkor  ez  tűnt  ésszerűnek,  most  már
menetoszlopokat szervezne.

Néhány évtizeden belül  betelepítésre leszünk  kényszerítve,  évente városnyit  fogyunk és
menjünk vérezni hamis, idegen érdekekért? Már mindenki tudja a világon, hogy mi van ezek
mögött.  Legfeljebb  nem  merik  mindenhol  kimondani.  Ő  is  tudja.  De  nem  mondja.  Neki
mindegy. Neki csak a hatalom az érdek, a remélt vállveregetés. Így majd fogadják, látogatják,
kitüntetik.  Megdögleni  nem neki kell. Mert nem hősi halálról lenne szó, hanem értelmetlen
elpusztulásról. A haza ebből nem gyarapodna. Ellenkezőleg.

Kik uralnak minket? Milyen módszerekkel próbálják elsorvasztani potenciális ellenfeleiket,
a fél országot? S vele a másik felét is. Csak maguk, csak ők. Ők ország nélkül is urak akarnak
lenni. Majd hoznak maguknak lakosokat. Engedelmeseket, bunkóra szerelteket. S ha kell új
elitet is. 
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Megy a rágalomhadjárat. Mindenkit feljelenteni, ahol csak gyanúra lehet hivatkozni. Így
szól  az ukáz.  Az már mellékes,  hogy utóbb kiderül,-  semmi ok nem volt  rá.  Addigra már
kialakult  a  közhangulat.  S  ha  olykor  erőtlenül  felhangzik  a  kérdés,  hogy  mondják  meg
konkrétan mi az ami bizonyítható, a sulykoló megszólal: van elég, ajaj, de sok minden, szinte
minden, majd elfelejtett gerendáik árnyékában, a nagyító alá tett szálkákkal hozakodnak elő.
Szólnak az általánosságok. Csak igazi konkrétum semmi. A média meg minden nap feldob egy
ilyen  témát.  Hatalmas  felvezetés  a  gyanúról,  aztán  pár  hónap  múltán  az  eredménytelen
vizsgálódásról  szinte semmi.  Közben embereket  hurcolnak meg. Saját  bűneikről meg senki
nem szól. Médiacsend lepi be múltjukat.

Hogy lehet ezt ép ésszel elviselni. Tűrni.
Szakadj le menny boltozatja.
Közben pedig a jobboldal - amely a reményt képviselné- éppen önmagát marja. Röhög az

ellenfél, és ahol tud rátesz egy lapáttal. Vevő mindig akad. Beépített, odaküldött, sötétagyú,
őrült,  önző  és  még  sokféle.  Mert  sokfélék  vagyunk.  Mert  nekünk  is  megvannak  a  száraz
ágaink. Csak minket ez nyom és nyomaszt. Ők a magukéval jól elvannak. Hozzájuk tartozik.
Védelmet élvez. Állást kap. Kenyeret. Koncot.

Október  nemzeti  mítoszai  lebegnek  fejünk  fölött  és  a  halál  rémképei  küzdenek  a
megmaradás erős vágyával.

Sehol a remény. Csak magunkban bízhatnánk.
És a magyarok Istenében.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2002. október 08.

Megjelent: Erdélyi Napló (579.) 2002. november 05.

SZUBJEKTÍV ŐSZI ELMÉLKEDÉS

Olvasgatok. Nem értékes művekből, inkább csak emléket ébresztgetni képes ismerős tájak és
évek  történéseit  említő  könnyed  írásokból.  Hihetetlen  az  ifjúság  emlékeinek  ereje.  Apró
részletek villannak fel olyan erővel, mint a közelmúlt tragédiái. De mintha tisztábban is látna
emlékeiben az ember. Leülepedtek, s ha fel is kavarja őket egy-egy eszméltető, régen hallott
név vagy esemény, minden tisztább mint a jelen. Valahogy inkább a helyén érzi az emlékező.

Hajlamos  vagyok  arra,  hogy  október-november  nemzeti  és  egyéni  gyászban  gazdag
napjaiban  átengedjem magamat  édesbús  töprengéseimnek.  Születik  is  ebből  olykor  néhány
érthető sor, sőt egy-egy csak magamfajtának kedves vers is.

Arra gondolok néha, hogy ez a borongás is szép. Ez is adomány. Hiszen az oktalan állat
nem képes erre. Bár láttam már búskomor kutyákat. De az anyag, az bizonyosan nem. Hogyan
is mondják ma a fővárosiak zsargonjában, a nagyon buta embernek: te ásvány. Bizony nagy
dolog, hogy a hatalmas világegyetemben, pont az az anyaghalmaz lett az egyik élő, borongásra
képes  lény,  amely  engem  jelent.  Mennyivel  kisebb  pedig  erre  a  lehetősége  e  maroknyi
anyagnak, mint e belőle lett embernek az ötös találatra. 
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Személyemet  imígyen  szerencsésnek  elkönyvelvén  tovább  nosztalgiázom,  s  emlékezem
régiekre és régi történetekre. Tehetem, hiszen már magam is elég régi vagyok.

Vannak, akikkel emberöltőnyi idő óta nem találkoztam, s csupán híreket hallottam róluk
vagy  azt  sem.  S vannak  akikkel  azóta  is  volt  alkalmam  találkozni,  sőt  kikkel  életútjaink
hellyel-közzel párhuzamosan haladtak.

Rájövök,  ezek  jelentik  számomra  a  legnagyobb  okot  a  borongásra.  A  bennük  történt
változások, az egykor volt összhang semmivé aszalódása, a barátságok múmiái.

Kutatgatnám, ki vagy mi ezért a hibás.
Jó általánosság ez esetben  válasznak,  hogy a történelem. Fellengzős  fogalmazás.  Vajon

mennyire igaz? Hiszen nem mindenki  változott, vagy nem mindenki egy irányba. Volt, aki
előre lépett s volt, aki vissza. Ha jó a mérce, amelyet használok. Mert lehet, hogy a másik - a
maga mércéjével – éppen engem méreget és talál könnyűnek.

Tehát biztos mércéket kell keresni.
És találok.
Minden  méréshez  kell  egy  támpont,  mint  unokáim  számára  az  ajtófélfa,  melyen  ott

sorakoznak a ceruzával húzott vonalak és ákombákom dátumok.
Hát ez a legfontosabb amire szükség lenne. Gondolataim sorjázása közben pedig csak egy

ilyet találok. A közösség szolgálatát, de nem akármelyikét. A nemzet javát. Azt. És örömmel
konstatálom, hogy ezt nem érzem ma sem patetikusnak.

Ekkor  azonban gondolataim más irányt vesznek.  Ja,  a  nemzet - gondolom. Megcsúfolt,
besározott,  gyanúba  kevert  szó,  melyet  most  meg  már  kisajátítani  szeretnének  egyesek.
Hogyan is állunk mi a szavak becsületével?

Egyrészt  nem  jó  a  nemzet,  a  haza,  a  magyar,  az  élettér,  a  kitartás  -  másrészt  nem
említhetjük etnikai vagy vallási  kisebbségeinket  nevükön. Veszélyes.  Egy név kimondása a
legtermészetesebben, már zavart csalhat az arcokra, és a jelenlevők óvatosan nézegetnek körül,
vagy eloldalognak.

Ki zavarta meg józan eszünket? Hiszen ha összeírnánk, hogy történelmünk sötét alakjai
mely  szavakat  használták,  azok  azonosak  lennének  a  legtiszteletreméltóbbak  által
használtakkal.  Mivel  a  nyelv  közös  kifejező  eszközük  volt.  S  szép  nyelvünket  is  hiába
töröltetnénk  a  föld  nyelveinek  sorából,  saját  kérésre,  mint  bűnös  nyelvet.  Sokan  ülnének
örömünnepet, de egyetlen más importált idióma sem állná ki ezt az ármányos és buta tesztet.
Mit tehetünk? - kérdezem magamtól. Hányszor éreztem én is a zavart e szavakat kerülgetve, s a
még nagyobb zavart, mikor észrevettem saját zavaromat.

Micsoda világban élünk! Nyelvünkre is csomókat kötnénk. A kimondottra éppen úgy, mint
az azt kimondóra.

Mesterségesen  kényszerítenek  ránk  egy  új  idegen  és  általunk  nem  óhajtott  világot.  A
globalizmus dealer-ei már óvodás gyermekeinket függővé teszik olcsó áruikra. Utódaink több
generációnyira távolodnak tőlünk, és nem tudjuk ezt áthidalni az általunk biztosan ismert tiszta
források nyersanyagával sem.

Mi  hatvan  felettiek  tehát  egy  boldog  generáció  vagyunk?  Az  utolsók,  akik  még
meríthettünk abból az iható vízből s emlékezünk is ízére. Az utolsók, akik még együtt éltünk a
természettel, a kerek világgal, egymással, önmagunkkal.

A ma embere már önmagával sem tud egy fedél alatt élni.
      Idáig jutva az  elmélkedésben  már  tudom,  jobb visszatérni  az ifjúkor  megszépítő

emlékeihez. Megpróbálni mosolyogva elsüllyedni  egy másik világba. Megpihenni  e gyilkos
gondolatok után.

      Október-november hava már csak ilyen nekem.

Leányfalu
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*

Naplójegyzet 2002. október 14.

Megjelent: Erdélyi Napló (578.) 2002. október 29.

RÖVID GONDOLATOK A REPÜLŐTÉREN

Álmos  utasokkal  váltok  szót  éppen.  Az  új  világból  érkeztek  percekkel  előbb.  Hogyan
szokhatnak  vissza  a magyar  időszámításra?  -  kérdezik.  Harminc órája nem aludtak,  és  fel
vannak pörögve.

Jó  volt  Amerikában?  Teszem  fel  a  sztereotip  kérdést.  S  a  válasz  már  az  arcokról
leolvasható. Elég volt egyszer. Be lettünk oltva Amerika ellen. Általuk.

A váratlanul kérdezősködő morfondírozni kezd. Még egy-két kérdést is közbeszúr, élve a
lehetőséggel.

Az a hatalmas ország, mely az élet minden területén készül elnyelni a világot, nem volt
képes  elkápráztatni  az  átlag közép-európai  utast.  Két  hét  alatt  feltűntek  gyengéi,  melyeket
erővel lepleznek, kivillantak sebei, melyeket ügyesen kozmetikáznának addig is, míg remélik
begyógyulnak?

Rideg, önmagával megtömött fejű világról kapok képet, egy szorongó világról, melynek a
szabadságérzete  már-már  csupán  egy  rögeszme.  Szabad  vagyok,  szabad  vagyok,
demokráciában élek, demokráciában, a  legmagasabb fokú demokráciában,  mi találtuk ki  az
egész  világ  számára,  -  mondogatják önmaguknak  is és  szoronganak.  Ez utóbbit  észre  sem
veszik.  Csak  akkor  jönnének  rá,  ha  valahol  megszabadulhatnának  tőle.  Mint  ahogy  nem
érezzük, hogy a sárgolyó rohan velünk az űrben. Életelemükké vált.

A  világban  jártas  amerikai  utazó  nem  saját  tapasztalata  alapján  vélekedik  pl.
Magyarországról.  Ő azt  mondja,  amit  beadagoltak neki.  Korrupt,  intoleráns ország képével
riogatja a még fel nem röppenteket. Mikoron pedig saját portájuk gondjaira terelődne a szó,
szólni  sem  mer.  Körülpillantgat,  mérlegel.  Aztán  napok  után  megnyílik  annyira,  hogy
megemlítse, érez valamit, valamiféle nyomást, valami egyirányú szelet, hogy mit kell tenni s
gondolni és miről nem ajánlatos beszélni.  De már szívén is van a keze és csíkos lobogóját
lengeti. Mi, mi, mi. Itt, itt, itt. Nálunk bezzeg, itt igen. Mi tudjuk mi a demokrácia, az emberi
jog, a befogadás, a másság tisztelete stb. stb.

Aztán megkéri vendégeit, nehogy merjenek pesti viccet mesélni, olyat melyben valamely,
akármely kisebbség neve előfordul. Szörnyű nagy baj lehetne belőle.

Elgondolkodom.
Ha én kisebbség lennék, inkább akarnék ott élni, ahol magukénak éreznek s még vicc is

szól rólam. Ismernek. Jó - és rossztulajdonságaimmal együtt. Otthon vagyok. Én is mesélhetek
viccet,  mesélhetek  a  többségről.  Egyszerűen,  súlytalanul,  az ördögöt  nem keresve  bármely
oldalról is mögötte. Inkább ilyen helyen élnék én. Nem érezném jól magam ott, ahol írott s
főleg  íratlan  szabályok  tiltják  mindezt,  és  ahol  mások  körülnéznek  mielőtt  nevemen
neveznének. Ahol félnek tőlem!

Közép-Európa és benne mi, így együtt, ahogy vagyunk. Ez kell nekem inkább, s ezt kellene
átmenteni  az  Unió  kohójába  is.  Volna  mit  tanulni  tőlünk.  Mert  nem  csak  a  viszályra
emlékezem.
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És ekkor ötlik fel bennem fájón az is, hogy a Nobel-díj kapcsán ismét azt mondják, itt nem
tudunk a  holocaustról!  Az Isten szerelmére,  határainkon belül  ki  lehet  az  az  őrült,  aki  ezt
elhiszi. Ha akarnánk sem dughatnánk homokba fejünket. Ha nem ismernénk el szörnyűségét,
akkor sem tudnánk menekülni előle. S nem is akarunk. Aki mást mond, az hazug. Aki más
példát említ, az elmeháborodottakat akar általános példaként felmutatni. 

Az,  hogy  a  minket  érintett  más  szörnyűségeket  is  szeretnénk  tudatunkban,  utódaink
tudatában  megőrizni,  nem jelenti  emez  tagadását.  Sőt!  Történelmi  tudatunkat  csak  együtt
alakíthatják. Aki bármelyiket is ki akarná törölni, lelki nyomorékokat akarna nevelni ebben az
országban.

Ez pedig nem egyeztethető  össze  azzal  az  egykor  ideálisnak  indult  és  történelem által
eltorzított,  de  még  talán  nem  menthetetlen  közép-európai  tudattal  és  léttel.  Amellyel,  s
amelyben emberként élni jó lenne.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2002. október 14.

Megjelent: Erdélyi Napló (578.) 2002. október 29.

ÉLETKÉP MAGYAR IGAZOLVÁNNYAL

Baráti tervező kéz jóvoltából, Kalotaszeg és a Székelyföld, vagyis hát Erdély hangulatát idéző
házamból indulnék a főváros felé.

Velem szembe idegennek tűnő s mégis ismerős öltözékű, kissé félszeg asszony jön. 
Látván honnan léptem ki, megszólít. Pont utánam érdeklődne. Merre laknék, s hol vagyok

éppen  most,  mert  úgy hallá  segítséget  remélhet  tőlem,  szorult  helyzetében.  Én lennék az,
mondom, s már oldódik is a szorongás.

Jaj,  az Isten áldja meg a drága Doktor urat.  Engem maga kezelt kisgyermek koromban,
azóta is áldjuk a nevét. Az egész falu emlékszik magára. S mondja, mondja.

Aztán egyszerre elakad.
Emlékszik  ugye  a  doktor  úr  arra,  mikor  az  a  részeges  román  doktor  vót  a  mi

diszpenzárunkban? De jól esett, hogy magyar doktort is hívhattunk, ha a szomszéd faluból is,
de magyart.

Na de most itt éppenséggel furcsa dolgot kellett hallanom.
Mikor lakhelye után érdeklődtem úgy emlegették, hogy a román doktor, s egy románosra

faragott házat írtak le lakhelyéül.
Nem  először  s  nem  is  utoljára,  mondom  neki  és  másra  terelem  a  szót.  Régiekről,

meghaltakról s néhány még élőről emlékezünk, majd gondjainak megoldását keressük.
Az  asszony  még  visszatér  a  tárgyra.  Büszkén  veszi  elő  címeres  Magyar  Igazolványát.

Kicsomagolja keszkenőjéből. Tudja Doktor úr, most már elővehetem, ha románnak mondanak
az öltözékem s szavam járása miatt. De még máshol is hasznát vettem mióta itt vagyunk.

Elgondolkodom. Ott mi voltunk románok közt a magyarok, s íme itt,  magyar között mi
lettünk a román. Magyaráznám néki, hogy az őt útbaigazító s a sok más nem hibás ezért. Nem
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tanulták meg az ellenkezőjét. Bár az utóbbi években lett volna erre mód. De a régi reflexek
nem oldódnak gondolom, s ezt pláne nem mondom. Mi más lenne az oka annak, hogy most
éppen a Kossuth térre igyekeznék, ahol népes családommal akarunk részt venni a két forduló
közötti népgyűlésen.

Régi-új ismerősömtől elbúcsúzván, kocsimba szállok, hogy unokáimhoz menjek, s onnan
tovább a térre. 

A hatalmas tér s a környező utcák tengernyi emberrel vannak tele. Csend, rend, nyugalom
honol. A tömeg halk, az öregeket és gyermekeseket udvariasan, gondosan segítgetik megfelelő
helyhez jutni. Ahogy mondani szokás: jóarcú emberek. Sok ismeretlen s egy-egy ismerős. De
rámmosolyog egy szép cigány emberpár is. Kezükben nemzetiszín zászló. Tiszták, takarosak.
Ismerősök  mellett  állunk  meg.  Beszélgetünk  és  nézzük,  hallgatjuk  a  műsort.
Szomszédságunkban, manapság ritkán látható, falábú ember áll. Szépmetszésű arcát, egyenes
tekintetét  le  nem veszi  az emelvényről.  Csak egyszer,  mikor  egy könnycseppet  morzsol  el
szeme sarkában. 

Ekkor, aláírásgyűjtők érkeznek. Kérik, hogy mindenki a nevét, lakhelyét, igazolványszámát
is írja oda. Csak így hiteles. 

      - Határon túli magyar aláírhatja-e kérdezi a falábú. 
      - Igen bátyám - felel a fiatalember -, de valamiféle igazolványszám kellene mellé.
      - Hát erre való lenne a Magyar Igazolvány - szól a férfi.
       - Igen - válaszol a fiatal.
       - Akkor elnézést kérek, azonnal visszajövök aláírni.
A férfi elsántikál a közeli szoborig, a tömegen készségesen átengedik. A szobor mögött leül

a talapzatra.  Leoldja falábát  s  annak  egy rejtett  zugából  előveszi  legnagyobb,  féltve őrzött
kincsét. A Magyar Igazolványt. Aztán visszasántikál. Bocsánatot kér, de ugye a mai világban
vigyázni kell a fontos dolgokra. Könnyen lába kél. Aztán aláír.

Ott állunk dermedten.
Mindenki a jelenetet nézi.
Én is.
És arra gondolok, hogy íme, még egy román!

Leányfalu

*

Naplójegyzet 2002. október 19.

Megjelent: Erdélyi Napló (578.) 2002. október 29.
                  Átalvető (44.) 2002. december

ELMENT EGY BARÁTUNK!
Sinkó Zoltán halálára.

Emberek,  figyeljetek!  Ti örökké kolozsvárinak  maradt  kolozsváriak,  és  ti  erdélyi  ködmönt
viselők, kik nem tudjátok levetni azt. Még ha románnak hiszik is errefelé kalotaszegi cakkjait,
székely cirkalmait. Ti, akik ismertétek vagy hallottatok róla.

Elment Zoli. Sinkó Zoltán halott.
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      Így mondják itt földi tájakon. De persze mi tudjuk, hogy ez nem igaz. Csak mikor leírom
mégis elszorul a torkom, és szalad lefelé valami a szemem sarkából.

Éppen most búcsúzott tőlem. Itt volt, láttam a félálom jóvoltából ablakom előtt.
      Délelőtt a szikár, tömör hír még csak mellbevert, nem homályosodott a szem. Tudtuk, hogy
jönni fog, vártuk. Nem úgy, mint Ő. Ő - akarta.

Ott tudtam meg egy autóklub gyakorlópályáján, amint nyikorogva szlalomoztam a feltörő
vízoszlopok között. Az autó pörgött, forgott, engedelmesen, nem volt valódi veszély.

Ö  nem  szerette  a  szimulált  pályákat.  Az  autókat  sem.  Emlékszem,  mikor  első
magyarországi  lépései  után a nyugatiból  hoztuk hazafelé.  Ámult a  pesti  forgatagon s azon,
hogy  kocsim  mégis  halad,  mi  több  közben  beszélgetek.  Ő  nem  fényes  bádogdobozokkal
közelített célja felé. Neki birtokában volt az a bizonyos paripa. No abból sem a megszokott,
hanem sovány Rosinante volt az övé, de az ő Don Quijote-i alakjával a nyeregben és tintától
csöpögő dárdájával bizony mégsem nevetséges, hanem nagyon is félelmetes. Mert nevettető.

Na ez volt az, amiért mindenki ismerte, szerette, magáénak érezte annyifelé. Ez volt az, ami
még ebben  az  elfajzott  honban is  híveket  szerzett  neki.  Nem kereskedelmi  tévék ocsmány
műsoraiban,  nem hazug  bulvárlapokban,  csupán  egy  vidéki  városban  s  annak  környékén.
Emberszabású határok között.

Csodálatos  ez  a  város,  itt  kellett  volna születnem,  mondta  mikor  jó  tizenkét  éve,  első
terepszemléje után megtért hozzánk Veszprémből. S így is indult minden. De éppen a várva
várt  világfelfordulás  hozta  el  azt  a  szellemet,  mely  rosszabbnak  bizonyult,  vagy
legyőzhetetlenebbnek az egykori gonosznál. Abban valahogy mindig akadt mód elmondani az
elmondhatatlant  és  pellengérre  állítani.  Ez  itt  most  szóhoz  jutni  is  csak  pénzzel,  pénzért,
pénzről enged. Őt is nyugdíjazta az új patron. Nekem olyan újságíró kell, aki oldalakat tölt meg
naponta a lapban, mondotta. Bölcs szavak. Több oldalnyi üres beszéd, félrevezetés, butítás és
hazugság. Ez kell. Ezt áruljuk a magyarnak. Az meg ezt veszi.

A humor szikár lovagjainak kora lejárt. Ha valakiben efféle tálentum motoz, vagy hallgat,
vagy  felköltözik  a  képernyőkre  és  ocsmánykodik.  A  nép  röhög.  Hazudik  bármit  amit
rendelnek. A nép bámulja.

Érted  mi  történt?  kérdezted  annyiszor.  Zolikám persze,  hogy  értelek.  Az  életmű  kész,
mondtad, nemsokkal ezelőtt. Itt és most már nem kerekíthető. Lezárult. Szisz is így mondta –
tudod.  És  átölelt.  Átölelt  az  a  barátom,  aki  amíg  tehette,  minden  hétvégen  felhívott  és
megengedte, hogy kicseréljük bánatunkat. Mert ő barát is volt. Abból a nemesebbik fajtából.
Amilyen már alig akad. Mert manapság inkább pártruhába öltözik s véleményén csavarintva
kényelmetlennek  nyilvánít  téged.  Zoli  az  volt  akkor  is,  amikor  elaludt  egy  bakonyaljai
kórházban, mint akivel a Tordai útról bekanyarodtam naponta a Vörösmarty utcába, hazafelé
vonszolván táskáinkat. Az maradt, aki szembenézett velem Diósad agyagos szilágysági sarában
a széles sárfolyónyi út túlfeléről, pontosan most negyven éve, vagy aki huszonöt évvel ezelőtt a
Három-püspök téren így szólt hozzám: Tasikám, majd most meglátod milyen mikor magyar
s….t magyar lábbal,… tudod ugye? És az maradt, aki elsőt hörpintett éppen tizenhárom éve a
fogadására  „kirendelt”  pálinkásüvegből  a  Nyugatiban,  aki  mikor  egész  életük  munkáját
elrabolták mocskos gonosztevők a Józsefvárosi pályaudvar marhavagonjából, így szólt: látod
asszony,  mondtam  ne  gyűjtögess  (de  azért  majdnem  összeroppant  az  első  keserű
tapasztalattól). Meg az maradt akivel lenéztünk először a Balatonra a tihanyi Rege cukrászda
mellvédjéről,  és aki csalódottan, összetörve, beesett arccal és megtaposva ült egy veszprémi
családi  házban, s utolszor még átölelt.  Értesz ugye? Te értesz engem. Vége, elég. Ezt nem
akarom. Nem az én világom.

Hazajövök, leheveredek gondolkodni s nem értem, hogy az élet megy tovább. Ő az első a
leges-legközelebbiek  közül,  aki  elmegy.  A  harmincnyolcasokból.  Elnyom a  szomorúság  s
utóbb az álom. Az alkonyi homályban arra ébredek, hogy kiabálok. Zoli ne menj.  Fehér –
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hálóing szerű - lepelben  lebeg az ablakom előtt, hívom, kérlelem. Szakállába mosolyog, már
nem megtört az arca. Kezével úszó mozdulatokat tesz és a magasba mutat. 

Ellebben.  Felfelé.  Látszik  már  nem  keresi  a  helyét.  Nyílegyenesen  távolodik,  nem
szlalomozik.

Értelek Zolikám. Értelek. Majd jövünk mi is. Ki-ki a maga idejében. S talán utánad. Amint
érdemeljük.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2002. október 22.

Megjelent: Polis 2002. december
Részlet: Átalvető (44.) 2002. december

HÁROM GONDOLATCSOPORT EGY CSOKORBAN

Az  utóbbi  hetek,  és  még  koncentráltabban  az  utóbbi  napok  során,  erős  ingerek  érték  az
elmélkedésre vagy írásra hajlamos egyéneket.

Közvetlenül az október 23.-i megemlékezések előtt választott az ország önkormányzatokat,
és közvetlenül a választások előtt szakadt ránk az első magyar irodalmi Nobel-díj öröme.

Amint az magyar tájakon már oly régen szokásos, mindhárom gondolatserkentő esemény
telve van ellentmondásokkal.

-  Az  október  23.-i  ünnepségeket  beárnyékolja  az  a  vita,  amelyik eleve  elkerülhetetlen,
hiszen a hivatalos ünnepségek megrendezésének felelősei,  az ünneplésre és főleg a gyászra
okot adó események felelősei is. Néhányan személyesen is, de inkább általában, mint annak az
„elfeledni nem szabad” pártnak az örökösei. Az, hogy ezt tagadják, nem lehet akadálya az élő
áldozatok és a sértett  hozzátartozók viszolygásának, mivel mindenki tudja,  hogy egyfelől a
vagyon megtartása céljából  jogfolytonosságot jeleztek, ugyanakkor  a terheket  megpróbálták
lazán lerázni magukról,  ahogy mondani szokás,  mint kutya a bolhát. Lehet,  hogy gazdasági
hatalomátmentésük  sokkal  kevéssé  lett  volna  sikeres,  de  az  európai  szociáldemokrata  párt
képének kialakítása annál könnyebb lehetett volna, ha minden téren és határozottan meghúzzák
azt  a  megszakító  vonalat.  Akkor  most  rezzenéstelen  arccal  tapsolhatnának,  ha  egy-egy
ötvenhatos beszédet mond a parlamentben, s nem kellene ilyen átlátszó tiltásokkal óvakodni a
nyilvános felelősségre vonástól, a tetemre és tettemre hívástól.

- Az önkormányzati választások is erős ingert jelentenek az elmélkedésre. Kétségtelenül
előretört  a  baloldal  és  most  már  nem  kellett  olyan  nyíltan  ármánykodni,  elég  volt
kormánykodni,  a  tavaszi  kampány  megnyújtásával,  meg  osztogatásokkal  történő
alátámasztásával, valamint a sárdobáló Werber-i verbalizáció kiterjesztésével. Az eredmények
alakulásának okai egyesek szerint természetesek és minden alkalommal így alakultak, mások
éppen  azt  állítják,  hogy  „a  rendszerváltás(?)  történetében”  most  először  erősödik  igazán  a
kormánykoalíció ősszel  is.  Mindkét  fél  meggyőző számokkal  igazolja  állításait.  Ma  már  a
számok is hamisak? 
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A győzelmi mámort visszafoghatná egy pontos és összesített számítás, mely jelezné, hogy
szó  sincs  a  jobboldal  összeomlásáról.  Egyesek  szerint  éppen  hasznára  fog  szolgálni  a
megújulásra és önelemzésre alkalmat adó vereség. A számadatok még nem targikusak. Mert
nézzük csak például az ijesztően piros térképek közül a 19 megyeszékhely polgármestereivel
színezett  csonka  hont.  Akkor  is  lehetne  az  akár  tiszta  piros,  ha  19  megyeszékhelyen,  19
polgármester  egy-egy  szavazattal  nyert  volna,  vagyis  országosan  19 állampolgár  szavazata
boríthatná pirosba a csonka hon térképét. Más szinteken is ez a helyzet csak a 19 szorzandó be
néhány tízzel, százzal esetleg ezerrel. 

Ugyanakkor  a  kormánypártok  most  bizonyíthatnák,  hogy  ezután  már  nem  folytatják
agresszív, a szembefordítást erőltető játékstílusukat, hiszen most már nem egy újabb választás
megnyerése  a  cél,  a  választók  elbizonytalanításával,  az  ellenfél  kabátlopásba  keverésével,
hanem  most  az  ellenkezője  lenne  szükséges:  a  béke.  Mondogatnak  is  ilyesmiket.  De  a
gyakorlat fogja igazán megmutatni, mit is akarnak. Minden esetre, hasznosabb lenne nekik is,
az országnak is, ha végre a csatlakozásra és az osztogatás okozta – most már reális – hiányok
bepótlására koncentrálnának.

- Végül valamivel bővebben a Nobel-díjról. Mint olyan, aki évről évre mérgelődve láttam,
hogy a világban értékén alul kezelt csodálatos magyar irodalom legnagyobbjai sorra maradnak
le a teljesen megérdemelt díjról - kevéssé érdemesek, olykor nem csak itt,  de világszerte is
ismeretlenek javára - nagy örömmel vettem a hírt. Örömöm azonban ismét jókora ürömtől lett
keserű. A díjazott nyilatkozatai ellentmondásosak voltak. Öröm volt hallani, mikor azt mondta,
hogy reméli ez ráirányítja a fényt arra a magyar irodalomra, melynek voltak még Nobel-díjra
érdemes alakjai. Fájdalmas volt azt hallani, hogy Budapest egy antiszemita város, hogy itt még
nem néztünk szembe a holokauszt felelősségével, hogy itt nyíltan fellépnek a másság ellen, stb.
Öröm volt hallani a titokzatosan szép magyar nyelv dícséretét és szomorúan megdöbbentő az,
hogy ő maga véletlenül ír csak magyarul, véletlenül számít csak magyarnak, hogy Berlinben
érzi igazán jól magát. Éppen Berlinben. Mert ott - tisztázta azonnal a furcsa ellentmondást -
már szembenéztek a holokauszttal és rendet teremtettek lelkiismeretükben.

Elgondolkodhatunk  azon,  hogy mit  tettek a  berliniek  jól  és  mit  tettünk  mi  rosszul.  A
németek egyik fele így, a másik úgy dolgozhatta fel az eseményeket, a szerint, hogy 45 és 89
között  hol  élt.  Tudjuk,  hogy az  intolerancia éppen  a keletnémet  területeken  virágzik,  és  a
nyugati oldalon csendesedett el jobban. Ezt most inkább a vendégmunkások iránti érzelmeken
át mérik, de mint azt itt az utóbbi időben nekünk éppen a liberális média tanítgatja, a másság az
másság.

Mifelénk rendszerváltás előtt, s főleg után a média folyamatosan gondoskodott arról, hogy
a holokauszt ne merüljön feledésbe. Ha nem történelmi fordulópontot jelentő szörnyűségről
lenne  szó,  mondhatnánk,  hogy  olykor  már  a  túlzott  gyakoriság  mindent  elszürkítő  erejét
kísértve is. Arról is gondoskodtak, éppen az elmúlt négy év alatt, hogy az iskolák kiemelten
foglalkozzanak ezzel a szörnyű tanulságokat  rejtő eseménnyel,  külön napon emlékezik erre
minden  magyar  iskola.  Ezzel  kapcsolatban  egy nagyon fontos  és  most  különösen  aktuális
gondolatot említenék. Ha K. I. arra gondol, hogy az utca emberét kérdezgetve az nem sorolja a
holokauszt  adatait,  okait  és  következményeit,  akkor  távolról  sem  említhet  szelektív
emlékezetkiesést. Ha van hézagos holokauszt emlékezet ebben az országban, akkor ugyan úgy
van hézagos ötvenhat ismeret is, pedig míg az előbbihez szégyenérzet is tapadhat, ez utóbbit
csupa  dicsőséges  és  büszkeségre  okot  adó  gondolattársítás  tenné  alkalmassá  arra,  hogy
mindenki gátlástalanul őrizze emlékezetében. És ha ez nem elég, akkor gondoljon arra, hogy az
utca  népe  nem ismeri  úgy  általában  saját  történelmét  sem,  hogy  ennek  tanítását  éppen  a
liberális  iskolapolitika  akarja  fakultatívvá  tenni.  Miként  lehet  majdan  számonkérni  a
holokauszt nem ismerését azon generációktól, kik úgy végzik el az iskolát, hogy annak minden
új fokozatában újra kezdve a történelemtanulást, nem jutnak túl az ókoron, esetleg eljutnak az
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abszolutizmusig.  A  holokauszt  a  történelem  egyik  legemlékezetesebb,  legfontosabb,
legvéresebb  és  ezáltal  sajnos  legmeggyőzőbb tanulságokat  rejtő  fejezete.  Ha nem oktatnak
történelmet a liberális oktatás - úgy látszik - szabályai szerint, honnan ismerjék a holokausztot?
Avagy azt a történelemből kiemelve külön kellene oktatni? Esetleg helyette? Ugye, hogy ez
képtelenség.

De  ez  a  nép  nem  csak  holokauszt  ügyben  tájékozatlan.  Ez  a  nép  tájékozatlan  saját
fennmaradását veszélyeztető megannyi tudnivaló terén is.  Ilyen a környezetvédelem, a saját
egészség és a többi. S ha ez így van, akkor az nem valószínű,  hogy bűnükül róható fel és
általánosítani lehet elmarasztalásukban. Azt pedig, hogy az értelmiségi elit nem szembesült a
holokauszttal, ki hinné el?

Egyébként  Kertész  Imre többszörösen hangoztatta,  hogy  azért  jött  haza  sürgősen,  mert
élvezni akarta a felé áradó szeretetet. Ketész Imrét ezek szerint itt is szeretik. Mégis emigrált
Berlinbe? Mert mi valóban szeretni  akarjuk. Reméljük, hogy az a magyar író,  akinek neve
mellet a lexikonokban, ha akarja, ha nem ott lesz a H betű,  aki titokzatosan szép nyelvünk
egyik nagymestere,  majd segít  bepótolni ennek a sokat  szenvedett  népnek emlékezetében a
véletlen, sorsszerű vagy művi hézagokat, holokauszt és más nemzeti tragédiák vonatkozásában.
Többek között meggyőzhet  arról  is,  hogy nem nacionalizmus, ha büszkék vagyunk Nobel-
díjasainkra. Mint minden egészséges nemzet, akinek vannak ilyen nagyjai. 

A  külföldi  sajtóhírek  itt-ott  feltűnő  fanyalgásait  ne  vegyük  komolyan,  és  próbáljunk
egészségesen örvendezni a díjnak, melyet először kapott meg egy magyar. Annak pedig aki
erre azt mondaná, hogy Ő csupán egy véletlenül Magyarországon született magyarul író író,
annak csak azt válaszolhatom, hogy ha valóban véletlenül születünk ide vagy oda, akkor ez
mindannyiunkra érvényes. Itt és máshol, magyarokra és nem magyarokra.

De vajon véletlenről van-e szó? 

Leányfalu

*

Búcsúztató beszéd: 2002. október 27. Veszprém

SINKÓ ZOLTÁN EMLÉKEZETE

Kedves Barátaim!

Amikor  Zoli  halálának  napján  a  nekrológot  írtam,  nagyon  szenvedtem.  Bevallom,  hogy
könnyeim csorogtak és miután leírtam amit  érzek, valósággal  tehetetlenné váltam. Akkor a
sokaságnak  próbáltam megvallani  elvesztése  kapcsán  ébredő  gondolatiamat,  most  azonban
azokkal beszélgetek, akik a legközelebb álltak hozzá. Mit mondhatok én tinéktek újat Sinkó
Zoltánról, miben különbözhet az én veszteségem a tiétektől.  Bizonyára nem sokban. Mégis
megpróbálom elmondani amit éppen most gondolok, kertelés nélkül.

Zolival az élet országútján 55 éven át kergetőztünk. Hol őt szakította el tőlem a sors, hol én
távolodtam el kényszerű módon, de valójában végig egymás mellett voltunk. A bújócskában
most nagy előnyt szerzett és kedvesen kajánul néz rám valahonnan, de most a legbiztosabb,
hogy utolérem. Mert az az út amelyen előrement, mindannyiunk útja is.
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Mondják, hogy az ember barátai, ha eltávoznak, elvisznek egy-egy darabot az életünkből.
Hát az én életemből nagyobb darabot mint Sinkó Zoltán senki sem vihetett volna el.  Olyan
átfedések  vannak  pályafutásainkban,  örömeinkben  és  gondjainkban,  melyeket  soha  nem
törölhet ki az idő egyre meszesebben koppanó emlékezetemből.

Laudáció illik abba a beszélgetésbe, mely barátunk után int az ismeretlenbe. Hát lássuk a
dolognak ezt az oldalát is.

-Sinkó Zoltán az író, az alkotó ember, nehéz korban futotta meg nehéz pályáját. Szüntelen
ellenszélben.  A  kiböjtölt  szabadság  is  ellenszelet  hozott  neki,  mintha  a  sors  akarta  volna
megtréfálni az őt nyersanyagként kezelő nagy tréfamestert. Nem mondok újdonságot, ha azt
állítom,  hogy  igazi  életműve  nem bontakozhatott  ki,  annak  ellenére  nem,  hogy  határtalan
ötletességgel  tudta  kijátszani  különféle  okból  és  más-más  módszerekkel  működő,  változó
korok cenzorait.  Magam csupán  derülni  tudtam írásain,  azok elemzése  nem volt  szakmám,
hivatásom. De néhány hónapja, az asztalomnál ülő Lászlóffy Aladár Kossuth-díjasunk, Zoliról
érdeklődvén és betegségéről hallván maga elé meredt és csak ennyit mondott: nem is tudjuk
mekkora írónk volt Sinkó Zoltán.

-Sinkó  Zoli  a  barát  hűséges  volt  és  álhatatos,  csalódást  soha  nem  okozó,  iróniába
takaródzó, mi több az irónia vértjébe öltözködő, meleg szíve ezen keresztül is sugárzott azok
felé akiket szeretett. Csakhogy ennek el kellett viselje a hátrányait is, a kiszolgáltatottságot, a
sérülékenységet.

Ez volt aztán az ami meghatározta ezt az utolsó, első reményeink szerint fellélegzést hozó
évtizedét. 

Ő nem menedzselte magát.  Ő adott, de nem kért. Ha nem fogadták el fájt neki, ha nem
adtak némán tűrte és közben örlődött a szív, a szellem, a tálentum. Csak a baráti szeretet nem
fogyott meg egy percre sem.

Utolsó találkozásunkkor is hangsúlyozta. Vége. Elég volt. Az életmű ennyi lett, több nem
lehet. És Sziszt emlegette, aki ugyan ezt mondotta valamikor.

Várta, hogy vége legyen.
Szikár termetével úgy állt a sors viharában, mint magányos fenyő a sziklaszirten. Hívogatta

a villámokat. Várta, hogy sújtsanak le. Már csak egy utolsó lobogással tudott üzenni, mielőtt
hamuvá vált.

Sinkó Zoli, mindnyájunk Zolikája elhajózott poraiban a Séden át az óceán felé. Sok-sok
éve  megmondta,  hogy így  akar  utazni  majd  utolszor.  Sinkó Zoli  a  barátunk viszont  itt  él
bennünk,  belénk  van  égetve  mint  vigasztaló  kép  a  zománcba.  Velünk  van,  velünk  mozog
mozdulatainkban s majdan együtt mondjuk sorban utána első, középiskolás humoreszkjének
záró sorait: „...és akkor éreztem a végem kezdetét.” Mégegyszer felharsan a kamaszos kacaj a
padsorok között,  aztán megszólal a vén pedellus csengője és sorjában elkezdjük a bújócska
folytatását, hogy megtaláljuk őt.

Ha megérdemeljük.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2002. november 02.

TORONYIRÁNT
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Avagy a fütty terrorizmusa

Nem hiszek a fülemnek, nem hiszek a szememnek. Ha én is a hallottak, látottak szintjén és
módszerével kezdenék ellenérvelni, azt mondhatnám, hogy haladunk toronyiránt a diktatúrába.

E  keményen  fogalmazott  mondatok  után,  lássuk  az  engem  azok  leírására  kényszerítő
tényeket.

Sajtó, rádió, tv szórja a véleményeket egy eseményről, amelyik egy általunk irigyelt fejlett
demokráciában  valószínűleg  sokkal  hétköznapibb  történet  lenne.  Persze  ha  ebben  az
összefüggésben egyáltalán előfordulhatna.

A 301-es parcellában lezajlott esetről van szó.
Ma reggel a Nap Tv. riportja vette elő ismét, sokadszor felmelegítve és szerencsétlenül,

érezhetően erőltetett módon. Maga a kérdező sem tudta hozni szokott formáját.  Ügyetlenül
mozgott  a  riportban,  mintha  kötelező  házi  feladatot  hajtana  végre.  A  riportalanyokkal
személyes dolgom nincs, kaptak ők már eddig is hideget-meleget, évek óta ismert és más-más
témákban visszatérő álláspontjaikért jobbról s megannyi magasztalást, megértést túlfelől. Nem
az  érdekel,  hogy  ki  mondja  (egyébként  bal-liberális  csúcsértelmiségiek),  hanem  a  szöveg.
Ebben  ugyanis  ott  sűrűsödik  az  utóbbi  hónapok,  hetek,  napok,  nekünk  szánt,  célirányos
agytápjának minden eleme.

Kezdjük az elején. Mint ismeretes a 301-es parcellában Mécs Imrét ismét kifütyülték. Az
ismét szó lényeges, mert egy ilyen tapasztalat után, ha bölcs az ember, nem teszi ki magát újra
ennek  a  kétségtelenül  kellemetlen  helyzetnek.(Lásd  kormányfőnket,  aki  nem ment  ki.)  Ha
viszont ő mégis újra próbálkozott, akkor felmerül annak a valószínűsége is, hogy provokálni
akarta a jelenséget, szükség volt rá. Különösen, ha azt is tudjuk, hogy szinte gyermeteg módon,
szónoki  szerepéből  kiesve,  feleslegesen  és  méltatlanul  feleselt,  egy  ma  már  idős,  egykor
külföldre távozni kényszerült ötvenhatos hőssel is,  mondván, hogy vele ellentétben - ő nem
távozott el. Tudjuk, hogy az illető, a fegyveres harcok egyik vezetőjeként el kellett menjen. Az
értelmes halállal szembenézett napokig, az értelmetlent nem várta be. Mert itt rá a biztos halál
várt volna. Mécs Imre akkor még nem tudhatta, hogy ő is nagyobb bajba keveredhet. De ne
vesszünk el a részletekbe. A lényeg, hogy nem megfelelő helyen és nem megfelelő módon,
illetve indíttatással, vitába szállt valaha volt – bárhogy is, de – harcostársával, harcostársaival.
A  jelenlevők  fütyültek,  bekiabáltak.  Különös  tekintettel  arra,  hogy  éppen  egy  valaha  volt
harcostárs árulását vélték felfedezni. De főleg egy rendszerváltást eláruló politikát minősítve
ezzel.

Mondanom sem kell, hogy a képernyőn beszélgetők az előző miniszterelnök felelősségét is
megállapították,  mert  az  ahelyett,  hogy  elítélte  volna  a  tiltakozás  eme  szörnyű  formáját,
diplomatikusan, ötvenhatosok belügyének nevezte a két fél közötti vitát.

Ismeretes az a bal-liberális felfogás mely szerint azok, akik nem a jelenlegi hatalom hívei,
ha összegyűlnek, ha fütyülnek, ha kiabálnak, sőt még néma csendben is,  ha zavaróan sokan
vannak, megkapják a csőcselék jelzőt. A kommunizmus idején a nemkívánatosakat huligánnak
nevezték. Íme az első – még apró - hasonlatosság egy diktatúrával.

Ismeretes az is,  hogy a gyűlöletbeszéd kifejezés,  a várva-várt törvényre készülve, egyre
jobban  körvonalazódva  kezdi  lefedni  egyszerűen  a  másvéleményt.  A  hatalométól  eltérő
véleményt.  Lassan  már  a  forma  sem  számít,  csak  a  tartalom.  A  saját  nyilvánvaló  -  és
médiatúlsúlytól  támogatott  -  gyűlöletbeszédük  viszont  formától  és  tartalomtól  függetlenül
szeretetbeszédnek nyilváníttatik.

Az embernek az az érzése támad, hogy itt  egy olyan hatalom vezet,  amelyet valóban a
diktatúra  emlőin  nevelkedett  még  élők  és  első  generációsok  irányítanak.  Egyszerűen  nem
tudnak mást elképzelni mint azt, hogy ami ellenvélemény az gyűlölet, másfelől pedig, hogy
amit ellenvéleményként  meg kell semmisíteni,  arra csak rá kell ragasztani a gyűlöletbeszéd
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címkét s majd a kiharcolt törvény automatikusan intézkedik. Így építgetik saját véglegesnek
szánt immunrendszerüket. Ahol pedig nem lehet ellenvélemény, azt úgy hívják, hogy diktatúra.

Megdöbbentő volt, hogy a fütyülgetést lazán felfűzték egy olyan fűzérre, melynek egyik
következő eleme a terrorizmus lehet. 

Érdemes azonban foglalkoznunk az említett mai műsorban elhangzott egyéb elemekkel is.
Ezekről szólva tanácsolnám, hogy képzeljük el azt is, mi lenne, ha ez fordítva történt volna?

Mindenek előtt kiemelném azt  a  jeles hasonlatot,  hogy ott ahol a templomok közeléből
száműzik a kurvákat (ezt némi egyoldalú empátiával mondották), a temetőkből is ki kellene
tiltani az oda nem való elemeket (semmi empátia).

Kik is ezek a kurvákhoz (az eredeti definíciót ismétlem, nem tompították) hasonlított oda
nem  való  elemek?  Nos  ezek  még  élő  ötvenhatosok,  meghalt  ötvenhatosok  hozzátartozói,
leszármazottai.  Jórészt szerény nyugdíjon tengődő tisztes idős magyarok. Most óvakodtak a
csőcselék szót használni, inkább megalázták őket a kurva hasonlattal, és az „oda nem való”
jelzővel. Mert ugyebár a 301-es parcellába nem a túlélő áldozatok és a hozzátartozók valók,
inkább a hóhérok segédei és utódaik. Vajon, hogyan reagáltak volna a hasonlat kitalálói arra,
ha számukra is szent áldozatokat és hozzátartozóikat hasonlítottak volna - úgy általában - a
templomtéri kurvákhoz? Ha oda nem való elemeknek nevezték volna őket?

És ha már a füttynél vagyunk! A derék csapat nem akarta elfogadni éppen egyik közülük
valónak azt a felvetését, hogy bizony szomszédos országokban ez semmiség s ott súlyosabb
dolgok történnek. Nem vigasztal minket,  ha a szomszéd is veri a feleségét,  szólt a  verdikt.
Magam azonban még távolabbra mutogatnék. Fejlett demokráciákban Mécs Imrénél nagyobb
embereket  is  meg-megdobálnak  záptojással,  paradicsommal.  És  nincs  gyűlölettojás  és
haragparadicsom törvény. A történet is kevesebbet él, mint a példázatbeli csoda három napja.

Azt  viszont  tudomásul  kell  venni,  hogy  Mécs  Imre,  aki  halálos  ítéletét  kamatoztatva
szerepelt gyakran nagy mérlegelő szerepekben - a tiltakozásra kényszerülők mércéje szerint -,
utóbbi évekbeli tevékenységével eljátszotta erkölcsi tőkéjét. Tetszik, nem tetszik, ő már soha
nem lehet az egész magyar társadalom számára hiteles személy. A ballib. jobban teszi, ha a
neki szánt szerepeket újabb szereplőkre bízza. Kevéssé megkopottakra, hamvasabbakra. Mert
ma már  sokan gondolkodhattak úgy, hogy azzal  csúfolják meg szeretteik emlékét,  ha nem
fütyülnek. Persze csak akkor, ha nem éppen a fütty volt az óhajtott cél. Erre utaló más apró
jelek  is  voltak  a  jelenlévők  szerint.  A  tömeget  ravaszul  ingerelték,  az  emelvényt  ácsolók
(minek az?) a szent helyen vidám könnyűzeneszóra kalapáltak közvetlenül az események előtt.
Az is ide tartozna, hogy a hírekkel ellentétben a hivatalos koszorút nem tépték szét és emiatt
nem  kellett  restaurálni.  Kellő  egyeztetés  után,  leemelték  helyéről,  és  odább  rábízták  két
rendőrre.

Az  erőltetett  és  hajánál  fogva  előrángatott  érv  pedig  -  mely  szerint  ebben  a  békés
országban,  ahol  még  a  taxisblokád  is  olyan  idilli  volt  egykoron,  az  utóbbi  tíz  hónapban
rettentően megnőtt  a  tiltakozás megengedhetetlen formáinak a jelenléte -  tudjuk,  hogy arra
céloz,  miszerint itt  a  mai ellenzék szítja  a gyűlöletet.  Az erőszak veszélyét  akarnák a falra
festeni,  de  nem mennek  a  részletekbe.  Nem  mondják  el,  hogy  az  a  milliós  tüntetés  egy
káromkodás, egy lábtaposás nélkül zajlott le, hogy a Kossuth téren az akkori miniszterelnök a
szeretetről  beszélt,  nem  fejtik  ki,  hogy  a  hídon  a  rendőrök  előre  felkészültek  a  durva
beavatkozásra,  s  mai  napig  tisztázatlan  milyen  jogon  és  milyen  okból  alkalmaztak  ott
erőszakot. Ők! Nem a tüntetők. Stb.

Még nevetségesebb azt emlegetni, hogy amikor - közülük való szerint is - a magyar sajtó
(általunk is megutált)  hangvétele posztkommunista tájakon az egyik legenyhébb, akkor arra
hivatkoznak,  hogy  a  harmincas  évek  sajtójának  hangvétele  hova  vezetett  (iszonyú
leegyszerűsítése a tragédiáknak).

Mindez annyira erőltetett, hogy ha nem a hatalom kiemelkedően jeles médiaszemélyiségei
mondanák,  akkor  nevetséges  hozzá  nem  értésnek,  felesleges  sikoltozásnak  nevezhetnénk.
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Mivel azonban azok, akik ezt ma reggel és általában az utóbbi hónapokban a felszínen tartják,
okos és képzett, tapasztalt és minden hájjal megkent emberek, csak arra gondolhatunk, hogy
erre  is  legalább  olyan szükség  van,  mint  például  arra  is,  hogy világszerte  elkönyveljenek
minket - úgy általában - antiszemitáknak. Amit érdekes tisztázó beszélgetésben cáfolt éppen a
Népszabadság cikkírója, ugyan ebben a műsorban, ugyan ezzel a kérdező riporterrel, csak fél
órával előbb.

Ki tud itt eligazodni?
Azt mondják – ellentmondást nem tűrve -, hogy tegnap bekiáltások, ma füttyögés, holnap

furkósbot s azután robbantás. Azt mondják az erre készülők csak a zsilipek gyengülését kell
érezzék, és támadnak. Azt mondják így haladhatunk egy katasztrófa felé. 

Magam  ezt  a  veszélyt  nem  érzékelem.  De  ez  a  hangnem,  ez  a  manipuláció,  ez  a
diktatórikus  hajlam valóban  elvezethet  valami  váratlanhoz.  Egész  más  módon,  egész  más
okból, és egészen más előjelekkel.  1956 előtt is  így indult. Emlékezzünk az akkori vezetés
pimaszul önhitt stílusára. (Nem hiszem, hogy ez lenne egy magabiztos, tiszta baloldal kötelező
sajátossága.)

Abban tehát, hogy van félnivaló, mégis egyetérthetünk. De ők egészen másról beszélnek s
más indítékokkal. És ők valójában egyáltalán nem félnek, ezért merik ezt megtenni.

Az bizonyos, hogy akiknek itt félni kell, azok nem a tiszta emberek.
Mint ahogyan az a félelmetes néma tömeg nem volt csőcselék. S a füttyentők sem.
Nem bizony.
Vajon meddig tart ez a szerep, hogy nekünk tűrni, tűrni kell?

u.i. Magam nem tudok gyűlölni, bár egykor megkaptam erre a jogot. Inkább szomorúan
számonkérek.  Ezeket  tehát  nem  gyűlöletsoroknak  szántam,  csupán  szomorú,  felháborodott
gondolatok sorának.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2002. november 05.

Megjelent: Erdélyi Napló (580.) 2002. november 12.

AZ ELCSIGÁZOTT MTV-1

Mintha  ez  is  az  előző  kormány  hibája  lenne,  az  eltelt  nehéz  négy  év  után  az  MTV-1
„elcsigázott” állapotban van.

Tegnap óta.
Mert ugye - a gyász napjára - november 4-re időzítették a közszolgálati egyes csatorna

bevételének  napját.  Nyálkás  nyomot  hagyva  csúszkálnak  a  csiga-bigák  és  csikorognak  a
fémcsigák a kötélpadlásokon, nagyokat dübbennek a süllyesztők.

Eszembe jut,  hogy Berlin  elestét  is  viták  és  kényszerek szülte  időpontra időzítették.  A
Vörös Hadsereg hős katonája újra ki kellett tűzze a zászlót a filmeseknek másnap, a hivatalos
napon. Ahogy a módszer a hálózati tankönyvekben írva vagyon. Mert azok megvannak még.
Gyűrötten, rongyosra olvasva, de a tanokat átmentve.
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Az  MTV-1-re  a  vörös  zászlót  Pálffy  István  kellett  kitűzze.  Sminkelték  is  előtte  a
reklámokban napokig. S mink, a magyar nép, meg néma áhítattal vártuk a percet, egyre csak
vártuk.

Aztán megjött az öröm a gyászos napon. Éppen azon. Feledtük mécseseinket,  melyek -
egyezség  szerint  -  ablakainkban  pislákoltak  volna,  jelezni  kívánván,  hogy  még  pislákol
bennünk is valami, és rohantunk a szerencsés túlélő sztár műsorát csodálni.

Abban súgnak-búgnak fülünkbe mindenféle oktató csúsztatást. Mert csúsztatni igazán jól a
csiga tud. Búgni meg a búgó-csiga.

Már az első, másnap reggelen, megtudtuk magától a hadügyminisztertől (akár a határokon
kívüli  újságírók  a  nemzeti  titkokat  és  előregyártott  szellemeket),  hogy  az  Orbán-kormány
katonapolitikusai csak úgy lazán járogattak ki a NATO-ba és írtak alá mindenféléket. Aztán
hazajöttek és szóltak: jól  átvertük őket.  Mint  a portyázó magyarok menekülést mímelve és
hátrafelé nyilazva. Elképzelem, amint lelkesedést mímelve, hátrafelé írnak alá.  A magyarok
aláírásaitól ments meg Uram minket. Így szólt a NATO főhadiszálláson az ima.

Ha  jól  elgondolom,  kellőképpen  megalázó  vélekedés  nem  csak  az  aláírókról,  a  nagy
kalandozó átverőkről, de a szegény poshadó, ilyen egyszerűen átverhető NATO-ról is.

Aztán tovább csúszik saját nyálán a csiga és felbúg. Mit gondolnak miről? Hát az adott
szóról. A becsületünkről. No persze nem a Grippen szerződés fúrása kapcsán. 

Túl vagyunk a választásokon már megint, eltelt minden vélt határidő, de még most sem jut
jobb eszükbe, mint a keresztvizet szedegetni az elődökről. Közben mondogatják, hogy mi nem
hátra pillantunk, mi előre nézünk. Mi tenni akarunk.

Ami valóban így van.
Tesznek rá.
A hatalmat már beseperték. Most  majd jöhet a lényeg. Micsoda kacsalábon forgó házai

lehetnek abból a ma még csupaszoknak is. Abban lehet majd jól búgni, búgatni. Az árulkodó
nyálkanyomokat meg majd elmossa az idő.

Na, de elég mára. Kezdődik az új híradó. Az elcsigázott.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2002. november 08.

Megjelent: Erdélyi Napló (583.) 2002. december 03.

KÉT INFORMÁCIÓ MARGÓJÁRA

Nem pillanatnyi felháborodás és nem is a publicistát bévülről piszkáló „kimondani muszáj”
kényszere késztet most a naplóírásra. Két egészen különböző hír, két fontos jelenséget takaró
információ az ami most összeadódik – kumulálódik – bennem. Összeadódik, mert bár látszólag
egymástól nagyon távol áll, ugyanarról szól,

Mint  megváltozni  képtelen  erdélyi  magyar,  féltő  szeretettel  nézem  emlékeinket,
büszkeségeinket.  Amint  egykor,  három  évtizede  otthon,  Kolozsváron,  a  váratlanul  kapott
csomagot  fedő újságpapírt  is  elolvastam ha Magyarországról származott,  és lelkesen adtam
tovább, ha abban a legkisebb magyar siker híre szerepelt, - úgy ma is, az információdömping
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korszakában kapkodom a sikerekről szóló, tehát a megmaradásunk esélyeit növelő híreket és
kétségbeesve  gyűjtöm  magamba  az  ellenkezőket,  azokat  amelyek  egy  időnként  felsejlő
megsemmisülés látomását erősítenék.

-  A  televízió  képernyőjén  feltűnik  (egyik  megmaradt)  koronázó  templomunk,  a  budai
várban. Ez az a messziről látható, este csodálatos fényben pompázó sziluett, melyet közelről és
belülről százszor is megcsodáltam, s melynek története, megújulása, éppen a hagyományőrzés
egyik  szép  példája  maradhatna.  Körülötte  kerítés,  megközelítése  ma  már  minden  ponton
életveszélyes. A gyönyörű Zsolnay csempék hullanak, a freskók penészesek, beázásoktól tarka
a fal.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma nem hajlandó foglalkozni az üggyel. Négy
milliárd  nagy  pénz.  Innen  már  csak  egy  lépés  választana  el  az  indulatos  megjegyzéstől,
feltételezéstől.  Mire gondolhat az ott ülő döntnök. Ha annak a reakciós klérusnak templom
kellett, megkapták. Koldulják össze a csuhások a restaurálásra valót. Ha nem, dőljön össze.
Milyen jól mutatna a helyén egy felhőkarcoló, mondjuk egy kereskedelmi központ az európai
globalizáció fellegvára.  A lényeg,  hogy a média közvetítse  a  hírt,  a  három legfőbb állami
méltóságunk már megjárta Vatikán várost. Szili Katalin hívőként csókolt kezet a Szentatyának.

De nem szívesen mondok ilyeneket. Csak végtelenül szomorú leszek.
Jelképesen egy bizonyos értékrenddel packázni akaró állásfoglalás ez, buta korlátoltság, a

mai  pénzügyi  szemlélet  szerint  is  rossz döntés.  Hiszen a cost-benefit  gondolkodás alapján,
hosszú távon hasznot hozó beruházás lehetne. De úgy látszik az előbbi ellenszenv erősebb még
saját értékrendjük respektálásánál is. Vagy csak elfogyott a pénz a hatalom konzerválásának
útvesztőiben?  Ne feledjék látszatkeltő  uraimék,  hogy az a templom nagyon látható.  És ha
közben rájönnének, hogy bakot lőttek s odalöknének valamit a javításra, ezek után már az sem
változtat a tényen, hogy mi volt az első, az őszinte reakció.

- Alig telik  el egy nap és arról kapok hírt,  hogy már az ország gazdagabb,  jól fejlődő,
nyugati megyéiben is sorra zárják be elmegyógyászati osztályaikat a kórházak. Az omladozó
ispotályok  nem állaguk  miatt  szűnnek  meg,  arra  évtizedek  óta  rá  sem  rántanak.  Jó  az  a
tébolyultaknak,  gondolhatják.  Az  igazi  ok,  hogy  orvoshiány  van.  Nincsen  elmegyógyász.
Magyarország az elmegyógyászati betegségek terén sem dicsekedhet, a világranglistákon azt
látjuk, hogy felénk arat az öngyilkosság, tombolnak a szenvedélybetegségek. Arra van energia,
hogy  a  könnyű  drogok  fogyasztásának  propagálásáról  csevegjünk.  Nem  úgy  az
elmeosztályokról. Nem úgy az utcára kerülő, önmagukra és a társadalomra is veszélyt jelentő
szerencsétlenekről. És mindez nem azért, mert a fejlett országokban nem kórházakban, hanem
ambuláns módon kezelik már az ilyen betegek többségét. Nem bizony. Hiszen az erre irányuló
kísérletek  elgáncsolásáról  határokon  túl  is  tisztelt  szakemberünk  panaszkodik  egy
összejövetelen.  A  németek  például  hihetetlenül  mélyről,  mint  mondja  mínuszból  indultak,
mikor a náci eszmék alapján kiirtott elmebetegek emlékének terhével küzdötték fel magukat
egy világszínvonalú ellátásig.  A pszichiátria kiirtása…, botlik meg a nyelve, helyesebben a
pszichiátriai  betegek  kiirtás  helyett  itt  utcára  kerülnek.  A  nyelvbotlás  ül.  Freudi.  Nálunk
valóban  a pszichiátriát  irtják  ki.  Az  ártatlan betegek  majd önmagukat,  esetleg  családjukat.
Ismét elfog a kétségbeesés. Vajon ennek a képtelenségnek a felismeréséhez szakértelem kell, s
ha igen az sem áll rendelkezésre?

A két történet,  két ok arra,  hogy az országát,  nemzetét,  természetes módon féltő ember
ismét  csak  kétségbeessen.  Mi  vár  még  ránk  ezen  az  úton,  ahol  a  legújabb  fejezet  ilyen
lépésekkel indul? A közénk szórt balgaság-koncentrátum vajon képes mindünket vakká tenni?
A hamis vád és rágalomáriák közönsége lettünk?

Magyar  polgárok (vagy nevezzétek  magatokat  aminek akarjátok),  lássatok  és  halljatok.
Csak a cáfolhatatlant fogadjátok el. És csak ezekből ítéljetek.
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Mert eljön az idő, hogy templomaitokat a romlás veszi birtokába, és eljöhet az idő, hogy
bezárják kórházaitok után feleslegesnek vélt iskoláitokat is. És majd épülnek újak, hivalkodóan
modernek az erőseknek, a gazdagoknak, a majdani elitnek. Akik nem ti lesztek.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2002. november 10.

Megjelent: Erdélyi Napló (585.) 2002. december 17.

BŰNÖS FÉL NEMZET

Vírusok között járva-kelve,  magam is szállást adtam az apró gonosztevőknek s most ennek
áldásait élvezvén, borongok a meleg szobában.

Itt lenn őszi szelek járnak, de feljebb a maradék magyar dombokon már fehér sapka ül.
Egyelőre kackiásan félrecsapva, de érezhető, hogy nemsokára homlokukba húzzák a halmok e
fehér kacsulát.

Gondolataim  inkább  a  sötétebb  völgyek,  a  mélyedések,  mélységek,  barátságtalan
szurdokok felé vesznek irányt.

A vasárnapi újságban megcáfolhatatlan szavakat hallottunk. Egymás után négy jobboldali
csúcsértelmiségi  nyilatkozott.  Negyediknek  maga  Orbán  Viktor.  Négyüknek  nem volt  egy
elfuserált mondata, négyüknek egyszer sem botlott a nyelve. Négyen nem mondtak ki egyetlen
szót sem, ami ne lenne igaz. De mégis ők a vesztesek.

Ennek nyomán pedig veszélyes fordulatot vesz  az elmélkedés.  Hiszen az  utóbbi  napok
információi szerint kiderült, hogy mi mégiscsak egy bűnös nemzet vagyunk.

Bőven megy ki a kozmopolita kapcsolat kanálisain a hamis információ, amit aztán onnan,
egy-egy jeles újságcímmel nyakonöntve, zúdítanak reánk és álságos, hamis pofákkal csóválják
fejüket. Lám-lám hova vezetett annak a sötét Orbán-érának a tevékenysége.

Ma az a kormány - utódai szerint is - már nacionalista és antiszemita. Ma már Orbánt Le
Pen és Haider társaságában sorolják fel állítólagos szakértők, könyveikben. A fasiszta jelző is
el-el hangzik, vérmesebb ajkakról.

Az az ország pedig amelyiknek fele lakossága erre szavazott, ugyebár nevezhető bűnösnek.
Fokozza a bűnt az a tény, hogy a jobboldali szavazók értékek mentén a baloldaliak érdekek
mentén szavaztak. Előbbi tulajdonság a szellemi fölény jele, tehát az ország értékesebbik fele a
bűnös, s ez már tagadhatatlan és több a soknál. Hát még, ha oda soroljuk azt a néhány létező,
nemzeti gondolkodását naivul a baloldalhoz idomítani óhajtó képzelgőt is.

Kinézek az ablakon, s már tudom, hogy miért vannak csupán dombjaink, s mért kell a hóra
többet várni mifelénk, mint ott, ahova hegyeink elvándoroltak.

Köröttünk  csupa  fenekedő.  A  délkeletit  a  legravaszabb  etnikai  tisztogatás  évszázados
tapasztalata  jellemzi,  délre  tőlünk  a  napokban  zúzták  ismét  darabokra  a  sok  ezer  ártatlan
magyar áldozat emlékművét,  melyet egy sírjaikra telepített szemétdombon kellett felállítani.
Az északkeleti szomszéd csak várja a maradék kis 180000 felmorzsolódását,  ők ezt egy-két
laza intézkedéssel felgyorsíthatják, északon a Benes-dekrétumok egyik hazája határos velünk s
benne háromnegyed milliónyi megalázott magyar. De még a nyugati szomszéd is oda-odatart,
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pedig  ő  már  bevégezte  az  asszimilációt,  amelyet  Trianon  ma  is  rendíthetetlen  hívei  úgy
óhajtanak, mint végső és legkényelmesebb megoldást.

Ha egy ilyen helyzetben levő országnak olyan vezetése van, amely idegen érdekek lelkes
kiszolgálója, s ha éppen nem, akkor meg idegen érdekek mentén könnyedén zsarolható, ha egy
ilyen  országban  az  egészséges  veszélyérzet  elpusztításán  munkálkodnak,  akkor  mit  lehet
remélni?

Állítólag  az  ország  bűnösnek  deklarált  felét  képviselő  politikusok  felébredtek  és  lépni
akarnak a rágalomhadjárat ellen. Csakhogy négy év alatt semmit sem tettek annak érdekében,
hogy eszközök álljanak a kezük ügyében a védekezéshez. Tiszta lappal próbáltak játszani a
csalók ellen. Amit a paktum elrontott, nem sikerült orvosolni. A média túlsúly minden eddigit
meghaladó. Egyre többen lesznek közöttünk, akik elhiszik, hogy bűnt követtek el. Elődeik és
ők is.

Behúzott nyakkal lépünk majd be a gazda(g) Európába, s  marad a bűntudat lelket-testet
romboló terhe.

És ez az ország kellene, hogy megtartsa a kívülrekedteket magyarságukban? Erre kellene
felnézni nagy-nagy megtartó rácsodálkozással?

Bűnös ország ez, de nem az az oldal akire mutogatnak, hanem a másik s elsősorban lehet,
hogy nem is ő, hiszen nem tudta mit cselekszik. Az igazi bűnösök itt benn, és külső támogatóik
odébb, kezüket dörzsölik. A préda előttük fekszik. Nyakát odatartja.

A baloldali magyar szavazótábor  látva ami itt  most következik,  csak egyet  tehetne.  Ők
kellene kimenjenek a hídra, a terekre és köntöseiket megtépve, fejükre hamut szórva üvöltsék
az égre: mea culpa, mea maxima culpa.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2002. november 11.

Megjelent: Erdélyi Napló (583.) 2002. december 03.

KÉTSÉGEK KÖZÖTT ÁLMODOZVÁN

Szokták mostanság mondani,  hogy Magyarország  a világ egyetlen országa,  amelyik körös-
körül önmagával határos. Talán Sütő András bátyánk mondotta ezt legelőször, ha emlékezetem
nem csal.

Sajnos ez így igaz és magyarázata egyetlen szó: Trianon.
De ha kicsúszik szánkon e szó, akkor az is kiderül, hogy Magyarország a világ egyetlen

olyan országa amelyik nem beszélhet legnagyobb nemzeti tragédiájáról.
Pedig ha erről nem beszélünk, akkor örökre sérültek maradunk ott belül is. És csak visszük-

visszük magunkban s ma már nem csupán a határokon túl, de itthon sem tanácsos ezt sokat
emlegetni.

Nem létezik olyan folyamat - történelmi sem, nemzetlélektani sem, és más sem - amelyet
meg lehetne érteni úgy, hogy legfontosabb szakaszait kirekesztjük a vizsgálódásból.

A folyamat megértése pedig nem csak sérüléseink katarktikus kibeszéléséhez szükséges,
hanem az elengedhetetlen önvédelmi reflex kifejlesztéséhez is.
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Ha valakit a mindennapok eseményei nem győznének meg ennek szükségességéről, annak
azt tanácsolnám, hogy olvassa el az ominózus diktátum szövegét.

Már többször emlegettem - kellő naivsággal -, hogy az iskolákban legalább fél évig ezt
kellene tanítani. Sok kommentár nélkül, csak a legszükségesebb magyarázattal, és felébredne a
gyermekekben még érintetlen tiszta igazságérzet, ennek nyomán meg az önvédelem s mellette
a nemzeti tudat szelleme is. 

Már ebben az eltaposásunkra készített dokumentumban is benne leledzik a nagy csapda.
Nekünk sírni sem szabad. Nekünk védekezni sem szabad. Mi csak ostorozhatjuk magunkat el
nem követett, vagy mások által is, sőt sokkal súlyosabb formában elkövetett hibáinkért.

Bárki  védheti  érdekeit.  De  ha  mi  tesszük  azt,  az  nacionalizmus  és  emellé  már  illik
odabiggyeszteni a velejárókat is. Élén az antiszemitával s alkalmanként a fasisztával.

Akadt egy kormányunk, amelyik megpróbált - bár csak részben - megfelelni az önvédelem,
a nemzeti érdek kívánalmainak. Óvatosan tette, sokszor elégedetlenkedtünk is miatta. De ez is
soknak bizonyult.

Amit  viszont  most  nehéz  tisztázni  –  bár  sejteni  lehet  –  az  az,  hogy az  eltelt  négy év
bírálatában a szomszédok s az általuk hagyományos  ügyességel  hangolt  nagyvilág jár-e az
élen, vagy az új hatalom, amelyik fél évvel győzelme, s alig egy hónappal újabb diadala után is
folyton visszalövöldöz a múltba. Odakinn pedig nagy igyekezettel jelzi, hogy amint azt ígérte:
ő könnyebb tárgyalópartner lesz.

Kezdődik megint a szomszéd népek érzékenységének respektálása, anélkül, hogy cserébe
ennek  bár  töredékét  elvárnánk.  Kezdődik  megint  a  hatalmon maradás  garanciájának  látszó
külső szent szörnyek kiszolgálása. A deklarációk, hogy mi tudjuk hol a helyünk. Tudtuk a nagy
Szovjetunió, sőt a Harmadik Birodalom idején is. Mindig akadtak tudók.

Itt így alakítják az országimázst. Az e célt szolgáló intézmény nélkül.
Ahogy  az  érdekektől  elvakított  emberfajta  -  gondolok  itt  a  rossz  értelemben  működő

globalizmus  mindenütt  jelenlevő  kiszolgálóira  -  nem törődik  az  emberiséget  végveszélybe
sodró környezetszennyezéssel,  úgy nem törődik itt  és  most,  nemzeti  létünket veszélyeztető
tényezőkkel. Valaha, és sokfelé még ma is, ezt hazaárulásnak nevezték, nevezik, de most az
ilyen megállapítást azonnal gyűlölködésnek nyilvánítanák, mondván egyben, hogy a nemzeti
létet  éppen  saját  intézkedéseik  garantálják.  Főleg  a  szomszédok  felé  óvatoskodó,
meghunyászkodó politikával. Soha fel nem merül, hogy a részükről irányunkba megnyilvánuló
támadások,  sértések,  ártások  számonkérhetők  lennének.  Vagy legalább  ritkítandók,  cserébe
hallgatásunkért. De a hallgatás az kussolás. A cél pedig egészen más és önző.

Ami  pedig  a  belső  érzékenységeket  illeti,  ott  fordítva  kéne  legyen.  Akik  itt
antiszemitizmust kiáltanak - miközben más, felettünk ítélkező, országokban nyílt antiszemita
tüntetések  zajlanak  (gondoljunk  itt  például  a  napokban  Berlinben  -  Kertész  Imre kedvenc
városában  -  lezajlott  durva  tüntetésre),  zsinagógákat  rombolnak,  vagy  a  vallási  és  faji
megkülönbözetés  más  kíméletlen  formáit  gyakorolják  -  nem  gondolhatják  komolyan.  De
eszközként használva, ezt a bélyeget is rásütik hazájukra.

Pedig  a  holokauszt  be  nem  gyógyuló  sebét  hordozó  zsidóság  és  a  Trianon  képtelen
traumáját  viselő  magyarság  kellene  legjobban  megértse  egymást,  a  sérültek  kölcsönös
empátiájával.

Persze amiért aljas érdekcsoportok és az őket szolgáló politikusok megbélyegeznek, azért
ez az egymásra ismerés megtörténhetne, mert ennek lehetne alapja az emberek lelkében.

Álmodozom.
Én még dicsekedhettem több olyan baráttal, aki e két traumát együtt viselte. Büszkén.

Leányfalu
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*

Naplójegyzet: 2002. november 27.

TÁJKÉP ÚJABB NÉGY ÉV ELŐTT

Kisváros kis ügyeivel foglalkozó kis testületek harcát figyelem kényszerű okokból.
Hallgatom a tóduló információt, az innen-onnan érkező zaftosan előadott híreket, majd

szűröm, ellenőrzöm.
Előttem az ország.
Mert mi sok kis közösségből állunk össze és a nagy egész sem különbözik ettől, amit itt

észlelek.
Hónapokon át követtem a helyi kampányt. Figyeltem mindkét fél szervezkedését.
A  szívemhez  természetszerűen  közelebb  álló  jobb  ezer  darabban  hevert  előttem,  s  a

darabkák nagy energiákkal feszültek egymásnak. A jobboldali szavazóbázis adott lévén, annak
elosztásán  marakodtak.  Először  feltűntek  a  felénk  már  szinte  megszokott  módon  működő
romboló, rontó, küldött, beépített emberkék. Nagy önbizalommal vetették magukat a harcba,
érezhető volt, hogy hátukat van minek, kinek vetni. Ügyesen keverték a lapokat s próbálták
eljátszani  a  gyógyszertudományokban  kompetitív  antagonistának  nevezett  anyag  szerepét.
Vagyis elfoglaltatni a valódi, az igazi helyét egy hatástalan, esetleg éppen ártó hatású anyaggal,
amelyik látszólag a valódi tulajdonságaival rendelkezik.

Esetünkben akadtak okos és harcos emberek, akik ezt megakadályozták. De vajon hány
helyen  történt  ez  így?  És  mondanom  sem  kell,  hogy  itt  is  nagy  volt  az  ára.  Beindult  a
rágalomhadjárat, az igazak sárbarántása, bemocskolása s mit gondolnak még mi? Nos éppen
azzal  vádolták meg őket  a  leleplezettek,  ami  saját  mocskos  szerepük  lett  volna.  S  a  harc
elvesztése után éppen egy liberális kezdett zsidózni, a bomlasztás nyilvánvaló céljával.

De nem a külső  erő ilyen  megnyilvánulása  a  legelkeserítőbb.  Sokkal  inkább  a belső
megosztottság, a kis pártok, kis érdekek, magáncsoportosulások, egyének acsarkodása. Sajnos
ezek között az emberek között is sok volt a nem tiszta,  legalábbis önző szándékkal induló,
közte több olyan, aki talán még maga sem nézett szembe önmagával s azt képzeli, hogy a hősi
póz melyben tetszeleg igaz és igazságos.  Kevés volt a fajsúlyos személyiség, pedig vannak
ilyenek a településen, számos a gyenge képességű és zavaros fejű, és nem ritkán a megszállott.

A  megegyezés  nehéz  volt  és  szinte  csodával  határos.  Egy  két  tisztaszándékú  meg
tapasztalt ember mentette meg a helyzetet, ami megint csak véletlen és nem valószínű, hogy
bárhol más helyen is rendelkezésre áll.

A baloldal  sokkal  szervezettebben és kevesebb vita  árán szerveződött  össze.  Ott  sem
beszélhetünk  jelentős  képességgel  rendelkező  emberekről,  de  nagy  előnyük,  hogy  egyet
akarnak  és  támogatják  egymást.  Egységesek  a  gátlástalanságban,  a  hazugságnak  -  mint
eszköznek - minden lelkiismeret-furdalást  nélkülöző használatában, a  gyűlölködés vádjának
emlegetése  által.  És  közben  az  így  keltett-gerjesztett  gyűlölet  felhasználásában,
alkalmazásában.

A harc itt is a szokott tisztátalanságokat mutatta.
Mindenekelőtt  letagadhatatlan  volt  a  két  fél  közötti  különbség  az  anyagi  háttér

tekintetében. Elég volt a plakátok helyét, nagyságát, minőségét nézni. De a plakátok letépése,
leragasztása,  a  transzparensek  ellopása  is  egyértelműen  baloldali  módszer  volt.  Miként  a
fenyegetések, a leplezetlenül cselekvés, a magabiztosság erejükben. Szinte a jobboldal szeme
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előtt  tépték  le,  vitték  el  annak  transzparenseit,  aktivistáikat  éjjel  megfenyegették  stb.  A
választásokon, illetve közben a szokásos ügyeskedésekkel is megpróbálkoztak, de most már
kevesebb sikerrel, mert a parlamenti választások után már volt némi gyanakvás és odafigyelés
a jobboldal részéről.

A végeredmény ennek ellenére nem hozott baloldali sikert. Enyhe jobb fölényt mutató,
„szinte  döntetlen”  született.  Utólag  bizonyosodott  be,  hogy  a  jobboldal  egy  csak  kicsivel
eredményesebb összefogás esetén fölényesen nyerhetett volna. 

Azok, akik jobbról elrontották a teljes sikert, most hallgatnak, azok, akik balról arcátlanul
és durván csalva kerültek be a testületbe, szintén.

És most együtt ül négy évig ez a társaság és vitatkozik.
Már az első ülésen  majdnem „átverték” a tapasztalatlanabb jobboldalt  egy baloldalon

szinte vérükben levő csellel.
A kisváros is politizál. Így.
Ha akar, ha nem.
Magam, mint  ügyfél,  akit fogadnak hivatalukban az általam választottak és az általuk

vagy elődeik által kinevezettek, máris megtapasztalhattam az eredményeket.
Ügyemet  leöntötték  a  politika  szószával  és  húzzák,  halasztják.  Naponta  más  és  más

indokkal utasítanak el, vagy hívnak vissza. Védelmezik baloldali klienseik érdekeit. Az ordító
hazugságok leleplezésére arcuk sem rebben, s előrántják cilindereikből a következőt. A hivatal
munkatársai jórészt baloldaliak, még az előző ciklusból. Most megszolgálják kinevezésüket. S
mikor tiltakozni próbálok, ujjal mutogatnak jobbra. Azok persze felháborodnak.

Az idő telik. Ennyi is elég. Az ügy már ebbe is belehal.
A polgár meg tűr. Azt mondják ez a demokrácia. Ő választott. Meg az övéi.
Unalmas és megszokott történet. De alkalmas a helyzet összefoglalására.
Tájkép újabb négy év előtt.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2002. november 29.

NÉHÁNY EMLÉK KÓS KÁROLYRÓL
Nyiri Csabának, barátsággal

Sokat beszéltek Kós Károlyról és sokat írtak, de nem eleget, mondhatnám, nekünk kedves és
szomorkás szófűzéssel.

Ismerik Kós Károlyt az építészt, a szépírót, a szerkesztőt, a képzőművészt és valamennyire
talán  az  erdélyi  nemzetpolitikust  is,  ennél  is  kevesebben  a  mezőgazdasági  építészt  és  a
magyarságot vállaló Kárpát-medencei embert.

Ha  olyasmi  körül  szeretnénk  elidőzni  Károly  bácsiról,  mindnyájunk  Károly  bácsijáról
beszélve,  ami nem forgott eddig közszájon és nem bukkant fel vagy csak igen ritkán a róla
szóló  sok száz,  vagy  ezer  nyomtatott  oldalon,  akkor  a  HITEL-ben vállalt  szerepét  kellene
kutatni és az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesületben végzett munkáját. 

Előbbiről balga politikai, megcsontosodott cenzori okokból egyáltalán, utóbbiról keveset
olvashatunk. Mindkettő során apámmal, dr. Szász Istvánnal került kapcsolatba. A HITEL című
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erdélyi nemzetpolitikai folyóiratot, melynek jelentőségét csak a legutóbbi években ismerték fel
és a kutatók még nem „haraptak rá eléggé”, családi házunkban szerkesztették és annak ülésein,
az ünnepélyeseken éppen úgy, mint a néhány naponként  ismétlődő munkaüléseken, Károly
bácsi  jelen volt. A lapot teljesen tévesen a baloldali Korunk ellenlábasának nevezték ki, és
évtizedeken át indexen volt. Senki sem dicsekedett azzal, hogy részese volt munkájának. Pedig
a  híres  magyar-román  értelmiségi  közeledést  szolgáló  és  pártok  feletti  eseménynek,  a
Vásárhelyi  Találkozónak is itt  született az ötlete és itt  tervezték meg. Ebben Tamási  Áron
mellett Kós Károly is részt vett. A Hitelestekkel kapcsolatosan még anekdotikus ízű történetem
is van. Károly bácsi óriási dohányos és nagy kávéivó volt. Az alkoholt becsülte nemes italok
formájában, de soha nem élt vissza vele. Nos anyámat, a HITEL háziasszonyát, ki Ida névre
hallgatott,  ő  is  művésznevén  Idy-nek  szólította,  de  inkább  kedvelte  a  húgomasszony
megszólítást.  Mikor elfoglalta  helyét a  ma is birtokomban levő HITEL asztalnál  kora este,
tudván,  hogy  reggelig  is  eltarthat  a  vita,  csak  így  szólt:  húgomasszony  egy  veder  kávét
készítsen ide nekem, utána már magam is elboldogulok. És valóban, az odakészített hatalmas
adag (bár nem éppen vederben felszolgált) kávét folyamatosan itta reggelig. 

Az arcát barázdáló - immár klasszikus - ezernyi ráncot ráfoghatjuk a cigarettára,  még a
nyolcvanon túl szerzett infarktust is, de az 1883-1977 közé feszülő életpálya azt mutatja, hogy
jól bírta a történelmi csapások mellett a nikotin és koffein hatásait is. Érdekes számomra, hogy
anyám,  aki  tisztelő  barátja  volt,  maga  is  94  évet  élt.  Apámmal  pedig,  akit  túlélt,  együtt
feküsznek a Házsongárdban, alig pár méterre - diskuráló távolságban - egymástól.

Az  Erdélyi  Magyar  Gazdasági  Egyesületnek  apám  ügyvezető  alelnöke  volt.  Végig
munkatársi viszonyban volt Károly bácsival ott is. A több mint 100 éves kitűnő gazda-lapot, az
Erdélyi Gazdát is együtt szolgálták. Károly bácsi főleg a mezőgazdasági építészet terén közölt
gyakorlati tanácsokat. A sok cikk nyomán egy a mezőgazdasági építészet tudományát taglaló
szakkönyv is lett belőle a.

Meg kell említenem, hogy a hatvanas évek vége felé  ott megjelentetett  Hármas Könyv
nagy vihart kavart, és indexre is került. Sokáig nem lehetett hozzájutni. Ebben ugyanis nem a
legtiszteletteljesebb hangon emlékezett meg az akkor még oly tisztelt Szamuelyről. Az ügy
miatt állítólag Magyarországról tiltakoztak. 

Magam főleg a magyarságot és Erdélyt választó értelmiségit tisztelem benne, ha egyáltalán
lehetséges rangsorolni ennek a nagy, késői reneszánsz magyarnak az érdemeit. Lehetett volna
német, lehetett volna világpolgár, maradhatott volna az őt már felkapó csonka-anyaországban,
de akárhol Európában, hiszen a kor nagy építészeivel kitűnő kapcsolatai voltak már akkor. Ő
hazament  és  visszavonult  Sztánára,  az  erdőszélen  épített  Varjúvárba.  Őreg  fehérpettyes
lovával, melynek híres csúnyaságát Bánffy Miklós a másik reneszánsz ember is megörökítette
rajzban,  kétkerekű kordén járta  a  környéket,  a  vásárokat  s  ezzel  jött  Kolozsvárra is.  A  ló
ismerte  az  utat,  a  fáma  szerint  Károly  bácsi  bóbiskolt  a  kordéban,  alig  használt  ostora
ernyedten lógott s csak arra ébredt meg, mikor a ló megállt a kolozsvári főtéren. Magam a
lovat már nem ismerhettem, kimúlt a szegény mielőtt erre sor kerülhetett volna.

Igen mély benyomást tettek rám a Károly bácsival történt találkozások, kivel az egykori
kollégiumuk előtt, a Farkasutcai templom bejáratánál, annyi vasárnapon hallottam beszélgetni
apámat.  Jelen voltak más akkori  nagyok is,  Jakó Zsigmond, olykor  Szabó T. Attila,  bár  ő
ilyenkor gyakrabban barangolt  a bükki  erdőben,  László Dezső és mások.  Sajnos azt,  hogy
miről  beszéltek  már  nem tudom elmondani,  kisgyerek  és  utóbb  kiskamasz  siheder  voltam
csupán, de tudom, hogy vártam ezeket az alkalmakat és ezek a beszélgetések belémépültek,
úgy személyiségembe, mint értékrendembe.
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Aki Kós Károlyt megismeri, az Erdélyt ismeri meg jobban és megerősödik magyarságában
is.  Közben  pedig  annyi  pazarló  szépséggel  találkozik,  amivel  mai  napság  aligha  vagyunk
elkényeztetve.

Leányfalu

*

Naplójegyzet 2002. december 03.

Megjelent: Erdélyi Napló (585.) 2002. december 17.

SZENTSÉGTÖRŐ ÖTLET

(A  roma  látogatók  kórház  „gyászreakciója”  miatt,  az  ombudszman  kórházi  gyász  szobák
berendezését javasolja.)

Az MTI jelenti! 
Magyarországon az utóbbi években megnőtt a harmadik világból beáramlók száma. Így az

ősi  magyar  tolerancia  és  befogadó  szellem,  valamint  az  uniós  szabályok  értelmében
Magyarországon nagy számban laknak már kannibálok is. Sajnos az a veszély fenyeget, hogy
ősi  szokásaikat,  sajátos  kultúrájukat  fokozatosan  elvesztik.  Beolvadnak  a  nagy  magyar
olvasztókohóba. 

A  kannibálok  ezt  nagyon  fájdalmasan  élik  meg.  Megfigyelték,  hogy  fiatal  kannibálok
személyiségjegyei is torzulásokat mutatnak már. Például a nagy bécsi szelet jobban ízlik nekik,
mint a nagybácsi szelet.

Komoly  gondot  jelent,  hogy  halottaikat  hagyományaik  szerint  nem  tudják  kegyelettel
elfogyasztani.  Pedig  ez  az  előremutató  kegyeleti  szokás  a  környezetszennyezés  és  a
költséghatékonyság szempontjából sem elhanyagolható példa.

A kisebbségi ombudszman javaslatára a kórházakat most arra kötelezik, hogy a halottaikat
gyászoló kannibáloknak speciális konyhákat, és kegyeleti étkezőket rendezzenek be.

Leányfalu

*

Naplójegyzet 2002. december 03.

Megjelent: Erdélyi Napló (586-587.) 2002. december 24.

HARMADSZOR BUDAPESTEN
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Bosszantó,  sőt  felháborító  aktualitása  van  annak,  amiről  most  próbálom  összegyűjteni
gondolataimat.

Évek óta igyekeztem megismertetni szűkebb, s amennyire lehet tágabb környezetemmel,
hogy mit is jelent december 1. 

Azok  körében,  akik  tudják  ezt,  gyakori  definíció,  hogy  a  románságnak  örömünnep  a
magyaroknak gyásznap. Sajnos azonban számos alkalmam volt arra, hogy megtudjam - ennek
csak a fele igaz. A románság valóban ünnepel ezen a napon. Őszintén, felszabadultan és sokuk
szerint ez legnagyobb ünnepük. Nem úgy a magyarság. A mai magyarság - kivéve azokat, akik
román  fennhatóság  alatt  élve  kénytelenek  elviselni  az  ottani  ünnepi  hangulatot  –  igen  kis
számban  van  tisztában  azzal,  hogy  miért  is  gyásznap  ez  számunkra.  Hogy  ez  annak  a
gyulafehérvári népgyűlésnek az évfordulója, ahol eldőlt Erdély Romániához csatlakozása. Azé
a népgyűlésé, ahova a MÁV ingyen szállította a résztvevőket. Amelynek jelentőségét először
talán  Kós  Károly  mérhette  fel,  mint  olyan,  aki  véletlenül  szem  és  fültanúja  volt.  Amely
nagyobb terület elvesztését jelentette - Románia javára -, mint a maradék ország.

A mai csonka anyaországban nem csupán arról van szó, hogy nincs igazi nemzeti öntudat,
de mint azt nemrégiben valaki megjegyezte, itt valóságos csonka magyar öntudatot alakítottak
ki.  Olyat,  amelyik nem tud az  elszakadt  magyarságról  és  azok  gondjairól,  amelynek nincs
veszélyérzete, s amelyik nem tudja,  hogy mit jelent a gyepű elvesztése egy következetes és
ravasz  etnikai  tisztogatást  folytató  és  másfél  évszázada  a  terjeszkedésre  játszó  szomszéd
mellett,  még  pontosabban,  ravasz  és  olykor  a  fizikai  megsemmisítés  eszközeitől  sem
visszariadó, különféle szomszédok gyűrűjében. Ezek az emberek nem tudják, hogy ma is élnek
a  győztesekben  a  fokozott  igények  és  étvágyak,  határtalanul  -  illetve  pontosan  megjelölt
határokat emlegetve. Miközben gazsulálunk (Gozsdulálunk?) nekik s érzékenységeiket lessük,
azonközben  ott  nyíltan,  vagy  félig  rejtve  élnek  a  további  igények,  vagy  az  azt  cinkosan
támogató magatartásformák. Mit tudják ők, hogy alig néhány éve még a „de la Nistru pana la
Tisa” (A Dnyesztertől a Tiszáig) jelszó hallatán, a román demokratikus parlamentben tapsvihar
volt  hallható.  Azt  sem tudják,  hogy  nem is  olyan régen  még  vígan  cikkeztek  a  jugoszláv
lapokban a Balatonnál  meghúzandó határ  igazságosságáról,  stb.  Lehet  ezekre a szélsőséges
megnyilvánulásokra  legyintgetni,  de  ne  feledjük,  hogy  száz  éve  egy  ennél  jóval  nagyobb
távolságban húzódó határ veszélyeztetésének emlegetésére is rálegyintettek. S azt sem veszik
figyelembe,  hogy  a  Trianoni  béke  igazságtalanságát  hivatalosan  ma  sem  ismerik  el  az
„elkövetők”,  annak  ellenére,  hogy  következményei  az  emberiség  egyik  legnagyobb
tragédiájához vezettek. Mi több, az ezzel kapcsolatos negatívumok erkölcsi következményeit is
mi kell elviseljük, mint úgynevezett bűnös nemzet.

És nem tudják, hogy Romániában hányszor emlegetik Budapestet, mint olyan helyet, ahol
már kétszer jártak s eljönnek - ha kell - harmadszor is. Ennek az általuk kirabolt városnak a
lakossága  minderről  mit  sem  sejtve  sétál  a  sajátjának  tudott  román  zászlók  alatt,  míg
Romániában megbüntették azt is, aki pirosra festette a láncot tartó oszlopot háza előtt, mert a
hóval és a zöld fűvel, olvadáskor, piros-fehér-zöldet mutatott.

Nos a románok szótartó emberek, ha ilyesmiről van szó.
Elérkezettnek  látták  az  időt  arra,  hogy  harmadszor  is  eljöjjenek.  S  ahogy  a  harmadik

világháború puskalövések nélkül zajlott le, ők is követték a példát. Ügyes diplomáciai húzással
élve,  a nemzeti érzést  nélkülöző, közömbös és nemzetietlen magyar(nak nevezett) kormány
oda  nem figyelését  kihasználva,  kitűzték  képletesen  a  valódi  román  trikolort  is  a  magyar
főváros  szívében,  a  Kempinski  hotelre.  Ha  kissé  paranoidabb  vagyok,  akkor  ezen  még
elgondolkodhatok. Mert lehet itt szó cinkosságról is. Persze ebben az esetben felmerül a miért?
Akkor pedig két dologra gondolhatunk. A miniszterelnök zsarolhatóságára vagy a jelenlegi
kormány bosszúvágyára, amely sokszor abban nyilvánul meg, hogy nem az számit amit tesz
vagy mond, csupán az, hogy az ellenkezője legyen annak amit a polgári kormány tett.
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De érdemes arról is beszélni, hogy miért volt fontos ez Romániának. Belpolitikai hozadéka
van a miniszterelnök szempontjából? Vagy egyéb? Miért kell ezzel is izgatni a kedélyeket és
megsérteni másfél-kétmillió alattvalóját? Persze ha azt vesszük, hogy miért kellett tavaly az
ünnepséget Csíkszeredába vinni, akkor nincs értelme tovább gombolyítani ezt a fonalat.

Medgyessy Péter  minden esetre,  amint az természetes  is,  egyenes folytatója volt Grósz
Károlynak, és az aradi szép napoknak.

Lehet a kérdést  megközelíteni  más oldalról,  és  naiv meséket  mondani  arról,  hogy ez a
gesztus éppen a megbékélést szolgálja, de vagyunk néhány milliónyian akik jól tudjuk, hogy ez
mennyire meddő remény és mennyire bizonyítéka gyengeségünknek. Az a kevéske keménység
és határozottság, vagy még az sem, csupán méltóság, amit Orbán Viktor mutatott délkelet felé,
elég volt arra, hogy tiszteljék és tárgyalási pozíciói javuljanak. Az Orbán-Nastase nyilatkozat
aláírásakor  sokan  kérdezték  mit  jelentett  Orbán  mosolya.  Nos  az  egy  diplomáciai  sikert
elkönyvelő mosoly volt.  Ráadásul  Nastasenak is  megadta a  lehetőséget,  hogy befelé,  saját
országa felé, sikerként mutathassa fel. Mindketten tudták, hogy szemben a 23 milliós durva
hazugsággal, itt a semmiről írnak alá egyezséget. Mindent jól láthattunk a híradókban. Most
ezzel szemben az elektronikus média nem árasztott el képekkel. Csendben zajlott az esemény,
a legtöbben nem is tudtak róla. Az a mosoly azonban Nastase arcán jelenhetett meg. Egész
Románia meg nevethet a markába. Mert nekik ez fontos, nekik van öntudatuk, büszkeségük,
sőt - kellően el nem ítélhető módon - igényük a szomszéd megalázására.

Közben az élet megy tovább, s a sajtó elhallgatja az esetet. Csak amennyire muszáj volt -
annyira emlegették.

Szóba elegyedtem egy átlag magyarral,  baloldali  szavazó volt az istenadta.  Mikor erről
kérdeztem,  nem tudott  semmit.  Ő csak  baloldali  sajtót  olvas.  Nem akarta  elhinni.  Nem is
értette. Rövid és tárgyszerű háttérmagyarázatom után azonban összecsapta a kezét és így szólt:
én  minderről  nem  sokat  tudtam  vagy  hallottam,  de  ha  így  van  akkor  ez  képtelenség,  ez
megalázó.

Tehát  elég  lenne  a  józan  paraszti  ész  és  a  korrekt  információ  is  a  kérdés  tárgyilagos
megítéléséhez?

De akkor mi van a magyar  kormány házatáján? Náluk ugyanis e két  feltételnél több is
rendelkezésre áll.

Leányfalu

*

Naplójegyzet 2002. december 09.

Megjelent: Erdélyi Napló (586-587.) 2002. december 24.

TÖPRENGŐ
„Nobel oblige”

A Nobel-díj  sokkoló  öröme és  a  rákövetkező  pofonok,  melyeket  a  kitüntetett  helyezett  el
orcánkon, félelmetes hintába ültetett. 
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Nem tartoztam azok közé, akik mit sem tudtak a kitüntetett íróról, bár kitűnő ismerője sem
vagyok. Régebben is belepillantottam írásaiba és nagyjából azt is tudtam, hogy a frankfurti
könyvvásárral kapcsolatosan mi is történt körülötte.

Mint mindenki, aki józanul gondolkodik tudom, hogy igazságos díjazások nagyon ritkán
születhetnek,  ezt  egyensúlyozza  ki  a  bölcsebb  díjazottak  közhelyszámba  menő  hivatkozása
arra, hogy a kitüntetés nem csak nekik szól. Ez a megkopott szólam, igen mély igazságot takar.

Még  Kertész  Imre  is  tett  ilyenszerű  célzást,  mikor  felsorolt  olyan  magyar  írókat,  akik
szerinte megérdemelték volna a díjat. 

Bevallom,  hogy  akkor  amikor  (szerencsére)  igaztalan  vádjait  hangoztatta,  mikor
megtagadta ezt az országot, ezt a nemzetet stb. és Berlint dícsérte, mint olyan helyet, ahol már
szembenéztek  önmagukkal,  arra  gondoltam,  hogy  most  Magyarország  nem  megkapta  az
irodalmi Nobel-díjat, hanem újabb száz évre elvették tőle. 

Aztán - szinte sorsszerűen - pár nap múlva Berlinben durva antiszemita tüntetés zajlott,
melyről a magyar sajtó természetesen hallgatott.  És felidéztem emlékezetemben a felettünk
nyugodtan  ítélkező  országokban  a  kisebbségek  és  másságok  ellen  elkövetett  ordító  és
felháborító  agressziókat,  el  a  zsinagógák  felgyújtásáig,  feldolgoztam magamban  a témával
kapcsolatos hazai impresszióimat és megállapítottam, hogy (ismétlem szerencsére) az amit a
jeles író  – tetszik nem teszik – hazájáról  nyilatkozott,  úgy nem igaz.  Ami viszont  igaz az
nagyon is általános és nem jelentős.  Abba,  hogy ez - sokszorosan felszorzott formájában -
miért bocsánatos másoknál  és miért  megbocsáthatatlan  bűn nálunk, most  nem merülhetünk
bele. Ezzel a kérdéssel azóta vívódom, mióta megismertem a román holokauszt történetét. Az
áldozatok számában alig marad el a magyarországitól, szörnyűségében azt meghaladja, és főleg
egy  megszálló  hatalom nyomása  nélkül  követték  el  ott  helyben,  ahogy  keserűen  mondani
szoktam, saját úri jókedvükből. És erről sehol nem beszélnek, senki nem hánytorgatja fel, a
bűnös nemzet fogalom kiterjesztése a románokra soha nem volt műsoron. De erről most csak
ennyit.

Mire e sorok napvilágot láthatnak a részleteket már sokszor leírták és mindenki számára
közismert, hogy melyek voltak a díjazott író kijelentései szülőhazájáról és honfitársairól, azok,
melyekkel  igazolni  óhajtotta  -  bőrönd  szindrómának  nevezhető  -  szorongásait  a  mai
Magyarországon. Lehetne vitatkozni tovább arról, hogy ez mennyire nem indokolt itt és most,
de elismerem, hogy a kérdést meg is fordíthatjuk. Hiszen mindazt, ami miatt ez a szorongás
benne él, valóban itt szenvedte el. És tudom, senki sem kötelezheti, hogy felejtsen el mindent.

Ugyanakkor és ugyanez az ember,  boldogan jön haza – mint mondja – azt  a szeretetet
élvezni ami körülveszi, boldogan ( és joggal) aratja le a sikert, veszi át a díszpolgárságot, stb.
Még  a  magyar  nyelv  szépségét  is  említi  és  oszlói  beszédében  örömét  emlegeti,  hogy
anyanyelvén beszélhet. 

Kezdek zavarba jönni.
Mi történik?
Közben itt  a  méltán kivívott ellenszenv is megjelenik.  Emberek sokasága küzd a benne

dúló ambivalenciával. Így érte volna el, hogy mi is magunkba nézzünk? Aligha jó módszer.
Engem is zavar, amikor egy fórumon az ott jelenlétükkel véleményt nyilvánítók arra büszkék,
hogy egy sorát sem olvasták. Kik ők? És milyen jogon mondanak akkor ítéletet. A műről. Nem
arról,  ahogy  az  alkotó  a  kitüntetést  követő  reflektorfényben  viselkedik.  Mert  a  kettő  nem
ugyanaz. Bár egy ekkora díj felelőssége alatt nehezen különválasztható.

Aztán  megint  azon  gondolkodom,  hogy érezheti  magát  jól  most  Berlinben,  amikor  ott
valóban olyan dolgok történnek, amelyek nálunk hála Istennek elképzelhetetlenek. Nem is a
jelen számít, csupán a múlt? Ott az élő antiszemitizmust megbocsáthatónak tartja, mert szerinte
már szembenéztek önmagukkal (mi is ez valójában?),  míg itt az európai átlag alatti  szinten
jelenlevő  hasonló  érzelmeket  túldimenzionálja,  mivel  szerinte  még  nem  néztünk  szembe
magunkkal? 
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Itt  is  ott  is  új  generációk  élnek.  Az  elkövetők  már  gyakorlatilag  nincsenek.  Annyira
nincsenek, hogy felháborító módon felmerül (nem nálunk) a holokauszt tagadás lehetősége is.
Pontosabban erre is tettek már kísérletet.

Kertész  Imre azonban  a ma  élő német  generációknak  megbocsátott,  sőt  jól  érzi  magát
közöttük, a ma élő magyarokat pedig azzal vádolja, ami éppen kedvenc tartózkodási helyén
bukkan fel az utóbbi években?

A hinta tovább leng velem.
Aztán  felröppen  a  Csacsifogat  történet.  Élő  tanúk  állítják  a  tagadhatatlan  tényeket.

Kapkodom  a  fejem.  Őszintén  megkönnyebbülök  mikor  valaki  „kompromisszumos”
magyarázatot talál. Az egyik elkezdte, a másik befejezte a darabot.  Ez valamelyest enyhít a
helyzeten.

Ismét eltelik egy-két nap, a hinta csak leng.
Majd elhangzik az oszlói beszéd. Számomra nagy jelentőségű, mélyen átgondolt, igaz és

őszinte.  Mi több megrázó, megvilágosító,  magamba tekintésre serkentő.  Egy nagy író,  egy
nagy ember beszéde. És kezemben a valóban remek és emelkedett szemléletű mű is.

Az egész világ meggyőződhet arról, hogy ez egy hiteles ember.
Ülök, és most én szorongok. Mert ezzel a valódi és megérdemelt nimbusszal a háta mögött,

már bármit mond rólunk, elhiszik. Ilyen helyzetben a normális kisember önmagában keresi a
hibát. Talál is nem egyet. De azt, amivel vádolják nem leli.

Melyik hát az igazi Kertész  Imre? Két lélek él benne?
Mert az elképzelhetetlen, hogy a díj ára lenne a vádaskodó nyilatkozatok sora. S mégis ezt

sugallja mindegyik. 
Én  mint  egyszerű  Kárpát-medencei  magyar,  mint  olyan,  akit  Trianon  egy  életre

traumatizált,  évtizedek óta várom a magyar Nobel-díjat.  Engem egy pillanatra sem zavart a
díjazott mű témája, sőt örvendtem neki. Engem nem érdekel, amit TGM kiemelt, hogy Kertész
Imre magyar író. Zsidó. Nagyjaink között nem az egyetlen. A zsidóság nagyjai között sem
kevés az, akire fordított nézőpontból azt lehetne mondani, hogy magyar, őket sem zavarja.

Csak azt szeretném megérteni, hogy miért rontotta el ezt a várva-várt közös ünnepet ez a
kétségtelenül hitelesnek tűnő nagy ember, azokkal a nyilatkozatokkal?

A hinta tovább leng.
Lengetik. Már szédülök.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2002. december 14.

Megjelent: Erdélyi Napló (602.) 2003. április 15.

EURÓPÁBA, SAJÁT ELLENSZÉLLEL

Öröm  és  súlyos  teher  az  írás  kényszere,  és  ugyanakkor  folytonos  felelősség.  A  tisztázó
gondolat szolgája  folyamatosan önmagát  figyeli  és kritizálja,  s  egyetlen vezérlő csillaga az
őszinteség lehet. Hiszen ha ez sikerül,  akkor még esetleges,  sőt  elkerülhetetlen tévedései  is
tanulságosak lesznek, s nem rombolnak.
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De  micsoda  gyötrelem  ez  egy  ilyen  korban,  mikor  annyiféle  „lehetséges”  és
„feltételezhető” kelleti magát, s mikor tort ül az összeesküvés-elméletek lehetőségeinek sora.

Hazaérkeztünk  Európába - szól  a  választott,  a  folyamat  végetértét saját  sikerének  érző,
vagy éreztetni akaró Miniszterelnök szava. 

És ekkor eszembe jutnak kint élő barátok szavai és tapasztalatai arról az Európáról, ahova
most megalázottan sompolygunk befelé. A legkevesebb az volt, hogy a korrupció, a gátlástalan
érdekek  melegágyának  nevezték.  És  akkor  még  sehol  a  velünk  kapcsolatos  történések
elemzése.

Ez az Európa semmi esetre sem az, amelyből kiejtettek minket akaratunk ellenére, mintegy
hálából azért, hogy pajzsul szolgáltunk nekik. Itt megjegyezni kívánom, hogy ezt nem a szó
patetikusan elcsépelt értelmében emlegetem. Tudom, hogy földrajzi helyzetünk miatt történt
így és valószínűsítem, hogy más hasonló adottságokkal rendelkező népek is ezt tették volna, ha
éppen  ők  nyergelnek le  hozzánk  hasonló körülmények között  a  Kárpát-medencében.  De a
történelem szeszélye, a végzet játékai, Isten akarata – kinek miként tetszik - minket állított ide.
Mi a feladatot elláttuk. A fizetséget tehát mi kaptuk meg. A miként is ismeretes.

És amikor azt írom, hogy besompolygunk Európába, igazat mondok, pedig hát az emelt fő
lenne minimális jogunk e pillanatban. A szégyenteljes alku, melyet alá kellett írni, nem a mi
fejünket  kell  leszegje.  Minden  becsületes  európai  polgár,  aki  már  házon  belül  van,  most
szégyenkezve kellene gondoljon arra, ami állítólag az ő érdekében történt.

Csak abban reménykedhetünk, hogy az Unió egy idő után rá fog jönni arra, amit sejteni
lehet, nevezetesen, hogy nem lehet érdeke önmaga kizsákmányolása, nem lehet erős egy olyan
gazdasági óriás, melyben gyenge szervek is szolgálják az egész szervezet egészségét.

De ez csak az egyik kérdés.
A másik nem gazdasági.
A bővítés, mint politikai szükségszerűség, most lesöpörte az asztalról azt az igényességet,

melyet az Unió eddig hangoztatott az emberi jogok, a  demokrácia,  az esélyegyenlőség stb.
terén.  Néhány éve-évtizede,  a  ma elfogadott  vagy szőnyeg  alá  sepert  gondokat  felmutatva
hatalmas tiltakozás lett volna Európa válasza.  Ma ők szegik le fejüket s úgy fognak velünk
kezet, hogy közben nem néznek a szemünkbe. Mi udvariasan ugyanezt tesszük. Pontosabban a
minket képviselők. Akiket mi választottunk ki erre.

Nem kell emlegessem a Benes-dekrétumokat, a megoldatlan kisebbségi kérdések sorát, az
állampolitikai szinten művelt nacionalizmust, stb. Ezek a gennykeltő kórokozók most Európa
testévé válnak. Velünk azt akarják elhitetni, s olykor mi naivul azt is hisszük, hogy abban a
pillanatban mikor belépünk az Unióba, ezek a beteg gócok meggyógyulnak. De vajon nem
történhet fordítva? Nem állhat elő egy olyan helyzet, hogy Európa addig talán egészséges(ebb)
teste betegszik meg? Nem volt ez vétkes könnyelműség?

Saját tévhitem szerint valamikor Közép-Európa állt legközelebb egy relatív emberszabású
életforma tömeges megélhetéséhez. Ez a lehetőség Trianonban halálos sebet  kapott,  s most
Európában túlélve végleg eltűnik. Olyan érzésem van, hogy nem is mi lépünk be Európába,
csupán  balesetet  szenvedett  holttestünk  egyes  szerveit  használják  fel  transzplantációra  a
kontinens biztosabb túlélése érdekében. Lehet, hogy Közép-Európa működik majd tovább mint
pl.  Európa veséje.  De ez már  csak vigasz,  mint  balesetben  elhalálozott  hozzátartozóinak a
donor szervének továbbélése.

Most  ismét  felsejlik  bennem  a  Trianonban  elkövetett  egyetemes  érvényű  hiba,  mely
győzteseket és veszteseket egyaránt sújtott rettentő rövidlátásában.

De több rossz lehetőség közül elfogadhatjuk ezt a kisebbik rossznak és megpróbálhatjuk,
sőt kötelességünk megpróbálni, hogy az adott helyzetben érjük el a legtöbbet. Ha ezt aktuális
vezetőinktől  várjuk,  akkor  a  remény nem sok.  Ezt  a  tárgyalás  utolsó  heteiben s napjaiban
bizonyították.  De  feltételezem,  hogy  vannak  olyan  lehetőségek  is,  melyekkel  mi  magunk
élhetünk.  Ha  nagyon  nehéznek  és  reménytelennek  is  tűnik,  meg kell  próbáljuk.  Nem lesz
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nehezebb feladat, mint őseinknek volt az új élet és gondolkodásmód elsajátítása. Akkor ebben
felelős, tehetséges és szentéletű, karizmatikus és utóbb a történelem szigorú ítélőszéke által is
elismert vezetők segítettek. Most úgy látszik, hogy ezt, vezetőink által is képviselt ellenszélben
kell ismét megpróbálnunk.

Jó szerencsét Magyarország, jó szerencsét magyarok.
Egyszer már sikerült.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2002. december 26.

Megjelent: Erdélyi Napló (588.) 2003. január 07.

MÁR NEM HISZEM

Talán a  mágikus  hét  esztendő  is  eltelt  azóta,  hogy igazi  ropogós  hóval  köszöntött  ránk  a
karácsony.

Nehéz  év  végén  egy  kis  külön  vigasz.  Mert  az  igazi,  a  nagy,  az  benne  van  a  sáros
karácsonyban is, az esősben is, a ködösben is. 

Cikkezünk, jegyzetelgetünk a sok felháborító eseményről. Nap mint nap születnek a témák.
Szinte valamennyi a bal és a jobb lövészárkos mezsgyehatárán tántorog.

Most,  hogy  lezárult  az  Uniós  tárgyalássorozat  és  ki-ki  ünnepel,  vagy  békétlenkedik,
aszerint, hogy információit miként hajlandó magyarázni hagyni, a laikus jegyzetíró megpróbál
elmozdulni a baltól és a jobbtól s valahol távolabb, talán magasabban lebegve lenézni arra, ami
nem bal és jobb függő, de számára szomorú és magyarázatra szorul. Azt is tudja, hogy ha kell
ezt a magyarázatot megkapja,  s ebből majd megtudhatja, hogy mennyire nem ért ezekhez a
szakmai  dolgokhoz.  Mert  ő  csak  egy  szimpla  magyar  állampolgár  aki  fizet  -  tenné hozzá
magában.

Miről is van szó tehát.
A sajtóban megjelent hírek szerint, a bal és a jobb minimális különbségeken vitázgat az

orosz  államadósság  ügyében.  A jobb elvetett  ötletét  a  bal  elővette  és  valamivel  gyengébb
feltételek  mellett  megvalósította  stb.  A  lényeg  azonban  az,  hogy  a  nekünk  járó  pénznek
nagyjából  egyharmadát  reméljük  megkapni.  Ha  jól  értettük  a  tudósításokat.  És  ezt
természetesnek  tartja  az  üzleti  világ.  A  nagy  és  valójában  (alapvetően,-  ahogy  erre
mondogatják) gazdag Oroszország ennyit fizet vissza a kis csonka Magyarországnak.

Mi jut erről eszembe? Mi az ami nem lehet, hogy ne jusson eszembe?
Nos az, hogy a mi adósságainkat viszont, verítékes munkával - ha igaz - az idők végezetéig

fizetjük.  Nem egészében,  nem kétszeresen,  hanem kamatos  kamatokkal  számolva,  ki  tudja
hányszorosan fizetjük vissza.

Persze tudom. Ez más. Stb.
Na, de akkor a szomszédok? A lengyelek például? Akik átütemezhették hiteleiket, és akik a

csatlakozásnál is lényegesen jobb feltételeket kaptak. S a jugoszlávok? Akik még jó fiúk sem
lettek véglegesen s máris harmadolták adósságaikat?
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Mi  az  oka  ennek?  Jobb  és  bal  kormányaink,  régi  és  új  vezetőink  egymásra  licitálva
csinálják másként mint mások, és ebből mi csak azt látjuk, hogy a rövidebbet húzzuk.

De közben arra tanítanak, hogy legyünk büszkék arra, milyen jó adósok vagyunk. Meg,
hogy mekkora becsületünk van ettől. 

Én azt, hogy mekkora a mi szavunk becsülete ott a mintavilágban, inkább azzal mértem le,
hogy miként kezdtek kételkedni bennünk, amikor mint a föld valóban talán legbékésebb és
csak  ilyen  eszközökkel  vitatkozó  nemzeteként,  egy  látszatnál  alig  több  státustörvénnyel
merészeltük borzolni, az az által megoldandó kérdések gonosz és buta magvait elvető nyugat
által rezdületlennek tervezett vizeket.

Mi ez a folytonos készséges „megfelelni vágyás” az erősebbek, a bámultak felé, amelyik
aztán kiegészül  ugyan ezzel  a  gyengék,  sőt ha lehet -  s  az előbbiek érdekeit nem sérti  -  a
megvetendők irányába is.

Ez az út vezet arra, ahol majd ránk is hajlandó lesz valaki figyelni?
Én már nem hiszem.
Egy életen át mutogattak rám, hogy bűnös nemzet fia vagyok, soha nem láttam mutogatni

Teleki Pál üres székét az angol parlamentben.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2002. december 29.

Megjelent: Erdélyi Napló (590.) 2003. január 21.

EURÓPA EGE ALATT

A  nyugdíjas  lét  nyugodt  szemlélődése,  még  ma  is  csak  tőlünk  nyugatabbra  adatott  meg.
Emerre, amint okos TV csatornák tanítják nekünk a valóságot, valóban a lét a tét. Így aztán
időnket is arra fordítjuk, hogy létünkhöz megszerezzük a lét. Nem vagyunk hát tét-lenek. 

Gondolkodásra predisponált barátom dr. Szőcs Károly, ki az újraegyesített német honban
élvezi  ottani  szerény, de a  szemlélődést  mégis  biztosító  nyugdíját,  a  legirigylésreméltóbbat
teheti. Gyűjti maga köré a gondolatot.

Magam - egy gyarlóságból elfogyasztott plusz kávé okozta éberség során - elmélkedtem a
világ  urainak  gátlástalanságán,  midőn  ő  drótpostáját  töltögette  s  arról  röpített  felém bölcs
sorokat,  hogy mennyire felbillent az egykor volt lipinka, a gonosz országának összeomlása
miatt. Ma, több mint egy évtizeddel a rendszerváltozás után - írja - legsokatmondóbb az Ernst
Fischer  osztrák  kommunista  (1899-1972)  interjúja  lehet.  Ime  egy  passzus  ebböl:  „A
kommunizmus  a  kapitalista  világot  több  reformra  kényszerítette,  mint  amennyire  magától
hajlandó lett volna.  Az orosz forradalom haszonélvezői  egyáltalán nem az oroszok, hanem
sokkal inkább a nyugati munkásság és a harmadik világ.“ (Itt százmillió halott, ott százmilliók
jóléte.)  De arról is megemlékezik német vonatkozásban, hogy Willy Brandt, a volt kancellár,
egy nagy, az egyesülési szándékot bejelentő népgyűlésen, szószerint a következőket mondotta:
„Az újraegyesítés vonata dübörög. Most arra kell vigyázni, ne kerüljünk a kerekek alá“. Bölcs
szavak! Senki sem értette, s azóta sem emlékeztetett rá senki. A továbbiakban arról emlékezik
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meg, hogy a fal  lebontása után,  majd az öbölháborút  követően vett  erőt  a  „nyugati  világ“
sajtóján és közönségén egy indokolatlan optimizmus.

Magam  is  ezen  elmélkednék.  Barátom gondolatai  jó  helyen  motoznak.  A  népek  nagy
összeborulását a világ egyensúlyának újabb felborulása követte, mostmár gátlástalanul zúdítva
ránk a globalizmus hordalékát.

Mindez  az  EU-felvétel  küszöbén  ébredeztetett  művi  EU-phoria  kellős  közepén  még
elgondolkodtatóbb.

Vad törzsek mintájára ugrándozunk a nékünk gyújtott örömtüzek körül s  csak nevetség
tárgyává  tett  sámánjaink  húzódnak  el  barlangjaikba,  hogy  az  öröm  zajában,  füstös  ősi
csontokat vallassanak a jövőben rejlő üröm mibenlétéről.

Egykor őseinket nyugat szövetségbe hívta „egymás” ellen. Már akkor kettős volt a mérce.
Ők egymással egyszerűen csak hadakoztak, mi rablóhordaként nyilaztuk le a kor kultúrájának
csúcsán élő ellenségeinket. A hadakozás politikai, szövetségi, háttere és annak anakronisztikus
megítélése  nem  képezi  sem  régi,  sem  új  krónikák  tárgyát.  Amit  ők  magukkal  vittek  az
hadizsákmány volt, amit a szövetségi feltételek szerint a magyarok sarcoltak, az rablás.

A még külön nem választott állami és egyházi hatalom idején szentjeinket s a bennük rejlő
spirituális erőt is Európának adjuk. Ereklyéinket ma azokon a tájakon ki-ki magáénak tudja. Az
Árpádház feledve.

Az erős Anjou-ház érdemei sem voltak képesek végleg elhitetni Európával,  hogy hozzá
tartozunk.

Mátyást  respektálták,  mert  az  erőt  azt  mindenkor  tisztelték.  De  európai  jelenléte
időtartamában nem volt elegendő ahhoz, hogy a kontinens lelkébe tetoválódjunk.

A török elleni védőbástya elméletét senki nem veszi komolyan, és más népek is maguknak
vindikálják. A történeti földrajz és a történelmi hadtudomány szakbarbárai tudják csak, hogy
mennyire igazunk van. Az átlag értelmiségi nem. S nem is érdekli. Régi érdem. Ma már a török
átugrotta az áhított Bécset és Germániában táborozgat. Ami a tatárnak nem sikerült, ő még
elérheti,  lábát  a  nyugati  óceánba  lógathatja.  Szulejman  hadának  utódai,  ma  fegyvertelenül,
Mercedeseken ingáznak Európa autósztrádáin.

A Habsburg elnyomás tulajdonképpen - más értelemben - közelebb vitt Európához, csak
ennek ára eltűnésünk, felszívódásunk lett volna. Ami szilaj természetünk miatt nem sikerült
nekik.  Így aztán  maradtunk  az  egyébként  áldásos  közép-európai  hagyományokkal.  Ezen  is
belül  az  Osztrák-Magyar  birodalom  szervezőerejének  eredményeivel,  melyeknek
megvalósításából derekas részt vállaltunk. 

Paradoxon ismét  történelmünkben,  hogy ez  az emelkedő vonal  vezetett  mégis  a  közös
bukáshoz. Ebből aztán a kicsiny osztrák maradék – mai szemmel  - szerencsésebben jött ki,
mint a hasonlóképen (de mérhetetlenül igazságtalanabbul) kicsiny magyar maradék. És az igazi
európaiság, az az elismert és megbecsült, ismét elmaradt.

A nagy osztozkodás elkerülhetetlen következménye lett a második világháború, mely aztán
úgy látszott végleg megpecsételte sorsunkat. Ellenkeztünk, kapálóztunk, ismét sikerült kivívni
a világ elismerését, de az megint kevés volt.

Arról, hogy a hiba csak a belső ellenerőkben, vagy csak a külvilágban, valószínűbben a
kettő összjátékában volt-e, most hosszú lenne gondolatot cserélni. Sokat rágódtunk már ezen.

De most,  amikor  ismét  itt  az alkalom,  amikor  azt  hittük megérdemelt  helyünket  végre
megkapjuk, most döbbenünk rá, hogy nem erről van szó. Hiszen az egész nagy európai játék
egy még nagyobb világjátszma része. És ez a globalizáció.

Itt  érünk vissza ennek a látszólag össze nem tartozó gondolatsornak az elejére.  A nagy
összeborulás helyett kiborulhatunk.

Nem  ránk  várnak  ott  ma  sem.  Még  a  kultúránkra  is  csak  mint  elszippantott  szellemi
kivitelre.  Itt  piacról,  olcsóbb  munkaerőről,  földről,  konkurenciafelvásárlásról  és  stratégiáról
szól  a  történet,  meg  sok  hasonló  másról.  Miközben  átöleljük  nyakukat  a  nagy  találkozás
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örömére, már zsebünkben kutatnak, fogainkat nézik, bicepszünket tapogatják, éhes tekintetük
asszonyainkat vetkőzteti.

Tehetik ezt gátlástalanul. Már nincs kire mutogatni, hogy ott talán jobb a tömegeknek, még
a  gazdaságilag  és  társadalompolitikailag  oly  szükséges  és  fontos  ellenségképet  is  másfelé
építgetik.  Tévesen  és  rossz  felé.  S  mi  ismét  ott  vagyunk  a  veszedelmeket  rejtő  zsoldban.
Választott vezetőink mindenkit túllicitálva szeretnének eladni minket, tőlünk idegen, számukra
annál fontosabb célok érdekében. 

A  derék  magyar  választópolgár  pedig  hallgatja  a  megállíthatatlan,  varázsos  hangú
búgócsigát, és gyönyörködik őt is megszédítő pörgésében. Éppen most zökken le a szőnyegről,
és indul a kitárt erkélyajtó felé. 

Nézi, csak nézi.
Alant a mélység. Felette Európa ege.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2003. január 05.

Megjelent: Erdélyi Napló (591.) 2003. január 28.

MIK ES LEVELEZÜNK
Tsak írjuk, tsak írjuk

Drága néném és minden rokonaim, magyarok! 

Mint Mikes egykoron, mik es tsak reászorulunk az levelezésre, hiába új koroknak új, meg új
tsinálmányai.

Én éppen  most  készülök  szólni,  e  pillanatokban,  midőn  hangulatom oly mélypontokra
süllyedt, melyekhez foghatót alig észleltem elmúlt szép 12 és 40 évek során. S, hogy akként
cselekedjek,  mint  az  jó  úszó,  ki  örvénybe  kerülve  aláereszti  magát,  s  legott  a  fenékről
rugaszkodik  el  szabadulása  felé,  most  én  is  tovább  süllyedek  az  olvasóval  együtt,  utána
készülvén  csupán  ama  megmentő  elrugaszkodásra,  mely  nyugodt  vizeken  való  feredőzés
reményét rejti, s egyben a gyors fulladás kockázatát is.

Mikor emez sors kegyét vesztett nemzet s nemzedék nagy önbizalommal kezébe ragadá
saját  sorsát,  s  azt  új meg új lendülettel  kezdé rontani,  mentségeket  keresénk  számára,  hisz
bizony húsunk-vérünk az. 

Külső  megrontók  ármányát  s  belső  rothadás  hordozóinak  hatalmas  gonoszságát
emlegeténk. S így igaz vala. 

Megtapasztaltuk  oly  egyszerű  s  világos  módon  a  valóságot,  azt  mit  mai  napság
sajtópecérek tálalnak előemésztett agyaknak dús sallangokkal fedvén, rejtegetvén az igazságot.
Az  egyedülit.  Maradék  igazszóló  újságlapjaink  oldalain  rágódván  is  naponta  kapjuk  fel
fejünket  és  szólunk:  így  van,  ezt  gondolám  én  is.  De  legtöbbször  ezt  jeles  igazmondók
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bonyolult  és  szövevényes  elméletei  nyomán  szűrhetjük  le,  vagy  elmerülünk  elmélkedések
csábos útvesztőiben.

Pedig,  hogy alámerülésünket  gyorsítsam,  elmondhatjuk,  hogy igen  világos mindaz  ami
történt mivélünk. Bizony mondom, minket itt úgy árultak el, világot mozgató hazug erők, hogy
felhasználták egy előbbi árulásuk során lehetővé tett négy évtizedes felkészítésünket, a saját
magunk elárulására. Punktum.

Rajtunk nem segíteni akartak, minket nem kárpótolni óhajtottak, nekünk nem lehetőséget
próbálnak nyújtani. Minket bizony prédának tekintettek, mint pusztaságok dögevő madarai. De
csak kevesen hallották meg a keselynek az ő szárnya csattogását.

Mi  onnan  semmit  nem  remélhetünk,  mi  csak  elviselhetjük  azt  az  ismét  tragikus  és
megalázó helyzetet, hogy kebelükre igyekszünk úgy, s oly formában, hol megfordul a példázat
s nem mi melengetünk kebelünkön kígyót, hanem az kígyó kebelére sietünk nagy igyekvéssel s
buzgolkodással. Ó mely gyalázatos és pusztító felismerés ez, s mily egyszerű.

Innen,  e  mélységből,  az  örvény  legfenekéről  kell  tehát  megpróbálnunk  majdan
elrugaszkodni. Csak azután, hogy oda önként alábocsátottuk testünket úgy, hogy előtte még
mély lélegzetet sem vehettünk, hiszen erre a kurta négy esztendő kevésnek bizonyult. Mert ha
nem döntünk önpusztító módon az elmúlt esztendőben, akkor is meg kellene járni ezt az utat,
de megkaptuk volna a lehetőséget arra, hogy az alámerülés előtt teleszívjuk tüdőnket életet adó
levegővel. Mondom levegővel, és nem átkos miazmákkal.

Itt tartunk tehát most, közeledünk az agyagos vagy iszapos, ki tudná megmondani miféle
mederfenékhez,  szánkat  erősen  összeszorítva  küzdünk  a  levegőtlenséggel  és  várjuk  az
elrugaszkodást. Hogy miként kell azt megtenni még nem tudjuk s csak az ösztöneinkre bízzuk,
hogy talán maradt meg még génjeinkben emléke eme életmentő mozdulatnak.

Meg kell őriznünk minden erőnket és nyugalmunkat, maradék oxigéntartalékainkat arra a
pillanatra, az utolsóra mely még menekvést kínál. 

A  következő  alkalom  mikor  választani  fogunk,  bármikor  is  legyen  az,  az  lészen  az
elrugaszkodás. Előrehozva egy váratlan szikladarab által, vagy utóbb az iszapos mélyben, vagy
bármiként, de most már utoljára. Tovább már nem bírhatjuk. Azt követően már csak a halak
eledeleivé válhatunk s még azokon át sem kerülünk vissza a természetes élet körforgásába,
hiszen szennyes vizektől szennyezett húsukat a halászok sem emelik hálóikba.

De ezegyszer  még lesz lehetőségünk egy jó mozdulattal  s  utóbb megfontolt tempókkal
eltávolodni a pusztulástól, a pusztulásunkra törő erőktől. Nem könnyen és végleg, hanem velük
élve, s  velük állandóan küzdve. De nem a biztos pusztulás tudatában, nem kicsinységünket
sulykolva  agyveleinkbe,  hanem  harcosan,  reménykedve,  hittel  és  több  mint  egy  ezredév
erőtadó  tapasztalatával.  És  együtt  feleim.  Együtt.  Mert  álltok  ti  bármerre  is  attól  a  sokat
taszigált cövektől, állhattok balra, avagy jobbra, a pusztulást valamennyiünknek szánták, s az
életben maradást követő felemelkedés mindünk öröme lészen.
Hát ezzel zárom évkezdő levelem édes nénéim és bátyáim, húgaim és ötséim.

Leányfalu 

 
*

Naplójegyzet: 2003. január 08.

A TESZTELT HISZÉKENYSÉGRŐL 
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Az  úgynevezett  bal-liberális  kormányzat  médiahíreihez  jutván,  az  utóbbi  években  s  még
inkább az utóbbi hónapokban, egyre gyakrabban volt az az érzésem, hogy bolondnak, avagy
gyengeelméjűnek néznek.

Rögtön utána természetes módon ébredt mindég a kérdés, hogy vajon úgy általában nem
teszik-e ezt joggal, nem alkalmazzák-e sikeres módszerként,  hiszen népszerűségük nő? Ami
ugye józan ésszel ítélve azt kellene jelentse, hogy hisznek nekik.

Most csak a friss benyomásokból emelnék ki kettőt.
- Először a miniszterelnök kubai telelésével kapcsolatos esetről beszélnék. Ha semmi más

információ nem jutott volna el hozzánk, csak maga a tény, az is elég kellett volna legyen egy
minimálisan tájékozott polgár számára is ahhoz, hogy felkapja a fejét. A helyzet szinte sugallta
a kérdést, hogy ez kapitális hiba, vagy bután végrehajtott feladat volt? A kormányszóvivő első
és második megnyilvánulása közötti különbség is magáért beszélt. De amikor kormányszinten
is  azt  mondták,  hogy  nem tudtak  semmit  hollétéről  s  ugyanakkor  azt  is,  hogy  a  magyar
titkosszolgálat  felvette  a  kapcsolatot  a  kubaival,  hogy  azok  nemzetközi  egyezség  szerint
vigyázzanak miniszterelnökünkre, akkor én csak dermedten néztem és kérdeztem, hogy lehet
ilyen szemenszedetten hazudni? Hogy lehet,  hogy ezt az összefüggést  senki nem hozza fel.
Vagy M. P. magán úton, és rejtve szólt volna a magyar titkosszolgálatnak, hogy beszéljenek
kubai szaktársaikkal biztonságos koktélozása érdekében, s egyúttal arra is megkérte őket, hogy
erről kormánya, külügyminisztere és szóvivője semmit ne tudjon? Persze ez is lehet. Hiszen
egymás közt voltak, szakmabéliek.

- Mint sokan tudják, e napokban Magyarországon vita folyik a nagy egyházak és az állam
között  a  juttatások  megítélésének  módjáról.  Már  előbb  letárgyalt  megoldásokat  vetnek  el.
Ennek során alakult ki az újabb nevetséges hazugságba torkolló helyzet.

Kétfejű-pártállamék ugyanis a felénk lehetséges egy százalékos adófelajánlásokból ítélnék
meg az egyházak társadalmi elfogadottságát. Ez viszont teljesen logikusan nem lehet valós s
pláne igazságos kalauz, mert ezt a felajánlást csak az teheti meg, akinek van adózott jövedelme
és ráadásul annak még utána is jár. Az egyháztagok jelentős része azonban még, vagy már nem
adózik, és aki igen, azoknak nagy része nem nagy jövedelmekből.

Ezzel  szemben  ott  van viszont  hosszú  idő után a nagy lehetőség.  A népszámlálás nem
kötelező rovata,  melyet csak aki óhajtott az töltött ki, és amelyik meglepetésre azt mutatja,
hogy hazánkban kilenc millió ember tartozik a nagy keresztény egyházakhoz. A maradék alig
több mint egy millió megoszlik azok között, akik nem akarták kitölteni a rovatot, akik ateisták
vagy akik kisebb egyházak, vallási közösségek tagjai. Ezzel a vita eldőltnek látszik.

És ekkor jön megint a nagy hazugság. Azt mondják, hogy a népszámlálás ilyen adatait az
állam nem használhatja fel döntéseihez. Alkotmányellenes. Elképesztő!

Ezek szerint, amikor a magyar küldöttség az Unióban a parlamenti helyekről vitatkozva a
népszámlálás  által  kimutatott  létszámunknak  megfelelő  parlamenti  helyet  követel,
alkotmányellenességet  követ  el.  És  ettől  kezdve  se  szeri  se  száma  az
alkotmányellenességeknek.  És egyáltalán minek költöttünk drága népszámlálásra,  ha annak
adatait  a  legfontosabb  döntéseinkhez  nem  használhatjuk  fel?  Itt  természetesen  csak  az
alkotmány hazug félremagyarázásáról lehet szó, mert ha nem, akkor az az alkotmány ennek az
aranybullás országnak a szégyene.

Ha van ideje valakinek naponta átolvasni a magyar sajtót és általában figyelni a médiát,
akkor azt veszi észre, hogy az igazság remélt zöld gyepét úgy tarkítják a hazugságok, mint a
legelhanyagoltabb kertet a gyermekláncfű sárga virágai. Ami pedig történik ahhoz hasonlatos,
mint  amikor egy ilyen kerttulajdonos a szomszéd  kérdő megjegyzésére így felel:  tudja,  én
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gyermekláncfűvel vetettem be a kertet. Ha a szomszéd egy úgynevezett magyar átlag választó,
akkor el is hiszi.

Mentegetném azt  a  bizonyos  magyar  átlagválasztót,  szeretném megkímélni  a  jelzőktől.
Mindhiába. A beözönleni kész 23 millió román veszélyének tényként történt elfogadása után
már minden lehetséges. 

Jó teszt volt.
A  módszer  továbbra  is  alkalmazható.  Csak  meg  kell  tenni  mindent,  hogy  a  színvonal

nehogy  emelkedjen.  Mert  akkor  a  gondolkodás  által  létezővé  válnának.  Ma  nem  csak
nincstelenek,  de  szinte  nincsenek  is.  Ha  elkezdenének  gondolkodni,  akkor  léteznének,  és
megszólalnának.

Cogito, ergo sum.
Gondolkodom,  tehát  vagyok,  és  szavazatommal  bizonyítom,  hogy  vagyok,  tehát

gondolkodom.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2003. január 12.

LELKIISMERET ÉS GÁTLÁSTALANSÁG

Belépek a szobába. A rádióban lelkipásztornő hirdeti az ígét. Csak utolsó szavait érem el. A
keresztény ember sajátja a tolerancia. Fel kell fedezni a másik emberben Isten arcát, és szeretni
kell azt.

Magam is most érkezek a templomból, hol egy másik igehirdető arról beszélt, miként halad
át az érett kévén a bibliai cséplőhenger s az azt vonó állat úgy, hogy össze ne zúzza a termést,
de kicsépelje az érett magot.

Most gondolkodom, és magamba nézek. Mert én ma reggel, saját toleranciámat, melyre oly
büszke vagyok, igencsak elvesztettem és elkeseredett indulattal gondoltam embertársaimra, kik
a nyilvánvaló rosszat teszik. Azokra, akik népemet hazugságokkal vezetik félre, akik hatalmuk
s  a  velejáró  előnyök érdekében  kiárusítják  őseik  -  s  ami  ennél  is  nagyobb  bűn  -  utódaik
országát. Vajon megtalálhatom-e én ezekben Isten arcát és szerethetem-e őket?

Vajon amikor ezeket hozta a Seregek Ura nyakunkra, milyen cséplőhengert gördített reánk.
Kicsépeli belőlünk az érett magot, vagy összezúz?

Vajon ők-e azok, kikben Isten arcát keresni szabad? És vajon céljuk-e ennek a másfajta
termésnek a betakarítása, vagy inkább át meg átgázolva rajta, azt összezúzni óhajtanák, más, -
számukra értékesebb - termések reményében?

Sokáig  újra  és  újra  kísértett  a  gondolat,  hogy  a  jól  átlátható  diktatúrából  egy  sokkal
zavarosabb és nehezebb tájékozódást megengedő világba kerültünk. Ez a gond most mintha
eltűnőben  lenne.  Sajnos  nem a  felsejlő  megoldás  miatt,  hanem azért,  mert  az  az  egykori
egyértelmű  gonosz  most  még  kidolgozottabb  és  még  veszedelmesebb  formában  kezd
kibontakozni  újra,  s  az  ördögi  szellem még az  általa  megszállott  testeket  is  csak  részben
cserélte újra, csak annyira, amennyire generációs okokból muszáj volt.
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Soroljam hát  a  gonoszt  a  szelíd  másság  kategóriába?  Oda,  ameddig  elér  a  tolerancia?
Ameddig józan ésszel elérhet? Vagy kötelességem lenne a gonoszban keresni Isten arcát?

Bevallom ez utóbbira nem hajlok. 
Ez  hát  legnagyobb  eredményük,  hitemben  csúfolnak  meg  mérhetetlen  gonoszságukkal.

Önmagammal állítanak szembe.
Ami reánk szabadult  több mint fél  évszázada nem csak  él  és pusztít,  de miközben azt

reméltük, hogy biológiai határok szabják meg uralmát az időben, most már saját utánpótlásáról
is  gondoskodott.  Az  utánpótlás  élenjárói  pedig  tökélyre viszik  félelmetes  módszereiket,  és
magas  szinten  bírják  -  becsületes  eszközökkel  nem  uralható  s  ezért  győztes  -
gátlástalanságukat.

A valódi jobboldal, minőségéből fakadóan lenne tehát vesztes? A fent bemutatott bal pedig
gátlástalanságából  fakadóan  eredendő  győztes?  Ha  ez  így  van,  akkor  csak  az  isteni
igazságszolgáltatásban bízhatunk. 

A  magunkfajta  meg  eközben  küzd  lelkiismeretével,  hitével  s  annak  alaptételeivel,
miközben csak nem szakad le a mennyeknek boltozta.

Valamivel mégis hozzá kellene járuljunk.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2003. január 17.

POLGÁRI KÖRÖK TALÁLKOZÓJÁN

Nagy a zűrzavar a mai magyar társdalomban. Köd üli meg a fejeket. Köd megülte fejekért
folyik a harc. Ködbeborult fejek sokasága a cél.

Elég,  ha  meghaladjuk  az  erdélyi  viccből  ismert  alapállapotot*,  vagyis  gondolkodni
kezdünk,  máris  és  önkéntelenül  elhelyezzük  magunkat  egy  skálán.  Így  tanítottak,  így
szocializálódtunk. Mi jobboldaliak vagyunk. És a magát baloldalinak, vagy bal liberálisnak
nevező polgártárs is így tesz, így skatulyáz. Magát és minket egyaránt.

Persze,  ha  a  gondolkodás  egyesek  szerint  terhes,  szerintem áldott  állapotába  kerülünk,
hamar  rájövünk,  hogy  ez  mennyire  nem igaz.  Mélyebben  szántó  gondolatsorok  nélkül  is
kijelenthetem,  ma  az  egykori  baloldali  értékeket  sokkal  inkább  képviseli  a  jobboldalinak
nevezett magyar, mint az erre alaptalanul büszke baloldali. Persze ha ködös fejeket nem zavar
meg a szociális érzékenységről szóló demagógia, mely a „jobb ma egy veréb…” elv magvait
szórva, 19 ezerért vette a fejeket, és nem kockáztatja meg, hogy e fejek majdani felemelését,
tisztánlátását,  megmaradását  célozza  meg,  pillanatnyilag  azoknak  esetleg  nem  érthető  és
látható, tehát aligha vonzó cél gyanánt.

Milyen hamar történt meg a nagy váltás,  az igazi rendszerváltás.  Miközben reklamáljuk
annak elmaradását, már viseljük is következményeit. Mert megtörtént, csak nem úgy ahogyan
reméltük. A rendszerváltás lezajlott. 

Vegyünk  csak  elő  ismét  egy  valaha  volt,  egy  egykor  hétköznapi  kategóriát:  az
osztályharcot. Nos az osztályharc zajos bajnokai, akik túlerőből ostromolták az osztályellenség
várát,  s  még akkor  is  erről  adtak gőgös hadijelentéseket,  amikor  már  régen kitűzték sarló-
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kalapácsos  vörös  lófarkaikat  a  katedrálisokra,  ők  most  ott  ülnek  a  privatizált  várak  és
várkastélyok komfortjában és félve lesik az új ostromlók érkezését. Kinek kell ennél nagyobb
váltás?

És  ha  már  eljutunk  a  bármilyen  módon  is,  de  amúgy  magyarosan  kettéosztott  ország
fogalmához,  nem  lehet  elmenni  amellett,  hogy  hol  is  van  az  elméletileg  kötelezően
meghúzandó törésvonal?

Bizony nem ott, ahol felületesen gondolkodók sejtik. Annál a helyzet sokkal bonyolultabb.
Ez a vonal nem egyszerűen pártok és pártocskák között húzódik. Még az ifjabb állapotban,
nevelő szózattal okító Fekete Gyula mondta jó évtizeddel ezelőtt. Vigyázzatok, mert a határ
nem pártok között, hanem azokon is belül húzódik.

Azóta ezt megtanulhattuk.
Mert vannak odaát olyanok, akik megszámlálhatatlan okból „keveredtek oda”, s ha látásuk

feltisztul, ha gondolkodni kezdenek, ha átlépnek személyes sérelmeken, ha mellőznek érdeket,
gyarlóságot még rájöhetnek, hogy nem ott van a helyük. De emitt is lehetnek olyanok, akik
sanda szándékkal jöttek, hiszen a belső rothadás, rothasztás már sokszor lépett működésbe, és
az ezt alkalmazó, leleplezett szalámi szeletelők után eddig még mindég maradtak második és
harmadik vonalbéli küldöttek a feladatra. Ami persze nem szabad, hogy üldözési mániánkká
váljon.

Itt van az a pont, ahol önkéntelenül is felötlik a polgári körök mozgalmának fontossága. Ez
lehet a választóvíz, a tisztítótűz, a szemeket felnyitó lehetőség, a túlélés meleg zuga és még
annyi minden számunkra. És főleg a magyar gyarlóságunkat gyógyítgató,  az összetartást, az
egységet vérünkbe oltó közeg. S hogy aktuális legyek és optimista, háttere egy majdani igazi
néppártnak. Olyannak, amelyen belül vélemények férnek meg egymás mellett a közös szent cél
érdekében, de nincsenek törésvonalak. Amelyik képes megostromolni a hamis rendszerváltás
erődítményeit és megmaradásunk zálogát is jelentő jelképeinket hordozva kitűzheti a nemzeti
megmaradás lobogóit. Mindenki lobogóit. Azokét is, akik ezt nem ismerik még el magukénak.

Mert  nem élhető  tovább egy  olyan  magyar  lét,  melyben  bár  kijelentik,  hogy  tízmillió
magyart képviselnek és felelősségben akár tizenötöt, de közben azt gondolják, hogy aki nincs
velük, az nem tartozik sem a tíz, sem a tizenöt millióhoz. Ez az, ami megosztja az országot.
Nem a hatalomból kiesett ássa az árkot. Az árokásó az, aki hatalomra jutva és szavát feledve
kirekeszt milliókat, félrevezet más milliókat, és ezen nyer milliárdokat. Bármi áron. Hazugság
árán, sőt saját utódainak jövője árán is. Itt minden a pénzt jelentő hatalomról szól, itt minden
ezt  szolgálja.  A  pillanatnyit,  a  közeljövőbélit.  Távlatok  nincsenek.  A  távlatok  még  az  ő
világosnak hitt fejeikben is ködbe vesznek.

Valaha is voltak kurucok és labancok, s mindkét oldalon magyarok. És mindkét oldalon
voltak nagy emberek. Távlatosak. Tervekkel, elképzelésekkel, jövőképekkel.

Ilyenek ma egyre kevesebben vannak.
Nagy szerencsénk, hogy ha felbukkan egy-egy ilyen, az törvényszerűen a mi oldalunkon

található. Keressük hát a lángoszlopokat és óvakodjunk a ködöt hintőktől, s legalább annyira a
megszállottaktól.

De  feltétlenül  igényli  a  társadalom  immunrendszerének  közbelépését  még  egy,  az
előbbiektől nem elválasztható jelenség is. Ha ma körülnézünk a társadalmi lét mezején, úgy azt
kell tapasztaljuk, hogy annak minden területén, beleértve a kultúrát vagy a közerkölcsöt  is,
beteglelkű  emberek  kerülnek  előtérbe.  A  deviancia,  a  másság  és  a  tolerancia  jelszavaival
visszaélve,  a  pozitív  diszkriminációt  kiharcolva,  úgy  tört  az  élre,  hogy  ma  már  önmagát
mutatja fel példaként, önmagát határozza meg mint követendő modellt és normát. Az emberi
társadalom eddigi fejlődése során elfogadott normális, ma minden téren defenzívába kerül, s
lassan az veszélyezteti,  hogy ő maga lesz a  deviáns.  Mérhetetlenül  fontos és nehéz  feladat
ennek  a  folyamatnak  a  megfordítása  és  visszaterelése  a  klasszikusan  elfogadott  normák
medrébe, úgy, hogy az inga ne lengjen ki ellenkező irányba.
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Mit  mondhatnék?  Hit,  akarat,  szorgalom,  tolerancia,  példamutatás,  óvatosság,
összetartozás, és egy modern magyar nemzeti öntudat, s ki tudja mi minden kell még ahhoz,
hogy  ünnepelni  is  legyen  okunk.  Ez  a  néhány  szó  nem  egy  szakszerűen  csoportosított
feladattár, de egy munkaterv tagadhatatlan része lehet a Polgári Körök számára.

*A két hagyományos román viccbéli figura, Mitika és Bula találkoznak.
Mit csinálsz Mitika - kérdezi Bula üldögélő barátját - ülsz és gondolkodol?
Csak ülök! Felel Mitika.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2003. január 19.

Megjelent: Erdélyi Napló (592.) 2003. február 4.

KÉRDEZEM

Ma  ebben  az  országban  a  kényes  kérdések  száma  nő,  a  már  régebben  kényesek  még
kényesebbé válnak. Hogy milyen idők jele az ilyesmi, arról gondolom felesleges beszélnem.
Bár ilyen irányú devianciával előző kormányunkat vádolta a jelenlegi hatalom és annak derék
médiahada.

Ha  a  liberalizmus  zászlaja  alatt  sikerül  az  új  -  durván  megszorító  -  törvényeket
megszavaztatni, akkor amúgy is állandó ön-cenzúrára fogunk kényszerülni. Lesznek ismét tabu
témák,  tabu  szavak.  Tabula  rasa  lesz.  Azt  meghatározni,  hogy  egy  ön-befolyás  alatt  álló
bíróság  mit  nevez  gyűlöletbeszédnek,  nem  lehet.  Azt  viszont  így  előre  is  könnyen
megmondhatjuk, hogy mit nem. Semmit,  amit a  hatalomban levők, vagy annak uszályához
tartozók mondanak, fröcskölnek. 

Nekük  örök  naivoknak  a  kampány  megdöbbentő  tanulsága  volt,  hogy  az  akkori
kormánykoalíciót vádolták gyűlöletbeszéddel, miközben saját kampányfőnökük számukra erre
írásban adta ki az ukázt. Ez az anyag nem is lehetett olyan titkos, hiszen többünk kezébe is
eljutott.  De  ugyanez  volt  a  helyzet  a  politika  utcára  vitelével.  Az  MSZP-nek,
kampánytananyaga első oldalán adta ki erre a parancsot Werber úr.

A szükséges felvezetés után lépjünk tovább, hiszen nem e célból ültem a PC képernyő elé.
Egy félreérthető  gondolatsor  bánt  engemet.  Egy  olyan  kérdéssor,  amelyet  minden  oldalon
gyanú leng körül, s melyre könnyen adnak felületes válaszokat. 

Sajnos magam nem kínálhatok megoldást, csupán kérdéseket tehetek fel.

Mi az oka annak, hogy más nemzeteknél (ezt a szót is megkérdőjeleznék, ha a jelenlegi
kormány nem próbálta volna beemelni csalóka vokabulárába így, hogy: nemzeti közép) egy sor
olyan dolog megengedett és természetes, sőt megoldott, amiért nálunk küzdeni is tilos. A jelek
szerint  belülről,  de  már  kívülről,  sőt  váratlan  irányból  is  felbukkan  a  minket  bíráló  hang.
Tudjuk, hogy ez részben honi forrásokból, részben jószomszédi segítséggel-ből táplálkozik, de
él és fejlődik. 
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Ez  az  a  valami,  amit  ha  jobban  kibontunk,  kiteregetünk,  elemezgetünk,  nem  lehet
magyarázatot  találni  anélkül,  hogy  vádat  ne  emelnénk  valakik,  nem  tudom  kik  ellen.  A
bűnösök sokfelé vannak, tehát nehogy máris ugorjon az, aki feltételezi, hogy feltételezek.

Én egyszerűen megállapítok, és magyarázatot keresnék, kérnék.
Ha vannak olyanok,  akik ártatlanul  keveredhetnek  ezért  gyanúba, úgy nekik mindennél

fontosabb kellene legyen, hogy ebben segítsenek. Még akkor is, ha nem állunk azonos oldalon.
Az ország érdeke, a nemzet  (lakosság)  érdeke csupán egy lehet.  Ha igazat  beszélnek,  nem
állhatunk más-más oldalon.

Mi az oka tehát annak, hogy:

- Nálunk nemzeti öntudatról beszélni már egyenlő a nacionalizmussal. Csak az amerikai
sportoló  teheti  kezét  szívére  a  legnagyobb  természetességgel.  A  magyar  himnusz  közben
serkedő könny nevetséges, sőt gyanús.

- Nálunk a nemzet igaz történelmének tanítása sokadrangú, sőt egyes aggasztó jelek szerint
háttérbe-szorítandó, fölösleges teher túlterhelt kis agyaknak.

- Nálunk a nemzeti jelképek körül sanda vita van, döbbenetes ötletek látnak napvilágot a
himnusz  megváltoztatásáról,  a  Szent  Korona  a  maga  egyedülálló  szellemi  tartalmával  és
tartalékával múzeumi tárgy. 

-  Nálunk  a  nemzeti  szerencsétlenségeket  a  szomszéd  népek  érzékenységén  keresztül
vizsgálnák,  miközben  azok  telhetetlen  gyűlölettel  mocskolhatnak  minket  és  kevesellhetik
győzelmük gyümölcseit.

-  Nálunk ma is  mindent  megtesznek  annak érdekében,  hogy  az  új  és  új  generációk is
bűnösnek érezzék azt a nemzetet, melybe önhibájukon kívül beleszületnek.

-  Nálunk  a  demográfiai  előrejelzések  nem mozgatják  meg  azokat,  akik  ennek  alapján
hivatottak védekező reflexeket kiépíteni. Egy asztalnál ülve tárgyalunk azokkal, akik kertelés
nélkül  közlik,  hogy  az  ország  eltartóképessége  6-7  millió.  Majd  felröppen  a  többmilliós
betelepítés  szükségességének  gondolata.  Tehát  ennek  az  országnak  a  magyarokat  eltartó
képessége csökken, a betelepülőket viszont képes lesz eltartani.

- Nálunk a határon kívül élő magyarokkal foglalkozni ma csak a látszat kedvéért kell, az
elnyerhető szavazatok érdekében.

- Nálunk a nemzet határokon át történő egyesítésének békés, és teljes mértékben európai
szándékát sandán sarakkal fröcskölik.

- Nálunk a keresztény Európa közepén, az egyházak és követőik feketelistán vannak, noha
legnagyobb történelmi sikerünk máig is a kereszténység felvétele volt. 

-  Nálunk  minden  olyan  kísérlet,  amelyik  a  tömegek  szellemi  és  erkölcsi  színvonalán
emelne, vagy legalábbis nem engedné azt tovább süllyeszteni, kudarcra ítéltetik, s támogatást
nyer minden ezzel ellentétes szándékot hordozó Nagy Testvér.

-  Nálunk,  miközben  a képzett  munkaerővel  rendelkező  országoké  a jövő,  semmit  nem
tesznek ennek szellemében,  és a munkaerő (lám megmondtuk) magas bérével riogatnak, ha
egy-egy spekuláló  cég  odábbáll  az  adókedvezmények  lejártával.  Sőt.  Nem egyszer  nyíltan
érvelnek az alacsony bérek konzerválásának szükségességével.

- Nálunk nem szabad a fejet felemelni, nagyot és merészet álmodni. Nevetséges. Nem kell
expo, nem kell  olimpia,  nem kell  világraszólóinkra emlékeztető,  szívmelengető,  önbizalmat
adó kiállítás,  nem kell a rosszra, a gonoszra emlékeztető, annak megismétlődése ellen okító
másik  kiállítás,  nekünk  meg  kell  tanulni  kicsinek  lenni,  miközben  tulajdonképpen  nem
vagyunk kicsik még földrajzilag sem, hát még az emberiség jövőjét eldöntő fontos területeken.

- Nálunk nem kellenek a fejlett demokráciák bűnüldözésének kedvező tapasztalatai, nem
érdekelnek a drog elleni harc ottani melléfogásai. Mi saját kárunkon akarunk tanulni, újra járni
az általuk már megtapasztalt kudarcok útjait.
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- Nálunk az előző kormány sikereit (nem volt elég, de volt), a nemzet kárára is törölni kell,
feledni kell, tagadni kell. 

- Nálunk, nálunk, nálunk. Folytathatnám.

Azt hiszem, hogy ezekre a kérdésekre, egy közös válasz van. Aki ezt megtalálja, akinek
megengedik,  hogy  ezt  kimondja,  akinek  ezt  el  is  hiszik,  az  mutathatja  meg  az  utat,  a
megmaradás felé vezető egyetlen utat. Ha ez nem történik meg, akkor európai integrációnk a
nemzeti eu-tanázia tűszúrása lesz.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2003. január 29.

Megjelent:  Átalvető (45.) 2003. március 
Elhangzott: Szentendre 2003. március 15-i városi megemlékezés

JÖJJETEK VISSZA SZÉP MÁRCIUSOK, 
EMELJÉTEK FEL FEJEINKET

Már nem először feszegetem a kérdést, hogyan és hova is menetelünk mi most?
Nagy szabadságharcaink elbuktak, de talán – így reménykedtünk – megtartottak bennünket

Európa emlékezetében. 
Kezdtük megszokni  az emelkedettebb hangulatú nemzeti ünnepeket,  de már a legutóbbi

augusztus  20. és  október  23. is  azt  igazolta,  hogy valami megváltozott.  Na nem csupán  a
botrányok miatt, melyek bőven fűszerezték az ünnepek hangulatát, de azért is, mert most azok
kerekedtek  felül,  akiknek  ezek  az  ünnepek  nem olyan  fontosak,  sőt  olykor  s  egyeseknek
ellenszenvesek, akik csak letudni akarnák azokat, akik minél előbb feledni-feledtetni óhajtanák
őket. Ugyanakkor pedig a másik értékrendet vallók, az értékelvűek hangulata egyre mélyebbre
süllyedt.  Hallatlan  csalódottságot  éreztek,  országféltő  félelmek  ébredtek  keblükben,
kiúttalanság érzése uralkodott el sokakon.

Vajon megint ezt érdemeltük? Mert azt látni, miszerint ahelyett amit reméltük, nem egy
keményen megvívott tárgyalássorozat harcai után, érdemeink elismerése mellett és emelt fővel,
öntudatosan vonulunk be a mindenképpen bizonytalanba, hanem a könnyű tárgyalópartnernek
járó  dícséretekért  ácsingózva.  Amint  a  mai  hatalom  szerint  illik,  amint  azt  annak
vezéregyénisége  még  a  választások  előtti  őszön  Bécsben  ígérte  (mi  könnyebb
tárgyalópartnerek leszünk), amint azok teszik,  akik megtanultak kicsiknek lenni, s most egy
egész országot tanítanának erre. 

Miközben a szabadság ismét alámerült érzését keresik sokan, nagyon sokan, (egyelőre egy
fél ország, de majd egyre többen) várjuk március idusát, várjuk, hogy ismét megérint az az
érzés.

S amint azt szent  királyunk tavalyi ünnepén éreztem, megjelenik lelki szemeim előtt az
árok, mely kettéválasztja  az országot  s melynek betömésére egyre inkább félek attól,  hogy
elhullott legjobbjainkat akarná felhasználni a túlfélen álló hatalom.
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Mi van köröttünk? Éppen most,  mikor  az  európai  remények,  még  a gazdasági  gondok
mellett is  azzal  kecsegtethettek volna,  hogy befejezést,  győztes befejezést  nyerhetnek ezzel
vesztett forradalmaink, és szabadságharcaink.

Mi van köröttünk? Éppen most, mikor azzal hitegettük magunkat, hogy igazán visszafogad
a  vén  kontinens.  Hogy  kemény  gerinccel,  véleményünket  nem  elhallgatva  lépünk  vissza
elorzott örökünkbe.

Nos, 2003. március 15. előtt, az európai demokrácia egyre bővülő köpenyegének felöltése
előtt, nálunk politikai ítéleteket hirdetnek bekiabálásokért, nálunk koncepciós pert koholnak 40
000 Ft. büntetéssel koronázva, füttyökért, nálunk öregeket vernek a hídon, nálunk egy könyv
dedikálása utcai tüntetés, nálunk nem szabad az, ami Európában mindenfelé rég természetes. 

Vezetőink szolgalelkűsége vérszemet adott szomszédainknak, és a ránk váró – valljuk be -
sanda európai politikusoknak is.  A cserbenhagyott miniszterelnök félreérthetetlen, de persze
vitatott  mosolya helyett  (Nastaseval  kötött  paktun aláírása),  az Európai  Unióból  felé  áradó
elismerések helyett, az ország tárgyalási stílusát respektáló megannyi megnyilvánulás helyett
most  mi van? Dzurinda itt  aláz meg minket  saját  fővárosunkban,  és fügét mutat  hálából  a
támogatásért.  Nastase,  ki  nemrég  még  mindent  teljesen  rendbenvalónak  talált,  leplezetlen
diplomáciai tapintatlansággal itt ünnepli vesztünket, majd adott szavától visszatáncol és még
provokatív intézkedésekkel  is jelzi fölényét. Brüsszelből üzengetnek, és a most körön kívül
álló,  de vitathatatlanul európai formátumú volt miniszterelnökkel  szemtelenkednek, a  főnök
pedig levelet ír, és saját szakértőit is semmibe véve jelzi, nem a mi oldalunkon áll. Most teheti.
Valamiért teheti. Vagy tennie kell? Egy éve még nem tette volna, nem is tette. Vajon miért?

Feltette-e valaki  a  kérdést,  hogy  a nyugati  -  győztes  - nemzetközi  diplomácia,  mely a
trianoni  döntések  örökösének  tekinti  magát,  nem  volt  képes  tanulni  egy  világháborúból,
Auswitzból, a gulágokból, de még a délszláv háború tömegsírjaiból sem. Ma is ott tartanak,
hogy  mindenkinek  az  a  nemzetisége,  ami  az  állampolgársága?  Akkor  ennél  bonyolultabb,
árnyaltabb kérdéseket miként képesek megoldani? 

És most álljunk meg egy pillanatra.
Gondolkodjunk el valamin.
A NATO, melybe oly nagyon igyekeztünk és mások még most is igyekeznének belépni,

lassan egy felesleges képződménnyé válik. A végjátékra ugrottunk be csupán?
Nem áll-e fenn a veszélye egy hasonló folyamatnak az Unió esetében is? Sokan mondják,

de ezt még bizonyítani nem lehet. Vajon az az Unió, amelyik olyan volt mint amilyen, mit fog
jelenteni akkor, mikor vele egyenjogúnak kikiáltott tagtársait immár saját testén belül kezdi
kizsákmányolni? Beszéljünk magyarul! Milyen lesz az az Unió, amelyikről bebizonyosodik,
hogy ámított, hogy hazudott? Nem tudom, csak sejtem. De abban bizonyos vagyok, hogy attól
a perctől kezdve, amikor az eddigi feltételektől évtizedekkel elmaradott Romániát felveszik, ez
az Unió már valami más lesz.  Ha Románia (és más szomszédos tagok,  meg leendő tagok)
folytathatja  azt,  amiről  alig  hiszem,  hogy  néhány  évtizednél  rövidebb  idő  előtt  le  tudna
mondani, akkor kell-e nekünk az az Unió? S hogy fokozzam a kérdőjel súlyát,  mi lesz,  ha
felveszik az amerikaiak nyomására Törökországot, s pláne Izraelt? Mert emlegetik még ezt is.

Megint későn érkeztünk valahova?
Arról  írtam  augusztusi  nagy  ünnepünkön,  hogy  rabul  esettek  és  magukat  győztesnek

képzelők,  egyaránt  rabok  vagyunk.  Rabjai  egy  nagy  érdekelvű  színjátéknak.  Csak  míg  a
vesztesek  ezt  már  tudják,  a  győztesek,  illetve  magukat  annak  képzelők  még  csak  most
kezdenek ébredezni. De már igen jól érzékelhetők ennek jelei.

Hogy mekkora lesz annak ára, hogy hagyták magukat becsapni, azt már együtt tapasztaljuk
meg, de együtt is fizetjük meg.

Nagy  történelmi  hintába  ült  ez  a  nemzet.  Tagjai  tudatosan,  vagy  tudat  alatt  hordják
keresztjüket.
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Március 15. az az első,  és a sokféle későbbi,  mind megannyi mementó arra, hogy csak
együtt  van  esély.  Csak  ha  ismét  Kossuth  és  Petőfi  népe  leszünk.  Nem  szavakban,
közbeszerzéses petárdadurrogás közben, hanem ott benn a fejekben és a szívekben. 

Vigyázzunk és ne hagyjuk kiüresíteni  a  fejeket  és  a szíveket.  Figyeljünk, s  akinek van
miből, adjon át a kiüresedés felé hajszoltaknak. Ők nem bűnösök.

Az igazi bűnösök nap mint nap leleplezik önmagukat.
Figyeljük csak mit tesznek majd ezen a márciusi ünnepen!

Leányfalu 

*

Naplójegyzet: 2003. január 30.

JÖVŐNK A TÉT

Pillanatkép: Magyarország képviselője  kérte  az  Európa  Tanácsot,
hogy a kedvezmény törvényről készült  hírhedt Jürgens jelentésről,
csak  a  magyarországi  csatlakozási  referendum  után  szavazzanak,
mert azt döntésük esetleg az elutasítók javára befolyásolhatná! 
Tehát: a magyar külpolitika a magyar szavazók becsapására kéri fel
az  Európa  Tanácsot.  Ezek  szerint  nem véleményt  kérnek tőlünk,
hanem véleményt adnának a szájunkba. 
Valamit hát mégis kapunk új kormányunktól, az elfelejtett ígéretek
betartása helyett.

Aki még hordozza magában a nemzeti önbecsülés - másokat nem sértő - egészséges érzését, és
ilyenek  még  azért  akadnak  a  Kárpát-medence  magyarjai  között,  most  természete  szerint
lehajtott fejjel borong, vagy vérnyomását méri. 

A történelmet olvasgató magyar embernek van egy belső filmje, van egy ráérzése különféle
történelmi  időszakainkra.  Most  valahogy  a  Károlyit  követő,  Trianon  körüli,
„tanácsköztársaságos”  megalázottság  érzete  próbálna  visszatérni.  Hogy  a  bajokat  ennyire
túlnagyítja lelki nagyítónk az annak is köszönhető, hogy volt egy nagyon kis időnk, amikor
közel  félévszázados  szünet  után  ismét  teleszívhattuk  magunkat  friss  levegővel.  1956-ban
néhány nap, most már néhány év volt ilyen.

Egy nemzet politikáját meghatározó élenjárók nagyjából két utat választhatnak, különösen
érvényes ez a közepes és kis nemzetekre, persze azon a már előbb eldöntött két lehetőségen túl,
hogy hatalmat, pénzt akarnak-e, vagy szolgálni szeretnének.

Nos e két lehetőség egyike az, hogy tudatosan azokat a legjobbjainkat vonultatja fel a nagy
nemzetközi  birkózások  porondján,  akik  tehetségesek,  netán  karizmatikusak,  bátrak,
önérzetesek  és  egyben  kellően  diplomatikusak  is.  Akik  határozottságukkal,
következetességükkel,  szótartásukkal  stb.  tekintélyt  tudnak  kivívni.  Mert  az  asztalok
túloldalán, a porond másik felén is emberek vannak. Az egész történelem bizonyítja,  hogy
mennyivel sikeresebbek voltak az ilyen személyiségek. Még akkor is,  amikor a lehetőségek
szűkek,  viszonylagosak lévén,  a  tét  is  csak  a részsiker  lehetett.  Ezeket  természetesen az a
hatalom magáénak érzi, és belülről támogatja is. És minden bizonnyal mögöttük áll egy egész
nemzet.
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A másik lehetőség a behódolás, a szolgalelkűség, az erős felé tett kétségbeesett bizonyítási
gesztusok, a jótanuló hatás keresése, a csatlósi magatartás előtérbe helyezése a szövetségesivel
vagy  partnerivel  szemben.  Ebben  a  változatban  gazdag  múltunk  megfelelő  tanulsággal
szolgálhatott  volna már.  Ebben az esetben belülről  azzal támogatják őket,  hogy a nemzetet
félrevezetik, annak magyarázkodnak, s a látókat igyekeznek besározni.

Nálunk persze tudjuk, hogy ez a nép választott. Legalábbis úgy hisszük. Választott és azok,
akiket hatalomra segített az utóbbi változat gyakorlása közben szocializálódtak. Számukra más
a jelek szerint el sem képzelhető. A mindenkori Nagy Testvér előtt alázatosan leborult figura
még oldalra sem pilloghat. Már szemének kinyitása is elítélendő. Az már jelzőket von maga
után. Az már a felcímkézés elkerülhetetlen következményével jár.

Sajnos már azt is megfigyelhettük, hogy ennek a politikusi korosztálynak gondja volt arra,
hogy hasonló szellemben nevelt, arra kiképzett utódokkal is rendelkezzen. A kihalásukra várók
a jelek szerint tévednek. Persze tudom, hogy ez a magatartás egy erre alkalmas embertípusból
válogat,  onnan  verbuvál.  És  ilyen  emberek  akadnak.  Ráadásul  még  a nem tehetségtelenek
között is.

Így aztán most oda jutottunk, hogy a szomszédaink - ahogyan régen mondották a Kisantant
- felocsúdtak, és lábukat nyakunkra teszik, csizmájukkal a kívül rekedteket tapossák. Ők persze
felemelt  fejjel.  És  ami  még  szomorúbb,  a  Trianont  kiötlő  nagyhatalmi  célok,  szintén
folytonosságot felmutató, képviselői is kezdenek az akkori szellemben ítélni és dönteni.

Hogy ez milyen megdöbbentő dolog a népirtások vészkorszakainak, és egy mindenki által
képernyőn végignézett balkáni háborúnak a tapasztalataival, arról nehéz megdöbbenés nélkül
beszélni.  Ennyire rövidlátó csak  akkor  lehet  valaki,  helyesebben ennyire rövidlátónak csak
akkor tetetheti magát valaki, ha az szolgálja céljait.

Mi pedig az ilyen célokat keblén melengető Európa előszobájában ácsorgunk. Tudom, csak
a szolgálatiban. És azt is tudjuk, hogy rossz belépni, s még rosszabb nem belépni. Most még
legalábbis.

De  egy  lassan  feleslegessé  és  céltalanná  váló  NATO  példájával  maguk  előtt,
elgondolkodnak-e  jövőbelátásra  felkent  szakembereink  azon,  hogy ebből  még  mi  lehet,  és
kidolgoznak-e megoldási módozatokat váratlan történelmi fordulatokra?

Ez is egy olyan dolog, amire az a felemelt fejjel gondolkodni és nemzetét szolgálni képes
embertípus az egyedül alkalmas. 

Múltunk és jelenünk a teher.
Jövőnk a tét.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2003. február 8.

Megjelent: Erdélyi Napló (595.) 2003. február 25.
Atalvető: (46.) 2003 június 

FELTÉTELES TÖRTÉNELMI UTAK AZ ÚJRA CSENDES EURÓPÁIG
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Divatos lett mostanság a ha-történetírás. A nosztalgia most-algiává aszúsodott. A vereségek,
veszteségek, pusztítások, járások, dúlások, megszállások bőven kínálnak lehetőségeket. Hogy
mire jók ezek? Nos kinek mire. A tudományos becsvágytól akár bizonyos érdekekig terjedhet a
skála.  Feltételezni  pedig  manapság  nem  nehéz.  Egy  idő  óta  például  azt  is  próbálják
bizonygatni,  hogy  Magyarországnak,  a  magyar  nemzetnek  többet  ártott  volna  egy  ellen-
Trianon. Ugyanígy spekulálva bármely vesztett  csatánkról  bizonygathatjuk, hogy mennyivel
rosszabbul jártunk volna, ha győzünk.

Vegyük például Muhi történetét.  Mi lett volna, ha a magyarok elfogadják a kán ajánlatát,
levelét  Béla az országnagyok megkérdezése  nélkül  aláírja,  és a  biztos győzelem tudatában
helyi kalauzként és tolmácsként csatlakozik hozzá, együtt rohanják le Európát? 

Gondolom, hogy a rajtunk kívüli Európa, amelynek orra alá addig is törtünk borsot (ami
úgyszintén vitatott kérdés) - ha nem is annyit, amennyi rosszat utóbb ő tett velünk - lábaink
előtt hevert volna. Zsákmány is akadhatott a kor hadi szabályai szerint kiadósan. Csakhogy
gond támadt volna a kultúrák ütközésével, a maradék lakosok felhasználása körül, a túl hosszú
hadtápvonalak következtében, a világ le nem rohant részének reakciója nyomán, szerencsés
esetben esetleg csak később, az új nagy birodalom törvényszerű összeomlásakor. Mert minden
birodalomnak  ez  volt  a  sorsa,  s  aki  birodalmi  vágyakat  kerget,  erre  fel  is  kell  készüljön
mindenkor. Ma is.

De mi lett volna az akkor még csak relatív kis létszámú magyarság sorsa? Szerintem már a
„békés” átvonuláskor akkora pusztítás történt volna, mint a lerohanás során. S ha meg nem,
akkor az összeomlásra szánt nagy birodalom részeként enyésztünk volna el mindörökre.

Gondoljuk  át  azonban  azt  a  lehetőséget  is,  hogy  Muhinál  jól  szervezetten  védekezve
átmeneti  győzelmet  aratunk.  A végtelen pusztán át új  és új,  hatalmasnál  hatalmasabb tatár
seregek jöttek volna megtorolni az ellenkezést. Európa pedig nem sietett volna segítségünkre -
mint ahogy sokszor lábhoz tett lándzsával figyelte vergődésünket. A megmaradás esélye még
kevesebb lett volna. Nem újul meg az ország lélekben, nem épül ujjá az akkori világ modern
szokásai szerint, nem jönnek létre az évszázadokon át védelmet nyújtó várak stb. Ez ismét csak
a pusztulás újabb lehetőségeit rejtette volna magában.

Ha viszont kissé elengedjük fantáziánkat, más is történhetett volna. A történelem kerekét
apró dolgok is forgathatják. Béla királyt például nem viseli meg a hosszas és erőltetett lovaglás
és egy sor férfi-, s nem kevésbé lányutódot nemz. A győztes és erősödő Magyarország királyi
családja a népes Árpád-ház a szentek további sorát adja, és mindenki keresi velük a rokoni
kapcsolatot. Európa megtelik Árpá-házi eredetű uralkodókkal. Sikk a magyar nyelv használata,
s  az  abszolút  monarchiák akkor  még  bocsánatos  homogenizációja  jegyében,  egész  Európa
magyarul kezd beszélni, magyarrá válik. Most tanultuk meg ugye Európától: az állampolgárság
nemzetiséget  is  jelent.  Hát  még  az  államnyelv.  Így  aztán  most  az  egész  Unió  magyarul
beszélne.  Kontinensünkön csupán az jelentene egy kis változatosságot,  hogy a mi vezetőink
gondolkoznának  más  nyelveken,  mindhiába?  Milyen  sivár  lenne  az  élet!  Hát  ne  legyünk
hálásak Dzsingisz kánnak?

Ugorjunk az időben  és  nézzük meg,  mit  tehetett  volna  Mátyás,  ha nem mérgezik meg.
Először  még csak  Bécset  uralta  volna,  de miután ott  a  kulturált,  emberséges  és  igazságos
uralkodót megszeretik, már együtt, egyként terjeszkedtünk volna nyugat felé. A nagy német
nyelvterületek  lenyelése  után  Mátyás  és  utódai,  már  mint  a  Német-Római  birodalom
németnyelvű, tehát európai monarchái kezelték volna az egykori kis Magyarországot, s éppen
ők tettek volna meg mindent nyelvi beolvasztásunkra, a barbár múlt feledésére. Hol lennénk
akkor mai napság? Ki lenne a Kárpát-medence bűnös nemzete?

Vessük azonban el a rémképeket és haladjunk tovább az időben.
Máris ott van Mohács. Mert nekünk Mohács kell.
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Ha akkor  a  magyar  sereg  idejében  elindul  és  már  a  Dunánál  várja  az  törököt,  minden
másként  történhetett  volna. Ahogy kelnek, kelegetnek át a nagy vízen, egyenként  koppintja
őket  kupán.  Aztán  egyszer  csak  sehol  egy  török.  Vagy  Zápolyával  megfelelő  kapcsolatot
alakítván  az  megjő,  és  jobban  megválasztott  helyen  várva  be  a  copfost,  harapófogónkban
pusztul el a büszke szultáni had. Valahol most kopjafaerdő emlékeztetné a török turistákat a
maguk dunai katasztrófájára, és államközi szerződés szabályozná sírjaik gondozását.

De mi lenne velünk?
Nos a vézna Lajos meghűlt  volna az  esős időben és nem a megduzzadt  patakba fullad,

hanem a sápkór végez vele. Mária nem hajózik el az államkincstárral és Nicolaus Olahusszal
nyugatra, hanem itt marad a gazdag országban, s hoz magának nyugatról férjurat is. És széles
udvartartást,  nemeseket  (tőke  nélkül),  nem látszatprivatizálva,  hanem sokkal  elegánsabban,
adományokkal hoz létre idegen újgazdag réteget. Aztán hip-hopp elindul itt  is,  ami nyugat-
Európában.  Bedarálnak.  Az  ország  nem  háromfelé  oszlik,  de  még  Zápolyát  is  térdre
kényszerítik. Teljes az egység.

Lehet,  hogy  akkor  később  mi  lettünk  volna  Kelet-Németország.  Most  a  mi  vérünk
csörgedezne az oszik ereiben. Vagy akkor minden másként alakul és velünk együtt sehol sem
lennének  ármányos  szomszédaink?  Nem rossz  megoldás,  ugye,  az  itt  honos  mai  felfogás
szerint. Vesszen a szomszéd tehene is. 

Akkor lenne Európa igazán csendes. Mindig csendes. A csendes Dónig, s azon is túl.
De  akkor  tragédiáink  évfordulóján  kikkel  jönnének  össze  állófogadásra  aktuális

kormányzók?

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2003. február 9.

Megjelent: Erdélyi Riport  (II /8.) 2003. február 27.
                  Átalvető (46.) 2003 június 

LEVÉLFÉLE EGY SZÁRNYAKAT KAPOTT BARÁTNAK

Horváth Andornak az Erdélyi Riport idei 4. számában megjelent: A nosztalgia visszája című
történelmi  valószínűségjátéka  a  „mi  lett  volna  ha”  fejtegetések  feleslegességének  könnyed
bírálatára ösztönzött. Utóbb azonban úgy éreztem, hogy a szerző - remélem mondhatom úgy is,
hogy kiváló barátom -,  konkrét  írását  is  boncolgatnom kell.  Hogy magam csupán  az átlag
magyar értelmiségi szemszögéből és muníciójával teszem ezt, az lehet hátrány, vagy merészség
részemről,  de  ugyanakkor  érdekesnek  is  tekinthető,  hiszen  mi  lennénk  azok  kiket  a
lángoszlopoknak vezetni kell, és csak utánunk zárkózik fel a tömeg.

Éppen  itt  teszem  az  első  megjegyzésemet.  Mi  késztette  Bandi  barátomat  erre  az
eszmeröptetésre? Lehet, hogy csak könnyed játéka volt gazdag fantáziájának, de ez esetben
nem gondolt arra, hogy egy ennyi indulattal terhelt időszakban a szavak és gondolatok súlya
nem a megszokott.  Feltételezésekre is  okot,  alkalmat  szolgáltathat.  És erre semmi szükség.
Annál nagyobb szükségünk van világosan gondolkodó élenjáróinkra.
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Lehetségesnek tartom, miszerint úgy akart vigasztalni, hogy mint olyan, aki erre hivatott és
képes,  egészen  magasra  röppenve  nézi  apró  pontoknak  látszó  gondjainkat  és  a
hangyamozgásunkat  befolyásoló  tényezőket.  Csakhogy  az  az  őt  magasba  röppentő  ballon
elszabadult  vele,  és  vadul  táncolt  a  szelek  szárnyán  attól  a  pillanattól,  hogy  elveszette
kötelékeit,  melyek a nemzeti tragédia homokzsákjait is  tartalmazó kosárhoz rögzítették.  Az
ellenőrizhető röppályához szükség van ezekre a kiegyenlítő terhekre is. Kidobni belőlük csak
alapos meggondolást követően szabad.

Már  a bevezető  mondat  is  félremagyarázható.  Egy hozzá  hasonló  érzékenységű  alkotó
gondolkodó kell, hogy érezze azt a keserves magalázottságot, melyet a Kempinskibéli ordító
tapintatlanság illetve szolgalelkűség váltott ki a magunkfajtában. Bizony a harag, felháborodás
és számonkérés hullámai még nem ültek el. S ha el is ülnek egyszer, nem nyomtalanul. Az eset
bevonul az örök példatárba.

A továbbiakban az az érzés kél  az emberben, hogy a szerző egy eredményhez akarván
eljutni,  kinézett  magának  egy  oda  vezető,  azt  bizonyító  utat,  a  történelmi  valószínűségek
útvesztői között. Ez az út azonban talán a legkevésbé valószínű út. Ilyen itinerárt jó vagy rossz
véggel ki lehet találni számosat, ha a képzelet szárnyra kél. Ha azonban azokat a szárnyakat
megpróbáljuk  a  legvalószínűbb  légcsatornájába  terelni,  már  nem  csaponghat  ennyire  a
fantáziánk.

Történelmi tapasztalat van arra, hogy egy Trianonban vesztes Románia, a Magyarországgal
bármely viszonyban  együtt  maradó Erdélytől annyira lemaradt  volna, hogy az  a gazdasági
különbség  -  már  a  huszadik  század  ma  is  ismert  fogyasztói  szemléletének  csiráit  hordó
társadalmakról lévén szó - az erdélyi románságot elriasztotta volna az egyesülés gondolatától.
Képzeljük el ezt az eltérést a maga feltételezhető valóságában. A megcsonkított Magyarország
a bethleni konszolidáció után milyen fejlődési utat járt be, s mennyire képtelen volt Románia
élni a Magyarországnál nagyobb és gazdagabb terület kincseivel, s az ott lakó két és félmillió
kisebbségi  lakónak megfelelő,  fejlett  magyar és szász munkaerővel.  A miticizmussal,  vagy
szotyola társadalom jelzővel jellemzett óromániai államalakulat mire lett volna képes, ha még
Erdélyt sem tudja kiszipolyozni? És hova fejlődhetett volna Magyarország Erdély lehetőségeit
is kihasználva?

Elfogadhatatlan az a feltételezés, hogy itt két egyforma lehetőségekkel bíró országról volt
szó, s ezek közül az volt a szerencsésebb amelyik megszabadult a nemzetiségek gondjától. A
magyar fejlődés egészen más lett volna a történelmi tapasztalat és kényszer hatására. A román
bizantín és xenofób mentalitás számára lehetett  a  homogenizáció kényszerű és mindenáron
végrehajtandó  feladat,  de  saját  bőrünkön  tapasztaltuk,  hogy  ez  őket  nem  gátolta  egyéb
terveikben, ez számukra nem volt teher. Sőt egyéb célokat is szolgáló eszköz.

Most pedig gondoljuk el, merre vitt volna Magyarország útja a második világháború előtt,
alatt és után, ha nem terheli a revízió súlyos kényszere. Azt hiszem ez itt a kulcskérdés, amire
Bandi nem gondolt. A viharos másfél évtizedben szerepe egészen más lett volna. A minden
valószínűség szerint valóban kidolgozott autonómia felszámolására semmi oka nem lett volna.
Ellenkezőleg, gondosan vigyázott volna arra. Hogy katonai adminisztrációt vezettek volna be?
Nem, semmi esetre sem. Erre ugyanis nem lett volna sem ok, sem idő.

Először Magyarország a német nyomástól szabadabban nem hozott volna a kisebbségeket
megalázó  törvényeket,  a  megtörténtnél  is  nagyobb  számban  fogadta  volna  be  a  lengyel
menekülteket  és a saját jogkörben elkövetett romániai pogromok elől menekülő zsidóságot.
Határozottabban  próbálkozott  volna  az  ismert  angolszász  orientáció  megvalósításával,
feltehetően ekkor is eredménytelenül.

Így aztán valóban útjába lett volna Németországnak, és az kénytelen lett volna túlerejével
valamilyen módon megszállni, hogy átvonulva rajta folytathassa keleti és délkeleti terveinek
megvalósítását, közte a román olajmezők bekebelezését. A magyar kormány külföldre kellett
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volna meneküljön, és  kezdetét vette volna egyfajta lengyel  modell.  Ennek lényege, hogy a
háború vége eleve a győztesek oldalán találta volna az országot. Ha nagy áldozatok árán is.
Még egy ilyenkor szokásos kollaboráns kormány felállása után is.

Közben Románia az orosz nyomás alatt, eleve német uszályba kerül, már csak Besszarábia
miatt is. Lehet, hogy előbb-utóbb így is kiugrik, de helyzete már nem azonos a magyarokéval.

Közben akár el is érhették volna Dél-Erdély, de akár egész Erdély odacsatolását,  ez mit
sem számított volna a háború utáni határok megvonásánál. Ellenkezőleg.

A hangulat  és  a  tárgyalási  helyzet  eleve  feltételezhető  mássága  miatt  a  vasfüggöny ez
esetben valószínűleg a Kárpátok vonalán ereszkedik le. És ezzel végleg megpecsételődik a két
ország közötti különbség évszázados szinten, s az erdélyi románság óhajai is. Mi több, ismerve
a burgenlandi (vagy akár a kelet-magyarországi) példát, rohamos beolvadásuk kezdődött volna
el. Mégpedig nyugatról kelet felé és minden nyomás, kényszer, erőszak, ösztönzés nélkül. Ez
spontán  oldotta  volna  meg  azt  a  gondot,  hogy  adott  pillanatban  az  ország  lakosságának
egynegyede román volt.

Ha valaki kételkedik a modellben, gondolja át a létezőt. Hol tart Magyaroszág a trianoni
tragédiával,  a  második  világháborúval,  56-tal  és  a  Kádár-korszakkal  maga  mögött  és  hol
Románia. Gondolom, a fentiek után senki sem azzal magyarázza a különbséget, hogy szegény
románokat  a  kisebbségi  kérdés  és  Erdély  súlyos  terhe  tartotta  vissza  balkáninál  balkánibb
nyomorukban. Ellenkezőleg, ők maguk is elismerik már, hogy Erdély tartja el az országot már
évtizedek óta. 

Íme még egy modell. Semmivel sem valószínűtlenebb a bíráltnál és magában hordozva a
megtapasztalt valóság elemeit is.

Ami viszont a XIX. század nemzeti politikáját illeti, ott érdemes lehet Horváth Bandi indító
mondata  nyomán  elmerengeni.  Nem  léggömbből  alátekintve,  hanem beleásva  magunkat  a
problémába, hiszen annak tanulságaiból még ma is hasznosíthatnánk valamit.

A többi stimmel.
Bandi barátomat meg ölelem.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2003. március 01.

Megjelent: Erdélyi Napló (597.) 2003. március 11.

REPEDEZETT HAZÁK

Kis  helyi  újságírósdit  játszó  szöveg  borzolja  lelkemet.  A  szocialisták  liber(ális)iás  inasai
harcolnak  a  vad  kapitalizmus  érdekeiért,  vadul  bizonygatván  baloldaliságukat.  A  feladat
végrehajtására mindenütt,  minden szinten ott vannak a megfelelő emberek, vagy emberkék.
Kevés emberségük mián mondhatnám inkább, személyek.
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A sokat  emlegetett, és ároknak nevezett repedések keletkezésénél ott bábáskodnak nagy
szakértelemmel, letagadhatatlan ősi ösztönnel.

Minden úgy kezdődik, hogy a fél ország - a most vesztes - értékrendjének megfelelően tesz
valamit,  vagy  éppenséggel  félt  valamit.  A  másik  oldal  meg  támadja,  és  minden  áron
bomlasztaná, pusztítaná azt. Ezt követi a védekező válasza. Na ez az, ami bárhogyan is legyen
fogalmazva, gyűlöletbeszédnek neveztetik.

Az árok meg csak mélyebb lesz. Hiába a takaró demagóg szöveg. Azon nem lehet átkelni a
másik oldalra.

Szomorú szívvel észlelhetjük, hogy a kisebbik haza is átvette a módszert és árkosodik. Így,
ha csak nagyjából számoljuk a holdról is látható repedéseket, már négyfelé vagyunk vágva.
Vagy az azonos oldalak összeköthetők? Ez lenne a legújabb: a Hazák a magasban?

Arra a nagy igyekezetre,  amely a másik (tehát  a  jobbnak nevezett)  oldal elpusztítására,
ellehetetlenítésére irányul,  először  csak egy magyarázat  kínálkozik.  A magukat baloldalinak
nevezők  -  balsorsukra  -  eddigi  sorsukat  egy  olyan  baloldalon  élték  le,  ahol  örökre
bebetonozódott az egypártrendszer ősi hite. Aki nincs velünk, az ellenünk van. Hallani is ezt
gyakran, ha róluk írnak, vagy beszélnek. Valóban nehéz lehet a génekben hordozott üzenetek
hatásai  után legfontosabb személyiségjegyeket,  a környezettől  beszerzetteket  levetkőzni.  De
vajon ennyire képtelenség? Mert nem hihetjük el, hogy nálunk kisebb képességű emberekből
áll az az oldal. Sőt - főleg így győzelmei után - a szellemben erősebb, de jellemben gyengébb
emberanyagból még többletet is képes lehet odavonzani? Nem kizárt. Hiszen ilyenek a nemzeti
oldalon is sűrűn bukkantak fel. Érdekből, de olykor küldetéssel is.

Repedezünk hát tovább. A nagy repedések elválasztotta oldalak meg tovább darabolódnak.
Itt is, ott is. Felénk a spontán mellett még művi módon is. Az összefogás esélye ezáltal egyre
csökkenne, ha…ha nem indult volna el a polgári körök mozgalma. És, hogy az ötlet életszerű
volt, hogy létező igényt elégít ki, azt gombamódon történő szaporodásuk igazolja. Egyrészt.
Jelentőségét legjobban azonban az ellene felvonuló igyekezet húzza alá. Csak remélni lehet,
hogy ha annyi rossz átgyűrűzött a kisebbik hazába, akkor a hasznos,  a jó is átlépi az átkos
határt és talán ez is gyökeret ver odaát. Hogy megjelenhessen az az igazi Haza a magasban.

Hogy  a  pusztító  vágy  múzeumok,  pengefalak  és  falatok,  irodalmi  és  kulturális
intézmények,  nemzeti  szimbólumok,  egyáltalában:  a  másik  oldal  által  elért  eredmények
irányába horgad fel, azt is érdemes vizsgálgatni. Először felháborodunk, aztán leleplező erejét
emlegetjük,  később  felfedezzük  edző-erősítő  hatását  összetartozás-érzésünkre,  s  legutoljára
észrevesszük benne az ellenfélnek kikiáltott másik oldal, a repedésen túliak, gyarlóságát is. És
talán  ez  benne  a  legfontosabb.  Minket  akarnak  ártalmatlanítani,  és  közben  nem  csak  az
akaratuk ellenére még számukra is szükséges,  őket eltartó nemzetet gyengítik vele, de saját
esélyeiket  is rontják. Mert álságos gesztusaik már átláthatók, gusztusaikat meg kiismerte az
ország. Ha nem mennének szembe mindennel ami szent, ami nemzeti érdek, kevésbé lennének
leleplezhetők. Hiszen mindenáron való, dühödt ellenkezésükkel mintegy önként vállalják fel a
negatív hős szerepkörét.  Vagyis számukra sokkal  hasznosabb,  taktikusabb lenne egy valódi
nagyvonalúság. Attól talán még mi is meglepődnénk.

Ez a veszély azonban egyelőre nem fenyeget.
Tehát van mitől féljenek?

Leányfalu

*
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Naplójegyzet: 2003. március 07.

Megjelent: Erdélyi Napló (599.) 2003. március 25.

RABSZOLGAHAD INDULJ ÉRTÜNK

Az uniós  belépés  zűrzavarában  egyre többet  kénytelen  gondolkodni  a  beléptetés  dolgában
vétóval nem rendelkező kismagyar polgár. Még véleményezési jogáért is meg kell küzdenie.

Annyi haszon azért van ebből a sok aggodalmas elmélkedésből, hogy azt érezzük, átlátunk
valamin, valamin amibe bele nem szólhatunk, de ami legalább nem fog balga lelkesedésre
fakasztani,  s  nem leszünk  kénytelenek  utóbb  vaknak  hinni  magunkat.  Tudjuk ugyanakkor,
hogy igaz a mondás: két út van, de az egyik járhatatlan.

Sovány vigasz ez a felismerés, de mégsem kevés.
A modern rabszolgatartás világába készülünk betagozódni. Ez a világ az emberiséget két

részre osztja. Az egyre kisebb számú elitre és az irányított igényei, valamint a csupán szükség
szerinti mértékben kibontakozni engedett képességei alapján rabszolgának kiképzett tömegre.
Egy  globálisan  manipulált  játék  statisztái  vagyunk.  Végleg  és  letagadhatatlanul,  ez  éppen
ezekben a percekben derül ki.

Régen igaznak tartják a mondást, mely szerint színház az egész világ. Ez ma új formájában
is kétszeresen igaznak bizonyul. Mert a világot jelentő deszkákon nem a zseniális drámaíró
gondolatait  juttatja  el  a  színész  a  nézőkhöz,  hanem mindketten  a magát  zseninek  képzelő
rendező önmegvalósításának silány eszközeiként működnek csupán közre. A világ színpadán
pedig az történik, amit a magát gátlástalan eszközökkel az elit pozíciójába felküzdő rendezői
réteg akar.

Míg a színpad művésze csak egy mű-vészt alakít, mi az élet kis statisztái állandó és valódi
vészhelyzetben  éljük  megengedett,  nemsokára  már  pontosan  betervezett  számú  napjainkat.
Létünk nem tét. A világ urai számára nem tétel. Ott fontosabb a bevétel.

Egyelőre  nincs  okosabb  vigaszunk,  mint  kapzsiságukat  látva  arra gondolni,  esetleg  azt
kiabálni  Dugovics  Titusszal:  ti  (is)  túszok  vagytok,  velünk  jössztök  a  másvilágra.  Saját
végtelen és katasztrófába vezető kapzsiságotoknak, esetleg beteges elhívatottság-tudatotoknak
túszai.

Így készülünk arra a szavazásra, amelyet akár meg sem kellene rendezni. Bár oldalvizein
szakértők szerint belpolitikai tesztek lapátolnak. Én azonban azt hiszem, hogy ez tévedés. Itt a
szavazatokat  a  tehetetlenség,  a  választás  lehetőségének  hiánya  dönti  majd  el.  Annak  a
kényszerpályának a leágazása nem mai keletű. Ma is úgy hívják, hogy Trianon. Ez az a szó,
melyet  ma felénk szeretnének betiltani.  Melynek emlegetése állástveszejtő  hivatkozási  alap
lehet. Gyűlölt szó ez a mai Magyarországon, akár az ötvenhat, a másik nagy „útelágazás”.

Vajon 2004. is felsorakozik ezek közé a nemzeti sors szempontjából útelágazást  jelentő
dátumok közé? Minden valószínűséggel igen. 

És  vajon  mindenek  ellenére  lesz-e  lehetőségünk  arra,  hogy  távlatosan  meghatározzuk
előjelét? S ha lesz ilyen lehetőség élünk-e vele, lesznek-e erre alkalmas és elhivatott vezetőink?

És kik lesznek ők azokban az időkben?
A  nagy  világszínház,  mint  annyi  előde,  végetér  egyszer.  Addig  kellene  átmenteni

magunkat.  Akkor  kellene minél  erősebbnek  lenni,  minél  többen  lenni,  minél  világosabban
látni. És egységben cselekedni.

Nem nehéz kitalálni, hogy mekkora jelentősége lesz a következő választásoknak. 
A helyi kismagyar  minipopuláció manipulációja már most folyik.  Nevelés alatt áll már.

Csendesen tűri. Igen jámbor fajta. Pedig az éhes borjak döfködik.
De nem kizárható, hogy egyszer megelégeli és elfelejti kicsinységét.
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Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2003. március 08.

Megjelent: Erdélyi Napló (598.) 2003. március 18.

A TÉRÍTÉS KÉNYSZERE

Hogyan is van ez?
Alig hogy betoppannak a házba és felcsillannak a fiatal értelmes szemek, felébred bennem

a térítő, valamilyen ősi misszionáriusi ösztön. 
Erdélyre akarom őket tanítani, ami egyben magyarságot jelent.
A  portörléskor  annyi  gondot  okozó  tárgyak  most  kezdenek  élni  és  hatni.  Mesélem  a

történeteket, magyarázok. Már öt-tíz perc után látható, hogy ki az aki alkalmas a befogadásra.
Figyel, kérdez, nem fárad. Észrevesz részleteket. Felidéz eddig megszerzett ismeretet.

Milyen egyszerű dolog ez a nemzettudat, gondolná ilyenkor az ember.
És mégis mennyire híján van ennek a ma ifjúsága. Hát ennyi fáradtságot sem vett senki,

hogy a szinte kérő, kínálkozó szellemi vákuumokat feltöltse? Hogy értéket juttasson a mindent
befogadni kész tárolóba? Ezzel a fordított módszerrel derül ki a legmegdöbbentőbb. Mert ezek
a fiatalok, ha csak néhányszor alkalmuk lett volna hallani arról amiről nem hallottak, másként
állnának a világban.

A napokban beszélt rá valaki,  hogy nézzek olykor bele az undorral került valóság sóba,
mert  érdekes megfigyeléseket  tehetek. Az első rövid látogatáskor  feltűnik a lelki  teherbírás
teljes hiánya. Végeláthatatlan sírás-rívás néhány napos vagy hetes elválás miatt az egy pár
napja  „felcsippentett”  baráttól,  mondjuk  szerelemtől.  Csapatostól  vigasztalják  az ideiglenes
elválás  puszta  gondolatától  napok óta  újra  meg  újra  síró  leányzót.  Kedves  jelenet  lehetne
amúgy,  de  szánalmas,  ha  az  élet  valódi  tragédiáit  állítjuk  vele  párhuzamba.  Az  csupán
melléklelet,  hogy  bár  hatalmas  igényük  van  az  egymással  folytatott  elemző  beszélgetésre,
mégis csak vergődnek a szavak súlya,  vagy éppen súlytalansága alatt.  Még szerencsés eset,
amikor a napi argó segítségükre van.

Talán jobb sorsra érdemes figurák is akadnak közöttük. Persze nyilvánvaló, hogy a merítés
a  sokszínűség  igénye  ellenére,  egyoldalú.  Már  a  hasonló  helyzetek  felvállalásának  ténye
egyszínűvé teszi a szelekciót.

Néhány év alatt kétszázezerről százezer alá csökkent a születő gyerekek száma. És ők sem
kapják meg a lehetőséget arra, hogy magyarságunk fészekmelegének és tartást adó tudatának
kincseihez hozzájussanak. 

Sajnos a helyzet tovább romlik, hiszen nem egyszerűen hanyagságról van itt szó, hanem
tudatos pusztításról. Elvonásról.

Az a kevéske lelki-szellemi  érték,  amivel itt-ott elláthatjuk fiataljainkat,  ha tarsolyukba
kerül,  már  alkalmatlanná  teszi  őket  a  globalizált  világ  által  elvárt  fogyasztói  rabszolgaság
boldog felvállalására. Ezért figyelnek a nagy testvérek arra, hogy az általuk felkínált csecse-
becse  töltse  ki  a  mindent  befogadni  képes,  éhes  fiatal  fejeket.  Ennek  haszna  számukra
felbecsülhetetlen. S legalább akkora veszély az ellenkezője.

86

86



Hát  talán innen a nagy igyekezet,  amely arra sarkall,  hogy ha  csak  tehetem,  mondjam
történeteimet a fiataloknak.

Csillogó szemük, s a bennem felsejlő remény a legszebb fizetség ezért.

Leányfalu

*

Naplójegyzet 2003. március 12.

TEKERVÉNYEK HULLÁMVASÚTJÁN

Ülök magamválasztotta gályám padján, és rossz a közérzetem. Sajnos ez ma már nem pusztán
némi  lelki  nyavalygást  jelent.  Agyam  feszül,  mellkasom  szorul.  De  nem  szállhatok  ki  a
tekervények  hullámvasútjából.  A  gondolat  olykor  összefüggéstelennek  tűnően  rohan.  Egy
irányba!

Telnek az emberöltők, és nem jutunk előbbre. Sem mi magyarok, sem mi közép-európaiak,
sem mi emberek - mint földlakók.

Azok a bizonyítékok melyekkel most kapásból előállana a kijelentésemen gúnyosan nevető
agyonképzett szakember, engem nem tudnak meggyőzni. 

Találmányok, korszakos újítások, elektromosság,  elektronika, szervátültetések,  géntérkép
ésatöbbi,  meg  a  mögöttes  jelszavak,  mint  a  kommunizmus  és  a  villamosítás  közé  tett
egyenlőségjel,  az  elektronikus  forradalom  és  a  gonosz  birodalmának  háború  nélküli
lerombolása  között  emlegetett  összefüggések,  a  betegségek  legyőzésével  kapcsolatos
bombasztikus kongresszusi kijelentések, a jövőjét a genetikával immár kezébe vevő emberről
szóló  szónoklatok  mind  -  mind  nevetségesek  már  rég,  vagy  az  újabbak  már  nemrégen
jegyezhető születésük pillanatától.

Az ember kiengedte kezéből a jövője formálásába való beleszólás lehetőségét, sőt annak
kötelességét is elmulasztotta.

Nem földönkívüli szörnyek vették kezükbe sorsunkat (bár azok is emberi formát öltenek a
legtöbb tudományos-fantasztikus filmben), hanem az embereknek egy különleges szelekcióval
gyarapodó  és  pontosan  körülirt  csoportja.  Egyetlen  mentségünk  az  lehetne,  ha  kiderülne
földönkívüliségük.

Ők azok, akik az anyagi javak döntő többségét  birtokolják, a birtokon kívüli milliárdok
kárára. Akik nem tartják magukra kötelezőnek az általános emberi normákat, sem az ember
által alkotottakat, sem a vallások által megszabott emberfelettieket.

A munkamegosztás jól szervezett. A piszkos munkát van ki elvégezze. A több milliárdnyi
szegényből  könnyen  verbuválhatók  a  zsoldosok.  És  innen  lehet  szelektálni  mindent  és
mindenkit, mindenre és mindenkor. A szavazókat is.

Nap mint nap találkozni a bomlás jeleivel.
Tegnap csak  rablások híreit  halljuk,  ma arcátlanul  hazudozó  politikusok  néznek  ránk a

képernyőkről, vagy akár élőben szemünkbe, tegnapelőtt miniszterelnök megölésére bíztatnak
büntetlenül itt, ma miniszterelnököt gyilkoltak ott, holnap háború kezdődik akaratunk ellenére,
állását  veszti  egy  igazra  oktató  tanár,  jegyzőkönyvet  hamisít  funkcióban  levő  politikus,
másságával kérkedik a városatya.

87

87



Barátom keresett  meg  tegnap.  Ültünk  egymással  szemben.  Erdélyből  származó,  onnan
menekülni kényszerült magyar. Nem bírja már. Bár még munkaképes, de nyugdíjba megy és
hazatelepül egy kis erdőszéli házba. Egyedül.

Azon kapom magam, hogy gondolatban én is csomagolni kezdek, terveket szövögetek.
Elég, elég.
Pedig  ott  sem  jobb.  Csak  más,  innen  átláthatóbbnak  tűnik  a  rossz  is  és  főleg

magyarázhatóbbnak. Majd ott az erdő mellett álló kis házban derül ki, hogy egyre megy-e?
Ha az ember az ember elől menekül,  először a világból az országba szaladna, s aztán a

szülőföldre. Ha már minden kötél szakad, legalább ott legyen vége. Ott trágyázza porunk a
földet.

Ősi román föld - jut eszembe a sokat hallott mondat. De ma már úgy érzem, ez a nekünk
szánt szidalom elszáll a föld felett fújó szelekkel. Az én értékrendem szerint életbe lép a föld
alatt nyugvó csontok joga. 

Az  ősök  csontjai  felett  azonban  ott  feszítenek  a  hagymakupolák.  A  csontok  hiába
korhadoznak  alattuk,  mint  néma  tanúk.  Ha  lenne  elég  ásó,  igazolhatnák  a  múltat.  A  jövő
azonban a fejekben és az anyaméhekben van.

Ez az egyetlen kiút viszont ma még utópiának látszik.
Pedig most olvastam, hogy a lengyelek 1945-ben 17 milliónyian voltak, s mára 40 milliós

nemzetté nőttek. Ezek szerint mi is lehetnénk 31 -32 milliónyian a Kárpát-medencében.
De nem vagyunk.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2003. március 15.

Megjelent: Erdélyi Napló (599.) 2003. március 25.
Kárpátok Őre (I/6.) 2003. szeptember

MÁRCIUS TIZENÖTÖDIKEI BENYOMÁSOK

Sokféle március 15.-nek voltam részese, a magyar átlagéletkort közelítvén. A csak magunkban,
fájdalmas  hallgatásban  ünnepelttől,  a  zajos,  jókedvű,  felszabadult,  tereken-hidakon  vonuló
ünnepségekig.

Ami most várható volt, az valahogy nem vonzott. Nem reméltem tőle őszinteséget, eltelt
évek során megtapasztalván a most  ünnepet szervezők cselekedeteit.  Örömmel fogadtam el
barátaim hívását egy külön kis ünneplésre. Ennek csúcspontja a Szalajka-völgyben felbukkant
- a  szülővárosomban Kolozsváron hajdan felállított és a  bevonuló románok által elégetett -
Kárpátok Őre emlékmű hasonmásának meglátogatása volt.

Az emlékmű, akár az azt újjászülő ötlet, akarat és igyekezet - lenyűgöző. Mellette hatalmas
címeres zászló lobog. Csodálattal néztük, a kis csoport valóban ünnepelt. De hiába bujdostunk
el zavartalan ünnepet ülni. Az országot most uraló szellem utolért. Pontosabban az a szellem,
amelyet az egész ország számára terveznek, amelyben mint szörnyű inkubátorban a nekünk
szánt jövőt keltegetik.
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A felfelé igyekvőket figyelve feltűnt, hogy egy igen jóképű magyar fiatalember vezeti szíve
választottját az úton. A fellobogózott emlékmű elé érve csodálkozva reábámult, majd így szólt:
mi itt  ez a  ..ar már megint.  Egy pillanatra indíttatást  éreztem, hogy kéretlen magyarázattal
szolgáljak nekik, de meggondoltam. Rájöttem, hogy más itt a megoldás. Az is eszembe jutott,
hogy elképzelhető, miszerint a dalia nem ismeri a székely kaput, az is lehet, hogy a hatalmas
szoborban  nem ismer  rá  a  magyar  honvédra,  na  de  az  óriási  magyar  lobogó?  Utána  még
elgondolkodtam azon, hogy ugyan ez a szép szál legény, ha 160-170 évvel ezelőtt nevelkedett
volna, ha annak a kornak a szellemében nő fel, lehetett volna nyalka huszár. Az is lehet, hogy
haláltmegvető bátorsággal  vágtatott  volna egy lovasroham élén, és gondolkodás nélkül halt
volna meg a hazáért, ugyanez alatt a most is itt lengő lobogó alatt. De mint vitézlő honvéd,
akár ihletője is lehetett volna az őt most és itt zavaró emlékműnek.

Aztán hazafelé indulunk. Falvakon, városokon haladunk át. Községek sora egymás után,
egyetlen  magyar  zászló  nélkül.  Város  alig  fellobogózva,  amennyire  igen,  az  is  érezhetően
csupán muszájból.

Persze egy adott időszak összefüggéseiből nem lehet egy ünnepet kiemelni. Ahogy tudjuk,
hogy a szavakkal, mondatokkal sem tehetünk ilyent. Ha végigéltük azt, ami az utóbbi időben itt
történt, akkor a muszájból ünneplés sem meglepő. Része ez annak a kényelmetlen jelmeznek,
melyet a haza veszte árán is a globalizációs elitbe törtető mostani hatalom tagjai kénytelenek
magukon elviselni. Ide tartoznak a kötelező központi ünnepségek is a maguk eu-propagandás
hurrá-mázával.  Ahol  azonban  az  ünnepet  szívet  melengetően  ülték  meg,  ott  az  az  egyéni
kezdeményezéseknek, helyi csoportakaratnak tudható be.

Azoknak a falvaknak,  ahol  nem láttunk zászlódíszt,  nincs olyan nemzetben gondolkodó
magyar polgársága, pláne értelmisége, amelyik érezné az ünnep igényét.

Ha  viszont  arra  gondolok,  hogy  a  középülteken  sem  láttunk  zászlót,  akkor  azt  is
mondhatom, hogy tudatos ellenállásról van szó. Hiszen ott törvény szerint még ünnepek között
is zászló kellene lengjen. Legalábbis addig, amíg a törvényt sok hasonlóval egyetemben vissza
nem vonják. Ha így van, akkor mégis van ezekben a községekben vezető erő, mégpedig olyan,
amelyik a nemzeti lobogót, s mindazt amit az jelképez, ellenségnek tekinti.

Nem sokkal  utána  már  hallottam is  a  hírt,  hogy  ugyan  ebben  a  térségben  levő  város
ünneplő jobboldali  tüntetőit  a  rendőrség igazoltatta,  a  nemzeti  ünnepen.  Kérdésükre,  hogy
miért teszik ezt, a válasz is kérés volt: na mit gondolnak, miért?

Jut eszembe, az ünnepi TV műsor már reggel furcsa információkat juttatott el a korán kelő
fülekbe.  A  Mikola  Istvánt  faggató  műsorban  egy  betelefonáló,  aki  a  gyűlöletbeszédet
felemlegető oldal tagadhatatlan képviselője, a volt minisztert nagy kokárdája miatt támadta és -
idézem - „becstelen kormányát” szidalmazta, annak vezetőjével. Ez persze feléjük nem számít
gyűlöletbeszédnek. Csak a haza sorsáért való aggódás az. Milyen letagadhatatlan példája ez a
sikeresen gerjesztett gyűlöletnek, mely képes áthatni a tömegek egy bizonyos részét.

Szomorúan továbbkapcsolgattam a készüléket és egy közismerten baloldali műsor vezetője
a Mikoláéhoz hasonló, de talán annál is nagyobb kokárdával kérdezett,  a nemzeti ünnephez
egyáltalán  nem méltó,  sőt  ezen  a  reggelen  felháborító  tapintatlansággal  (vagy  tudatosan?)
kiválasztott interjúalanyokat,  közöttük irtóztató és undorító bűnök kapcsán. Mondanom sem
kell, hogy itt betelefonálásnak se híre, se hamva nem volt.

Jó érzéssekkel néztük délután az elszakított városokból érkező tudósításokat.  Ott sokkal
több lélekemelő látvány akadt, kivéve természetesen azt, ami az anyaországból érkezett. 

Íme  alig  néhány  óra  apró  megfigyelései,  egy  nemzeti  ünnepen,  Magyarországon,  egy
széttépett haza anyaországában, és benne a máról szóló, majdan megírandó magyar történelem
részletei. Ezek az apróságok ugyanis történelemformáló erővel rendelkeznek.

Tudják ezt jól azok is, akik általa óhajtják formálni történelmünket.
A maguk javára.
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Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2003. április 02.

NÉHÁNY ÓRA HORDALÉKA

Sűrűn érik az ingerek a tájékozódni óhajtó lakósokat. Vagy nevezzük őket - miniszterelnöki
szokás szerint - embereknek. 

Egyszóval az emberek reggel bekapcsolják az elektronikus média végpontjait és várják a
híreket. Tudják, hogy szűrve kapják, aki meg ezt sem tudja annak feleslegesen szűrik, úgy sem
értené. A biztos szavazónak nevezett embereket nem az mozgatja amit látnak, hallanak, hanem
egy megváltoztathatatlan rögeszme. Mások, az ingadozó emberek, tételezzük fel, hogy azért
ingadoznak, mert gondolkodnak. Gondolkodom tehát ingadozok, mondhatnák. De talán van
egy  csoport,  amelyik  ennek  a  fordítottja.  Azok,  akiket  nem ez  a  média  érdekel,  részben
kikapcsolják, részben perverz, vagy mazochista módon mégis hallgatják, vagy olyan okosnak
képzelik magukat, hogy a hazugságokból és csúsztatásokból, de még a félhírekből is ki lehet
valamit szűrni. Tehát itt is szűrnek. Fordítva. Kontraszűrés folyik.

Valami ilyesfélét követek el magam is az utóbbi órák termését értékelve.
-A képernyőn szívós riporterek szorongatják a jobboldali politikust. Az átlag értelmi szintet

megütő néző számára világos,  hogy a világ mai ura nem könnyen mentegethető. A mosdató
riporter  brigád  egyik  tagja  fel  kell  tegyen  egy  kérdést,  olyat  melyet  esetleg  félre  is  lehet
magyarázni.  A riporter  arcán zavar.  Jaj  nehogy ez történjen. A szorongás erősebb benne a
szakmai reflexeinél, és kötelező semlegességét feladva állástfoglal, hűségnyilatkozatot tesz az
USA mellett. Teljes mértékben kiállok mellette, mondja.

Szinte hallom a kontinensnyi ország dörgő tapsát. De ki kérdezte ezt az embert? Az ő dolga
az, hogy kérdezzen. Ha más nem, akkor úgy és olyan szempontokat figyelembevéve, amire és
amelyekre szerződött. Ezért fizetik.

De a szegény pára valamitől fél.
Tehát van mitől félni.
Ő csak tudja.
-Az Egyesült Államok külügyminisztere mai értékelésében a Magyar Rádió Krónika című

műsora szerint egyedül Magyarországot emelte ki, mint dícséretet érdemlő szövetségest.
Ez a tény a megint csak gondolkodásra kényszerült emberben több kérdést vet fel.
Ugyan bizony miért volt olyan fontos ez a Taszár az amerikaiaknak, hogy a tervezetthez

viszonyítva is csekélyszámú kiképzett távozása után, a puszta táborhely engedélyezését ennyire
értékelik? Nagyon fontos lehetett az amire ezeket a - most állítólag humanitárius munkát végző
- valakiket kiképezték. 

A kérdés körüli nagy zűrzavart - mely ilyen profiknál kevéssé valószínű, hogy valódi volt -
vajon nem mesterségesen gerjesztették a válóság álcázására?

És ha már többször is ekkora fontosságot tulajdonítanak Magyarországnak, állíthatja-e a
magyar kormány, hogy mi benne sem vagyunk a háborús koalícióban?

-A TV2 csatornája, a gusztusos nevű Irigy Hónaljmirigynek a Bazi nagy roma lagzi című
paródiáját  közvetítette.  A  felháborodás  elementáris.  Nem  csoda  ez  a  mai  agyoningerelt,
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allergiás hangulatban. Magyarhonban minden szomszédos országnál nagyobb hangsúlyt  kap
mindenféle kisebbség vagy másság ügyének védelme. A mesterségesen fenntartott hangulatban
ráadásul ott rejtőzködik egy-egy túlméretezett ellenreakció veszélye is.

Tragikus a dologban az, hogy a civilizált Európa legnépesebb számú kisebbségét jelentő
elszakított magyarok sorsát - ezzel ellentétben - nem igyekeznek felkarolni, sőt kényelmetlen
teherként  kezelik.  Természetesen  kellően  demagóg,  de  nagyon  átlátszó  ernyőt  borítva  az
egészre.

Néhány gondolat, néhány óra hordaléka.
A világ és a magyarság sorsáért aggódó ember csak néz mint a moziban. A szép magyar

fővárosban ezt így mondják.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2003. április 05.

Megjelent: Erdélyi Napló (617.) 2003. július 29.

MÉGEGYSZER A DEMOGRÁFIAI VESZEDELEMRŐL

Néhány sorsunkért aggódó magyarral Für Lajost hallgatjuk, véle beszélgetünk. Magyar sors a
Kárpát-medencében címen írt nagyszerű - hézagpótló - könyvet, 1100 év magyar népesedési
adatait elemezvén.

600  év  siker  után  a  négyszázezer  honfoglaló  négy  millióra  gyarapodott.  Európai
viszonylatban is jelentős szám. A Kárpát-medencét 20 000 település népesítette be, mint írja
szinte  nyüzsög  az  egész,  mint  egy  méhkas.  És  az  itt  lakók  nyolcvan  százaléka  magyar
anyanyelvű.

Aztán jön a török világ, mely éppen a magyarlakta területeket sújtja, és fordul a kocka.
A XIX. század második fele még hoz egy fellendülést, mely a természetes beolvadással

együtt ismét magyar többséget  mutat.  Számarányunk eléri az 54 százalékot.  Ekkor azonban
Trianon  következik,  majd  az  utódállamok  ismert  kisebbségpolitikája,  és  mára  már  az
egyharmadnál tartunk. Pedig ha fordítva történik, akkor 26 millió magyar lehetne. Vagyis ha
Trianon nincs - minden egyéb negatív hatás mellett is - ennyien lennénk.

Arról most nem esik szó, amit nemrég emlegettem a lengyel példa kapcsán. Mert ha úgy
élünk, érzünk és teszünk mint ők, akkor Trianonnal együtt is 30 millió felett lehetnénk. Hogy
úgy mondjam: saját erőből.

A beszélgetés azonban még nem érte el a mélypontot.
A kiváló szakember  a demográfiai örvény törvényeit  említi. Az egymás után következő

korosztályok - egyre csökkenő létszámú szülőképes évfolyamaikkal - egy évszázad alatt oda
juttathatnak, hogy már nem születik magyar. Aztán az öregek is kihalnak.

Nem újdonság a hír, mégis most  a hideg ismét  végigfut a  hátamon. Az mondta ki,  aki
visszavonulása után éveket töltött el e kérdés tanulmányozásával.

Herder jut eszembe, és Vörösmarty. 
Hazafelé indulok, és nem tudok szabadulni a szörnyű képtől.
Fiammal beszélgetek, ki felveti, hogy nyelvében él a nemzet. Lehetséges, hogy kihalunk,

de  a nyelvet  valakik  átmentik.  Akár  a  romák,  akik most  jobban  szaporodnak,  akiket  nem
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nyomaszt  nemzettudat  hiánya,  nem  sújt  nemzetpusztításra  szerződött  politika  ármánya,
fogyasztói társadalom átka,  nem nyomorítanak gúzsba kötöttségek és konvenciók stb.  Akik
természetesen élik életüket - saját  régi szabályaik szerint - a másság nagy közegében, hogy
majd ők beszélhessenek arról egyszer - mint másságról.

És  végső  elkeseredésből  elhangzik  az  is,  hogy  inkább  ők.  Inkább,  mint  azok  kik
pusztításunkra  esküdtek  odakinn, és mint azok akik elfogyásunkhoz asszisztálni  szerződtek
idebenn. Előbbi esetben az utódállamok - az etnikai tisztogatást magas fokon művelő és jelek
szerint  azt Európával  is  elfogadtatni  kész  - minket  körülvevő csoportjáról  beszélek. Utóbbi
esetben viszont nem etnikumról (!) hanem sokfelől rekrutálódó, szerintem aljas emberekről. 

A szomszéd államokat még elérheti ugyanaz a demográfiai hatás, mint minket, ha nem is
annyiféle mellékkörülménytől erősíttetvén. De a belső féreg foga utolsó percig fog percegni.

Nagy  veszélyt  jelent  az  a  várva  várt  pillanat  is,  amikor  a  határok  minden  irányba
légiesülnek.

Amíg kívülről nagy demográfiai nyomás nehezedik ránk, addig itt benn alakul a vákuum.
Igaz, hogy mint említettem az a nyomás az általunk félt szomszédok felől csökkenhet, ha ők is
fogyásnak indulnak, de már hallani a hangokat arról, hogy rövidesen más kontinensekről lesz
szükség  bevándorlókra.  Mi  több  -  az  Unióban  készült  terv,  mely  szerint  a  nemkívánatos
menekülteket az új keleti tagokhoz kell „kihelyezni”. Első feladatnak nem rossz. 

Azt is tudjuk, hogy a nyugdíjrendszerünk rövidesen összeomolhat. Nálunk nem a befizetett
pénzünk  kamatiból  kapjuk  nyugdíjunkat.  A  vagyont  -  ami  abból  keletkezett,  amit  eleink
fizettek  be  -  réges-régen  semmivé  tették,  és  soha  vissza  nem  adták,  amit  meg  utóbb
befizettünk,  azt  évtizedek  óta  azonnal  felélni  szokás.  Itt  a  nyugdíjat  a  ma  élő  és  dolgozó
korcsoport kell megtermelje nap mint nap. Ez is hozzájárul az időskorúak körül tapasztalható
mai hangulathoz, meg a sajátjukhoz. Hiszen így még önbecsülésüktől is megfosztották őket.
Nem érezhetik, hogy azt kapják vissza, amit maguk termeltek meg. 

De ami a legfontosabb? Egy lépés sem történik a születésszám emelése érdekében. Nem
tudni semmit arról,  hogy valaki  a nyilvánvaló demográfiai katasztrófa rémével foglalkozna.
Megpróbálják  elfedni  és  elfeledtetni.  Más  álkérdésekről  vitázunk,  és  rohanunk  a
nemzethalálba.

Ugyanis minden olyan intézkedés,  ami ennek a tragédiának a megelőzését  szolgálhatná,
ellentétben van azok érdekeivel, akik most nagy hangon terelnek Európába. Ráadásnak nem
biztos,  hogy akár  Európa érdekeivel  is  összhangba  lenne.  De ez megérdemelne egy külön
misét. Mert tudjuk, hogy Trianon csapdája milyen paradox helyzetbe szorított minket.

Vagyis Herder  elmélete,  mely a magyar nyelv eltűnését  jósolja,  lehet,  hogy más okból
szenved csorbát. Lesz ki magyarul beszéljen. És akkor majd az lesz a magyar.

De  Vörösmarty  látomása  a  nagy  sírgödör  mellett  sírdogáló  szomszédokkal,  biztosan
tévedés. Nincs az az Európai Unió, melyben bánattá nemesedne az az öröm, melyre a körénk
szervezett várakozók spórolnak.

Ha egy utolsó csoda nem történik, jól spekuláltak.
Nemsokára  kiderül  mi  igaz  abból,  hogy  mi  is  választott  nép  lennénk,  hogy  mi  a

megmaradás világbajnokai vagyunk. Már megszülettek az első olyanok, akik még életükben
tudni fogják az igazságot.

Leányfalu

*
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Naplójegyzet: 2002. április 14.

NAPLÓ ARRÓL, HOGY MOST AZTÁN
BE LESZÜNK KEBELEZVE, VAGY KI LESZÜNK-E BELEZVE

A hallgatni képtelen szerző most már úgy érzi, hogy képes… másként ülni a képernyő előtt.
Még a távolkeleti PC is európai módon kelleti magát.  Szerző fejét vakarja. Mert ezt ő nem
akarja.

Nem vakarta fejét viszont senki akkor, amikor olyan szabályzókat szavaztak meg, melyek
lehetővé tették, hogy a lakosság egyharmada eldönthesse a kétharmad sorsát. De már kapcsol
is, és tudja, hogy ez még csak nem is annak az egyharmadnak a döntése. A döntnökök valahol
magasabban döntöttek a döntendőkről. Házasságok is az égben köttetnek.

S már áll is az esküvői bál. A globál. Kicsit erőltetett, kicsit művi, kicsit kicsi.
Elsöprő győzelem -, harsogják. Látja? Nem látja? Na látja!
Mi meg csak nézünk. Kukucskálunk.
A lényeg, hogy itt  vagyunk. Ezer év várakozás után. Megérdemeltük. Úgy masíroztunk

előre, mint jól pácolt kolbászhús a darálóba. Mert mi már elfogadtuk a kolbász tudatot, mi jó
kolbász akarunk lenni.  Mindenhol  ehető,  könnyen emészthető,  érelmeszesedést  sem okozó,
Unión kívüli sörtés-sertést  sem idéző, tápon nevelt és dagadt,  kiváló nyersanyag. Mert ami
Unión kívüli, az moslék. Pfuj. A határon túliak is. Vaddisznók, makkal álmodók. Mititének
valók, csebabcsicsok. Balkániak. 

S ha valaki ezt túlzásnak gondolja,  annak elmesélem, hogy egészen véletlenül alkalmam
volt erdélyi és kárpátaljai munkavállalókkal beszélgetni. Munkaadóikkal együtt becsületes úton
járva, eljutottak a vízum kiváltásáig. De az 50 000 forintos minimálbérről szóló igazolás most
erre nem volt  elég. Pont  most.  Először egy erdélyi próbálkozó mesélt  erről.  Kekeckedik a
hivatal mondták a hírt hallók. De másnap ugyanezt hallottam Ungvárról is. Nem álmodhatott
egyformát  a  két  konzul.  A  kettő  a  Bem  téren  kapcsolódik,  a  Magyar  Köztársaság
Külügyminisztériumában.  70 000 pengő forintról kérik már a papírt.  Ami korrekt lenne, ha
előre bejelentik,  ha tájékoztatnak, ha megmagyarázzák.  De nem. Semmi tájékoztatás,  annál
több akadékoskodás. Menjen el a kedve a próbálkozónak. A szándék világos. Az eredmény?
Mindkét esetben látom, hogy áll a munka. Jellegénél fogva ugyanis magyar polgár nem vállalja
el.  Annak  rendje  és  módja  szerint  meg  is  volt  hirdetve.  Eredménytelenül.  Ezután  lehetett
külföldi munkaerőt alkalmazni. Pontosabban lehetett volna.

Kinek használ ez? Legfeljebb valamiféle obskurus politikai szándéknak.
Minekutána  szerző  így  is  megbizonyosodott  arról,  miként  öleli  keblére  elszakadott

gyermekeit az egyre anyaibb ország, elgondolkodik azon, hogy ha mi így a határon túliakkal,
akkor majd Európa miként mivelünk. És ha most így a határon túliakkal, akkor miként ha majd
légiesül  az  a  határ  is?  Miről  szól  ez  a  történet?  Mi  van  a  demagóg  szólamok  és  ünnepi
beszédek mögött azokban a minket is félrevezető fejekben? Mi jön létre az itteni agyakban? És
mi marad a határon túliak meggyötört kérgében?

Ha így mennek a dolgok, akkor miért háborodik fel az, aki olyat hall a vasárnapi újságban,
hogy egyesek szemet vetettek a Kárpát-medencére? Az ilyen képtelen tények, ilyen képtelen
következtetésekre vezetnek. Mert még próbálnak az emberek következtetni. S ennek vannak is
következményei. Például az, hogy csak egyharmad mond igent. A többi néhány öntudatos nem
mellett csak néma csend. 

És néma tartomány.
A neve még Magyarország. De azt a nagyobbat is úgy hívták valaha.
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Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2003. május 02.

Megjelent: Erdélyi Napló (606.) 2003. május 14.

PAKSI PAX

Simogatják  retinánkat  a  nyugtató  zöldek  tucatnyi  árnyalattal,  s  harsogva  rímel  rájuk  a
természet ezer más színe. És mégis - valahol a mélyben - nyugtalanság motoz a lelkekben.

Furcsa deja vu ül az emberekre és azok is így érzik akik nem tudják mi az.
A  kérdezősködő  médiaemberek  felületes  válaszokat  kapnak  a  tömegtől,  egy-egy

felháborodott, sok közönyt színlelő, s megannyi félrevezetett (?) vagy inkább szorongó. Mert
bár jelen uraink, az elmúlt négy év alatt állították, hogy félelem van az országban, magam azt
inkább  most  tapasztalom.  Hogy  nem  érzem  nap  mint  nap,  az  csak  megedző  múltamnak
köszönhető. Tehát szintén nekik.

Ez a sok párhuzam oly szuggesztív.
Ismét  itt  volt  a  május  egy,  mint  akkor.  Ugye  tudják  mire  gondolok.  Arra  amikor

személyekre  leosztva  azonos  csapat  nyugtatgatott.  Nem  képzelik,  hogy  ha  baj  lenne
elhallgatnák szovjet elvtársaink - szólt a külpolitikus. De a szakma felől is csend vagy hamis
megnyugtatás jött. Hogy mit okozott, ki tudja felmérni? Csak sejteni lehet. Ugyan olyan rejtély
ez, mint az ezzel terhelt lelkiismeretek némasága. A fő bűnösök közül csak a katonát temettük
el. Az ő hallgatása hát jogos. S a tömeg vonult, „sugárzó arccal”.

És rímel  a  hozzáállás,  a  könnyed, felületes modorban odavetett  nyugizás.  Valami olyat
érezni, hogy ha jönne a sugárözön, akkor se várhatnánk jobbat.

Így aztán marad a tépelődés.
Unokáival  a kiránduló kiiktatja a  Paksra tervezett  utat.  Makovecz és Péterffi  gyönyörű

templomát biztonságosabb időkben nézzük meg. 
De mi is történik itt?
Hírek keringenek a felületességről, a vezér emberi alkalmatlanságáról. S már éled is a ma

oly könnyen szárnyra kapó teória. Oka van annak, mondják. Ugyan, ne túlozzunk már, hiszen
így élni sem lehet, szólnak mások. Mert bizony az érdekek határtalanok és behatárolhatatlanok.

Kik kapták referencia nélkül a feladatot mely ehhez a helyzethez vezetett? S vajon miért
éppen  ők?  Ki  most  az  új  vezér?  S  vajon  miért  éppen  ő,  a  privatizáció  tapasztalt  őse,
kiárusításunk hőse?

Mert  már  jóval  a  baleset  előtt  vita  volt  arról,  hogy  eladják-e  az  erőművet.  Táborok
harcoltak pro és kontra. Vélemények ütköztek. A világ legbiztonságosabb erőműveinek egyike,
már csak ezért is, nagy érték volt.

És most az eddig soha sehol nem tapasztalt baleset után?
Most mit ér majd a magyar energia fellegvára?
Most majd lesz vevő az olcsó árúra?
S ha igen, ki kapja a hálát s dícséretet?
Megborzong az ember és elhessentené a logikus, de félelmetes gondolatot.
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Hogy a bajok gyökere itt lenne, reméljük tévedés. De nem tévedés az, hogy ide jutott a
kétkedés, a bizonytalanság, a szorongás, a bizalomvesztés.

Amikor  a  csatlakozás  győzelmi  mámorát  szimulálók  tapsoltak  a  tűzijáték  villódzó
fényében, vajon magukban felmérték-e, hogy az urnáktól távolmaradók is ezeket az érzéseket
hordozták lelkükben?

Már  csak  azt  remélhetjük,  hogy  nem  a  morbid  vicc  sugallta  sugárzó  arccal  lépünk
Európába. Inkább óvatos kétkedéssel, harcra edzetten, reménykedő, defenzív optimizmussal.

Mert bizony uraim, létezik a gyenge igen. 
Ezért is létezik

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2003. május 22.

Megjelent: Erdélyi Napló (610.) 2003. június 10.
Erdélyi Magyarság (51.) 2003. január-június

TÉRKÉP E TÁJRÓL

Radnóti versbéli  pilótája,  midőn a maradék és számára idegen magyar haza fölött repült,  a
költő megérzése szerint, térképnek nézte e tájat. Most magam is repülésre kényszerülök. Nagy
itt a homály és a zűrzavar. Magasra kívánkozom, hogy meglássam e táj igazi térképét.

A látvány fölöttébb különös.
Alant nagy árok és annak számos apró elágazása tűnik fel, akkorák, hogy a Kínai Nagy Fal

utáni második emberi alkotásként láthatók lennének a minket kerülgető szomszédos Holdról is.
A nagy árok két partján pedig nem az van amit ma minden olvasó - kit a látványtól elsápadó
holdvilág nem lát - hinne. Nem bizony.

A roppant magasságból a dolgok helyükre kerülnek, és kiderül, hogy egyik oldalon van a
politika, a maga érdekek mentén szocializálódott csoportjaival, a másik felén pedig mindaz ami
és aki ettől irtózik, erre gyanakszik, ezt ismeri és átlátja, vagy éppen azt átlátni képtelen.

Talán kissé sarkított  megállapítás,  hogy azok,  akik az egyetlen természetes,  és  minden
gyanún felül álló iránytű - a nemzet érdeke - szerint igazodnak, nagy számban állnak ez utóbbi
oldalon.  Vannak  ugyan  közülük elegen  olyanok  is,  kik  a  realitásokkal  számolva,  napjaink
egyetlen eredményesnek hitt küzdőterén a politikain próbálnak ezért önzetlenül tenni, de nékik
ezt a tömeg, az a jól pácolt emberanyag, vajon elhiszi-e? És akkor még nem beszéltünk arról,
ami ezt a megállapítást is cáfolhatja, már ami a küzdőteret, azt a politikait, illeti. Ugyanis ma
már jelek szerint a gazdasági hatalom elnyelni készül a politikait. Egy bábnak indult (indított)
politikus  gazdasági  elkötelezettsége,  támogatóinak  tőke-ereje,  lassan  erősebbnek  bizonyul
egykori politikus kollégái múltjukban gyökerező politikai tőkéjénél?

A képzeletbeli magasban lebegő, csak nézi ezt a térképet és arra gondol, hogy jobb lenne le
sem szállni. Csak lebegne ott a semmiben minden sarak és árkok, táborok és ármányok fölött,
és még feljebb pillantgatva keresné a segítséget.
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Mert nagy a baj. Arat a hazugság. Mindent irányítanak az alkuk. A jó érvényesülésének
esélyei  semmivé  válnak. Elmúlt  az értékek  világa,  eljött  az  érdek egyeduralma,  az egyéni
érvényesülés istenítése teszi élhetetlenné éppen az érvényesülni óhajtó számára e világot.

De az értékhívő, értékőrző emberek nem adják fel.
Most éppen azon vitáznak, hogy hogyan tovább.
Említett  egyik  részük,  elfogadva  a  világ  realitásait,  a  politika  küzdőterén  akar  érvényt

szerezni annak, amiben hisz. Ők most szövetségre léptek a politikával.
Mások tétováznak, vagy éppen tagadják az előbbi lehetőséget, s a kettő között ott áll egy

tábor, amelynek megnyerésére a politika sóvárog.
Ők nemrégiben Visegrádon folytattak disputát, a hogyan-továbbról.
Míg a szövetségre lépők éltették a mindenki által  elismerten karizmatikus vezért  és az

összeforrott  közösség  boldogan  ünnepelt  a  kongresszusi  központban,  addig  a  visegrádi
sportcsarnokban  óvatos  kétkedések  sőt  bírálatok  hangzottak  el  irányába,  és  ezek  is  tapsot
arattak.

Mikor  hozzáértőket  kérdeztem  a  meglepő  jelenségről,  fejüket  csóválták,  mások  arra
hivatkoztak,  hogy e táborban nem csak  útkeresők  vannak,  hanem sértettek  és  sértődöttek,
remélt előnyökről lemaradottak is. Igaz? Nem igaz? Nem tudom.

Hát ilyen a hangulat errefelé. Ez történt mostanában.
Az elismerten egyedülálló vezér mögött így sorakozik a békés had. Most is a szeretetről

beszélnek és arról, hogy nem a győzelem a legfontosabb.
Ezen aztán újra elindul a vita.
Mert az ellenfél kíméletlen. Az a győzelem pedig nagyon kellene.
Félünk megöl a Globál fejű nagyúr.
Azt hiszi nélkülünk is túlélhet.

Leányfalu

*

Naplójegyzet 2003. május 30.

Megjelent: Erdélyi Magyarság (51.) 2003. január-június

VISSZATÉRŐ GONDOLATOK, JÚNIUS NEGYEDIKE ELŐTT

A lap, melyben e sorok megjelennek, és melynek sorsa mondhatni keresztmetszetét adja annak
a  társadalmi-politikai  hangulatnak  és  környezetnek  melyben  élünk,  ismét  kapott  egy
lehetőséget az átmeneti túlélésre. 

Vajon mennyiben vonatkozik ez arra is, ami a lap feltételezett olvasójának az itt írókkal
együtt a legfontosabb. Tudjuk jól, hogy ez nem más, mint a közösen vágyott és féltett cél: a
nemzet megmaradása. 

Ezzel együtt azonnal felmerül az ezirányba mutató iránytű, a nemzeti érdek mai helyzete a
Kárpát-medencei  országok  magyarságának  tudatában  és  lehetőségeiben,  összmagyar  és
részmagyar vonatkozásban egyaránt.
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Természetesnek mondható itt  is,  hogy mint  sorsunkkal  kapcsolatosan szinte mindennek,
ennek a kérdésnek a gyökere is Trianon körül keresendő, vagy ha még pontosabbak akarunk
lenni, akkor a Trianon okait jelentő gyökereknél.

Érdekes módon itt egy folytonosság feltételezhető.
A Trianon előtti hibák mintha folytatódnának, a Trianonhoz vezető hibákat kiváltó okok

mintha  most  is  hatnának,  és  a  mai  kor  körülményei  között  fejtenék  ki  további  romboló
hatásukat.(Nem  ezek  elemzése  a  célom,  ezért  csak  hivatkozom  rájuk,  tehát  a  saját
nemzetstratégia hiányára és a szomszédos, létező nemzetstratégiák lebecsülésére.)

Ugyanakkor  a  környező nyertesek,  a  hetek magatartásában is fellelhető e folytonosság,
természetesen  más-más  súllyal,  módon,  jelentőséggel,  és  továbbra  is  a  véglegesség
biztosításának irányába mutató előjelekkel.

Trianon csapdájának jellegzetessége éppen az, hogy az igaztalanul és kis bűneinél messze
szigorúbban megítélt áldozat, a nyertesek részéről az örök gyanakvás középpontjában áll. És
ők ezt - valamennyi, cselekedeteikben is megnyilvánuló következményével együtt - nyugodtan
tehetik, mert a nyugat, amit most már lassan Európának fognak nevezni, abban érdekelt, hogy
ezek a hibák feledésbe merüljenek, és nyugalom legyen. A nyugalom ára pedig, a hetek igaza
érdekében hallgatásra kényszerített vesztesre parancsolt kuss betartása. Olyan ez, mintha nyolc
személy  közül  egynek  el  kellene  fogadnia igazságtalanságra  alapozott  hátrányait a  többség
érdekében. Ez esetben tehát egy nagyobb közösség kollektív jogai és érdekei a természetesek.
Milyen  érdekes,  hogy  a  kisebbségpolitikában  meg folyton  csak  az  egyéni  jogokat  akarják
elismerni, és nem akarnak kollektív jogot adni. Orwell után szabadon tehát létezne a kollektív
jog, de egy még kollektívebb is?

Minden esetben az az elfogadott, ami ellenünk hat, ami nekünk hátrányos. Az egésznek a
rendező  elve  pedig  az,  hogy  legyen  végre  csend,  foglalkozhassunk  nyugodtan  a  globális
fejlődésben globálisan érdekelt láthatatlanok érdekeivel. 

A legszomorúbb, hogy ez a mai helyzetben a legtermészetesebben hat.
Trianon áldozata csak rendzavaró lehet. A legbiztosabb helye egy képzeletbeli történelmi

szertár spirituszában lenne. Vagy a holt népek skanzenében.
De akkor hogyan is állunk a nemzet megmaradásával?
A  győztesek,  pontosabban  a  nyertesek,  töretlenül  ápolják,  gondozzák,  és  ha  kell

„génkezelik” tömegeik nemzeti öntudatát. Ez a magatartás rendszer-semlegesen íveli át XIX-
XXI. századi történetüket.  Nekik ezt szabad, náluk ezt tiszteletben kell tartani.  Ilyen irányú
érzékenységüket elsősorban nekünk kell - minden lélegzetvételünkkor - figyelembe venni. A
mi feladatunk kicsinységünk megtanulása, és mások képzelt nagyságának feltétlen tisztelete.

Ez az ellentmondásos helyzet  is  évtizedes  beidegződéssé  válik,  hiszen  a kommunizmus
éveit a posztkommunizmus évei követik, és a kétszer négy év megszakítás csak arra volt jó,
hogy  még  egyáltalán  beszélhessünk  erről.  E  négyévek  alatt  is  csak  óvatos  tánclépésekkel
próbáltunk  elsasszézni  a  taposóaknák  között.  Ami  keveset  előre  haladtunk,  azt  azonnal
visszatáncolta a következő ciklus,  mint az előző évtizedek örököse, és mint a nagy európai
elvárás feltétlen végrehajtója.

Nálunk cél a nemzettudat kiirtása.  Ugyanakkor köröttünk, közel és távol is, természetes.
Elfogadják, tisztelik, respektálják, csodálják, tanítják és gerjesztik. De amit szabad Jupiternek...

Ha a fentieket figyelembe vesszük, és a versenyfutásban nekünk kiosztott ólommellényként
elfogadjuk, mi az esély?

Nagy  történelmi  fordulatok  előtt  áll  a  világ,  a  felgyorsult  történelem  süllyesztői  is
gyorsabban működnek. Van értelme résen lenni.
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A legnagyobb hátrányunk, a  tudatos,  felelős választásra való képtelenség éppen itt  hat.
Ezért  lenne  nagyon  fontos  felébredni  és  megtanulni  nem  a  19  000  forintok  irányítva
homályosodó szemüvegével, pillanatnyi előnyök, rokon és ellenszenvek alapján választani.

Mert az a kísérlet ami ebben az országban folyik, az bukásra van ítélve. Lehet, hogy ismét
egy nemzedék esik áldozatul, de a végeredmény nem kétséges.

Mi egy olyan történelmi  korszak után vagyunk, melyben egy morális kötelékektől  nem
gátolt élcsapat megpróbálta felépíteni a maga országát egy olyan tömegre alapozva, melyet
eleinte csak szelekció, utóbb meg már nevelés útján, a versenyképtelenség, a tehetségtelenség
és tehetetlenség, az önálló gondolat hiánya jellemzett. Aki valamiért nem volt betagolható sem
a  szűk  elitbe,  sem  annak  éltető  tömegébe,  illetve  az  azt  éltető  tömegbe  -  az  volt  az
osztályellenség. 

A váltás után átléptünk egy ezzel a renddel ellenkező előjelű társadalomba, egy olyanba,
ahol  a  legkegyetlenebbül  -  állíthatjuk,  hogy túlzottan  is -  érvényesül  a  versenyképesség,  a
tehetség, az önálló gondolkodás.

A Magyarországon e hajtűkanyart egy emberöltőn belül bevenni kényszerült élcsapat, most
ugyan arra a maga nevelte bázisra építve akar ellenkező irányba menetelni.  Azonban sem ő
maga, sem kiszolgálói nem képesek ezt az irányt sokáig tartani. Eredmények híján egyetlen
lehetőségük, hogy az új rendszernek is leghűségesebb kiszolgálói lesznek, és saját tömegüket
meg egykori és mai ellenségeiket egy hajón tudva, bármi áron feledtetni  akarják a nemzeti
érdeket, a nemzeti megmaradás ösztönös óhaját, ezzel szolgálva a nemzetközi finánctőke és az
ezt  megtestesítők  érdekeit.  Mellékesen  még  előnyük  lehet  a  globalizációban  is  hasznos
gátlástalanság  és  értéktagadó  érdekelvűség,  mely  téren  valóban  versenyképesek.  De
egymagában  nem lehet  elég.  Arról  nem beszélve,  hogy  ellentmondásaival  a  globalizáció -
ebben a felgyorsult világban - vajon meddig marad talpon? Képviselői ugyanis a kapitalizmus
klasszikus szabályait már régen túllépték.

Vezető elitünk semmit  nem tesz ami cáfolná azt az őt nap mint nap illető vádat,  mely
szerint hatalmuk megtartásának ára maga a nemzet pusztulása.

Iránytűjükön a nemzeti érdek helyett annak ellenkezője van feltűntetve?
A fentiek tükrében vizsgálva, helyzetünk kétszeresen nehéz. Mert nem csak a földrajzi és

történelmi, s egyben gazdasági környezet szól ellenünk, de még saját választott vezetőinknek is
érdeke lenne pusztulásunk?

Azt mondják, ez a  parazita  lét örök jellegzetessége.  Az élővilágban és a társadalomban
egyaránt. Az élősködő nem lát előre. A gazdaszervezettel együtt pusztul el.

A megmaradásért folyó harc tehát először is ott dől el, hogy képesek leszünk-e kinyitni a
szemeket és megtalálni azt az új vezető csapatot, amelyik az említett iránytű hamis lapját képes
kicserélni.

Utána, és vezetésükkel kezdhetjük meg majd az igazi küzdelmet a túlélésért.
Eddig a hét szomszéd ebben a versenyben mindig megelőzött.
Tanuljunk tőlük.
Ezenkívül már csak egy vigasz marad. Az, amit Bethlen Gábor mondott: Ha Isten velünk,

kicsoda ellenünk!

Leányfalu

*
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Naplójegyzet: 2003. június 10.

Megjelent: Erdélyi Napló (612.) 2003. június 24.

SOMLYÓ-HEGYI GÉNBANK

A  gondolatban  folyton  otthonjáró,  és  a  gyakorlatban  élni  itt  próbáló,  írni-olvasni  szerető
polgár, nem tud elbújni a néki fájdalmas gond elől. Kapja azt ömlesztve innen és onnan, s ma
már kívülről is. Európából. Amint illik. Mert mi más volt Verheugen úr politikai ámokfutása a
kedvezménytörvény ürügyén, valójában korteskörúton ügetvén körbe-körbe.  Uniós érdekből
egymás  rovására  tett  tiszteletkörök,  szomszédos  országokban.  Általuk  dédelgetett  és
kihasznált, mai méreteiben általuk is plántált ellentéteinket, egy emberöltő előtt bizonyos Hitler
használta ki őrült terveit kiszolgálandó, ma bizonyos diplomaták Európa érdekében teszik ezt?
S már hallom is a választ: igen, mert Európa mi leszünk!

Ezen az áron? És még milyen áron?
Na, de ne kalandozzak el. Más volt ami keservre fakasztott. Interneten jött az információ

Csiksomlyóról.
A derék anyaország, melyről első emlékeim még gyermekkoromból eredeznek, mikoron

sűrűn hallottam emelgetni szüleim körében valamiféle ejtőernyősöket (azok a körök nem is
voltak olyan rosszak, mert nálunk szerkesztették Erdély szociál-politikai folyóiratát a Hitelt),
kiknek emlékeit még a szocializmus győzedelmes évei sem törölték ki egészen. Nos a derék
anyaország új s új formában nyújtja ki kezét Erdély magyarsága irányába. Mondjam, hogy a
maradék magyarság irányába, több értelemben is?

Történik ez a politika szintjén szervezetten, és megtörténik sok más vonatkozásban. 
Újabban Csíksomlyóra is elért e segítő jobb. Mely lehet, hogy jobb, lehet, hogy bal, vagy

balról küldött jobb, vagy csak két bal? Nem tudom, de jobb lenne ha el-bal-lagna onnan.
Már  itt  is  elég  baj  nekünk,  hogy a jobboldal  egységének  bomlása  kívülről  és  belülről

egyaránt biztosított, s hiába kapkodjuk a fejünket, nem tudjuk már igazán, hogy ki van belül és
ki kívül, s ki jött kívülről meg, hogy ki távozik belülről kifelé. Így aztán lassan magunkon kívül
leszünk. S egyre többen - hívatlanok - magunkon belül.

Ott meg várja  a derék csángó-magyar a  Szentlélek eljövetelét,  mint annyi száz éven át
minden  évben  várta.  És  ekkor  megjelennek  a  globalizálás  alatt  álló  magyarhon  felkent
kultúrkövetei, jó és tán rosszándékúak egyaránt. És felbukkannak a giccsesített magyarkodás
hős  lovagjai  a  video-klippeken  nevelkedettek,  a  fantasztikus  filmeken  „cserepedettek”.
Megjelennek és dobolnak, szavalnak, áhítatot űznek, meg gúnyt az áhítatból.

Még  hazai  reflexeiket  is  exportálják.  A  rossz  módszert.  Azt  amit  az  ellenfél  itt  nagy
erőfeszítéssel  provokál ki,  hogy hallja a balga választ,  a csapdába vonuló provokált bamba
szájából.  Mi történik az internet szerint: az őket jobb belátásra bírni akaró ferences atyákat
„lezsidózzák”. Mit nem adna - mondjuk a sziklakápolna előtt - egy ilyen jelenetért a jobboldalt
bemocskolni akarók hazai tábora?!

Nem tudom kik voltak ők. De érzem, hogy mennyire nem érzik, amit azok éreztek akik a
keresztekkel gyalogoltak oda. Akiknek déd, ük és ős apja-anyja is ezt érezte. 

Lehet, hogy amit odavittek, ha egy ünnepségen valamely hazai kisszínpadon előadják, más
hatást fejt ki. De ott? Felénk dobbal a verebet riasztják (dobbal verebet fogni nem lehet, szól a
mondás) nem a Szentlelket várják. 

Versenyre  kelni  a  nappal,  a  hegyeinkkel,  a  cserzett  arcú  -  próbált  -  magyarokkal,  a
Szentlélekkel?  Még  jószándékkal  sem szabadna.  Az  úgy  tökéletes,  ahogyan  van.  Az  nem
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reklámfilm  és  oktatószöveg,  nem  dokumentumjáték  és  skanzen-sztori,  az  az  élő  magyar
történelem. Történetünk. Az életünk.

Pesti urak és hölgyek, magyari művésznők és úrfiak!
Nagy csendben  menjetek fel  máskor  arra a  szent  helyre,  és próbáljatok úgy körülnézni

ottan, hogy utána magatokba szállhassatok. 
Mert ott bévül, magatokban aztán van minden amit szerettek megrendezni. Minden mit - itt

a hegyeinktől messze - belétek plántált Európa roppant és roppanni kész szelleme.
Sokat beszéltek és vitatkoztok az őssejtekről,  arról a jogról,  hogy lehet-e eltenni a  jövő

bajaira gondolva őssejteket az újszülött köldökzsinórjából, az erre készülő bankokba?
A magyar köldökzsinór odavezet Csíksomlyóra, az élő magyar lelkiösmeret génbankja is

valahol arra találtatik.
Vigyázzatok rá, mert nagy idők jönnek, s már veszélyben a megmaradás is.
Máshol s másként doboljatok, ha szándékitok nemesek

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2003. június 27.

Megjelent: Erdélyi Napló (613.) 2003. július 01.
                  Erdélyi Magyarság (52.) 2003. június-szeptember

ÉS AKKOR JÜRGENS A ZSEBÉBE NYÚLT…

És Jürgens úr akkor a zsebébe nyúlt, majd meglengette a koronás igazolványt, azt az ördögtől
valót. Európa pedig szörnyűlköde legott.

Benes dekrétum igen, státustörvény nem. Ebben minden benne van.
Íme a minket tárt karokkal váró Európa igazi arca.
Soha nem fogják megérteni, ha Trianont magyarázzuk, s ha mégis megértenék, akkor azt

nem vallanák be, mert nem érdekük megérteni.
Soha nem fogják elfogadni a Trianont orvosló kísérleteinkről szóló magyarázkodásainkat.

Mit  kellene tanulmányokba fektessen  például  egy  európai,  hogy megértse  mondjuk csak  a
Szent Korona tanát, s pláne annak az érzésnek rugóit amit az minden magyarnak jelent. Amíg
jelent még, s akinek.

Körülöttünk  hét  érdek,  s  mi  középen  hétfelé  védekezvén,  miközben  legnagyobb
ellenségeink már a kapukon belül támadnak. 

Én nem tudom mi lehet ennek az ellenszere, ma sem tudok jobbat mint egy nagy közös
erőfeszítéssel  valami  nagyot  csinálni.  Nem,  nem  véráldozatra  gondolok,  bár  az  sokszor
egyszerűbbnek  tűnt  ennek  a  nemzetnek.  Én  tartós  áldozatvállalásra  gondolok.  Itt  az
anyaországban, egy világraszóló fellendülés elérése céljából.

Ha ez sikerülne, akkor más lenne a Jürgensek helyzete, mikor kívülről ravaszul támogatott
érveikkel söpörnek el a tárgyalóasztalok mellől.

Néhány éve még csak egy kis fellendülés volt észlelhető és volt mellé egy méltóságteljes,
határozott  külpolitikai  magatartás.  Akkor  született  meg a  Jürgens  által  kért  megegyezés  a
legkeményebb tárgyalóféllel, Romániával.
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Amint észrevették, hogy gyengül a tartásunk, semmisnek nyilvánították aláírásaikat. És ezt
mi innen kéretlenül is támogattuk, mert nem az aktuális vezetés aláírásait vették semmibe.

Mikor tanuljuk meg, hogy kikkel tárgyalunk?
Mikor tanuljuk meg, hogy itt csak a kemény és hátteret felmutató tartás hathat. Az is csak

úgy, ha folyamatosnak bizonyul. Szükségük van ránk. Ne adjuk ingyen támogatásunkat. 
És ha valaki megint azzal érvel, hogy kisebbségeink túszként élnek odaát, akkor figyeljünk

az ő szavukra is. Ők tudják, hogy az ilyenfajta óvatoskodás rajtuk nem segít.
NATO  belépés  előtt  visszaadják  a  Református  Kollégiumot  és  mi  ott  örvendezünk

gyönyörű Farkas utcánkban. Aztán ha már nem sürgős, visszaszívják. Indokolatlan. Nincs elég
gyerek.

NATO belépés előtt hamut hintenek fejükre a holokauszt miatt, és törvényt hoznak az azt
tagadók ellen. Belépés után azt deklarálják amit a törvény tilt. 

Röhögnek saját törvényükön, a saját markukba.
Végre, végre ébredjenek fel azok, akiket másfél évszázada az orruknál fogva vezet ez a

Kárpátokon  kívülről  Európára  leselkedő  kiflipolitika,  ez  a  levantei  gondolkodásmód.
Ébredjenek amíg végleg nem késő.

És, hogy kik a félrevezetettek?
Nem csak mi a nagy vesztesek, de egész Európa is. Nagyobb lesz vesztesége mint a remélt

nyereség ha „belé lépnek”. Így ahogy írva van.
De félrevezetett minden erdélyi román is, sőt a kifli lakói is. 
Mert örökké nem lehet csak táblajátékot, triktrakot játszani.
Sem a gyárban a munka helyett, sem a történelem színpadán.
A politikát legyőző gazdasági érdek lehet a vesztük.
Máshol már láthattuk ezt működni.
Persze addig is túl kell élnünk. Hát erre összpontosítsunk és vívjuk napi küzdelmeinket. 

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2003. július 10.

Megjelent: Erdélyi Napló (615.) 2003. július 15.
Átalvető (47.) 2003. szeptember

BUDAÖRSI MERENGŐ
Professzor dr. Csőgör Lajos halálára*

Állunk a kisded temetőben, mely mostantól végleg magyar Rodostónk leend. Mi akik eljöttünk
ide tudjuk, hogy kit fogad magába a maradék magyar föld e számunkra távoli zuga. S azt is
tudjuk, hogy ezután zarándokló helyünk kellene legyen az.

Professzor dr. Csőgör Lajos egy évszázadig tartó útjának végére érve, most úgy tér meg
őseinkhez, miként a Nagy Fejedelem. Mert ő a két pogány közt morzsolódó erdélyi magyarság
ritka nagy embere volt. A magyar nyelvű oktatás, a magyar nyelvű gyógyítás ügyének Bethlen
Gábora.
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Vajha - az égi ösvényeket járván - küldene nékünk magához hasonlatos vezetőket. Mert
nagy a mi ínségünk, s nagy szükségét éljük most is kelet bizánci szelleme és a nemzetfeletti
álcában páváskodó új nyugati között, az ösvényt találni képes vezetőknek.

Csőgör Lajos professzor élete mindenki számára nyitott könyv, s arról nem az itt levőknek
kell  beszélni,  hanem  azt  ami  benne  foglaltatik,  nyitott  tankönyv  módjára  kellene  tanítani
azoknak,  akik  most  nincsenek  itt.  Sokan,  nagyon sokan  kéne megtanulják abból  annak az
egyetlen biztos iránytűnek a használatát,  melyet úgy neveznek, hogy túlélést,  jövőt teremtő
nemzeti érdek.

Mennyire eltávolodott ez a biztos támpont a mai harcosoktól, s mennyire sikerült annak
igaz  lényegét  bésározni.  Ahelyett,  hogy  mindnek  övében  ott  függene  e  nélkülözhetetlen
műszere  a  megmaradás  felé  tájékozódásnak,  ma  inkább  félve,  finnyáskodva  taszítják  el
maguktól az egyedüli iránymutatót.

Pedig ettől a legnagyobb fegyvertől megfosztva, már minden egyéb kísérlet a sikert idéző
meddő ábránd csupán.

Ő  volt  az  aki  szótlanul,  ki  nem  mondva,  igazi  nagyjaink  lenyűgöző  szerénységével,
mindenkor  és  minden  helyzetben  e  szerint  tájékozódott.  Ha  kellett  keményen,  okosan,  ha
kellett bölcs alkudozások során, ha kellett a megtorlást is elviselve.

Ó mennyi kiváló hőse van azoknak az éveknek, kik magukról s jeles tetteikről szeretnek
szólni, és milyen némák maradtak az igaziak.

Most immár Ő is, örökre.
A rekordok kergetését élő világban nem lesz példa arra, amint az ő vezetésével nemzetközi

hírnévnek  örvendő  Iskola  született  ott  a  hajdani  székely  fővárosban,  a  Somostető  lábánál.
Hónapok alatt, a semmiből. Hihetetlen ugye? Mégis igaz.

És  ennek  az  iskolának  a  szelleme  áthatotta  azóta  nem  csak  a  kisebbik  hazát,  hanem
kényszerű  módon  e  nagyobbikat  is.  Próbálták  simfelni,  próbálták  támadni,  de  a  tények
mindenkor  mást  mutattak.  Miként  a  tanítványok  is  más  példát  az  utánuk  jövőknek,  s  a
mellettük haladóknak.

A nagy mű sokáig veszélyben volt s már-már süllyedni látszott, de a történelem kerekét
igaz  földi  s  hatalmas felettünk őrködő erők fordíták  oly irányba,  hogy az  az Iskola ismét
feltámadott. Megadatott tehát a csalódott alkotónak az, hogy újjászületni lássa már-már veszni
látszó művét.

Ha igaz,  most  fekete zászló leng az  épületen.  A marosmenti  szél  lengeti.  Gondolatban
lehajtott fejjel bandukolunk felfelé a Klastrom utcán, s a Vártemplom harangja is felzúg.

Hány évszázadon át vívtuk harcainkat. Hány évszázadon át porlott az a szikla. De a Maros
vize  lehordta  és  szétterítette  a  völgyekben.  És  termett  rajta  új  sziklakemény  akarat.  Sok
megmaradni akaró magyar, és mikor nagyon kellett, egy-egy igaz vezető is. 

Nehéz és nem hiábavaló évszázadának végén most elpihen az alkotó. És odafentről, ujját
kedvesen felemelve, tettekre int.

Minket,  valamennyiünket,  kik  most  lettünk  árvák  és  most  jövünk  rá  Tőle  nyert
gazdagságunkra.

Leányfalu

*
A második világháború után Kolozsváron ismét megszűnt a magyar nyelvű felsőoktatás. Az egyetemet a román
hatóságok vették birtokukba.  A békeszerződés adta  lehetőségeket  akkor okosan kihasználva azonban sikerült
létrehozni a magyar oktatási nyelvű Bolyai Egyetemet. Hely hiányában az orvosképzés megszervezése itt nem
volt lehetséges. A klinikákat is átvette a román egyetem. Így a magyarnyelvű orvosképzés Marosvásárhelyen
indulhatott be. Hihetetlen energiák mozgósításával és szinte a semmiből. Néhány hónap alatt.
Úgy a Bolyai Egyetem kiharcolásának, mint a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem megszervezésének vezéralakja
volt - a most, életének századik évében Budapesten elhunyt - professzor dr. Csőgör Lajos, a Kolozsvári Bolyai
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Tudomány Egyetem és a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem alapító rektora, a Szent-Györgyi
Albert Orvostudományi Egyetem honoris causa doktora, aki egy nehéz életpályával, ha kellett a raboskodást is
vállalva, mutatta meg, hogy miként kell okos kompromisszumokkal, mégis gerincesen és csendben, nemzetet
mentő feladatokat megoldani.

*

Naplójegyzet: 2003. július 22.

Megjelent: Erdélyi Napló (618.) 2003. augusztus 5.

HAZÁTLANSÁG ÚTTALAN-ÚTJAIN

Az Erdélyből elszármazott időnként útrakél, s egy szépséges kényszernek engedve újra meg
újra körüljárja a gyökereket.

Ezek  az  utazások  azonban  csak  kivételes  véletlenek  folytán  maradhatnak  meg  az  oly
annyira óhajtott lelki feltöltődés szintjén. 

A barátságok tiszta vizeiben való megmártózás már egyre ritkábban lehetséges. A barátok
fogynak. Költöznek. Vagy a temetőkertekbe, vagy az anyaországba, mely lassacskán maga is
egy nemzet temetője lehet, máskor távolabbra. Gondolnak merészet és nagyot: hic Rhodus, hic
salta.

De a szülőföld vonzása és varázsos ereje is magán hordozza a külső sérülés nyomait. Nem
ismerünk az országra, a városra-falura, az utcára, a szülőházra. S hogy ennek oka a fejlődés
lenne, az bizony nem igaz válasz.

Mert az ok egészen más. 
A  látogató  valami  olyat  érez,  mint  annak  a  völgynek  a  szerencsés  módon  idejében

elköltözött lakója, melyet sárlavina temetett be, s melyet a túlélő kegyelettel meglátogat.
Lába alatt  érzi  az  ősök  csontjait,  és azon gondolkodna,  hogy ha eljő  az  idő,  a  sajátját

küldesse-e ide ítéletnapig tartó várakozásra? Mert bizony sokfelé kockázatos vállalkozás az. És
a temetőárok szegesdrótja alatt aludni kényelmetlen lenne. Még beleakadnánk a feltámadáskor.

Először  fellélegzik  az  utas  a  javuló útviszonyokat  tapasztalva,  utóbb  egy  sorvatag  kor
sorvatag  emlékműveiként  tornyosuló  blokk-negyedek  -  házilag  üvegezett  verandái  -  alatt
haladva hirtelen furcsa érzése támad.

Mi is ez a hangulat?
Nagyváros központja felé közeleg, s a vedlett blokkok között, befejezetlen társuk romjai

éktelenkednek.  A  beomlott  pincéből  dögszag  árad.  Mellette  dinnyehalom.  Az  árusok
szálláshelyét jelentő mocskos rongyokat nylon fedi az eső elől. A menyecske egy kondérban
valamit  főz.  A  helytől  20  méterre  élelmiszerpiac.  A  piacon  hömpölygő  tömeg.  Rengeteg
kétesértékű árú, sok nézelődő, gyér valódi vásárló közönség. Gyanús fejek. Furcsa alakok. Az
ember ösztönösen megmarkolja irattárcáját. És egy-egy valaha volt piacra gondol, a hóstátiakra
- kikeményített, naponta váltott ruháikban - meg másokra.

A temetőben mindenki figyelmezteti, ne is vegyen virágot. Néhány óra múlva azt ismét a
kapu előtt  árulják.  Ha  mégis  megpróbálná,  akkor  törje  le  a  szárát.  Csak  a  virágot  rakja a
sírokra.  Azt  nem lehet  újra  eladni.  S  amilyen  idegen  a  város,  úgy  nehezedik  évről-évre a
tájékozódás  a  holtak birodalmában  is.  Közöttük is  vannak vesztes  és  győztes  halottak.  Ez
utóbbiak vagy a  régiek kiszórt  csontjainak  helyén,  vagy eléjük,  rájuk  telepítve.  Némelyek
büszkén s nagy nyugalommal szundítván a magyar arisztokrácia kriptáiban, a címer leveretése
után.
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És  mindenütt  az  ízlés,  a  rend,  az  ésszerűség  teljes  hiánya.  Meg  a  szenny.  Viszont
háromszínű zászló az fölös mennyiségben.

Mi is ez a hangulat? Kérdezhetjük ismét.
S  újfent  eszünkbe  juthat  Ernest  Hemingway,  az  egykori  haditudósító.  Nem  sokkal  a

gyászos fordulat után már levonta a következtetést:  „..azt hittük, hogy a Balkánból Európát
csinálunk, de Európából csináltunk Balkánt”. Közben pedig ez a balkanizált országrész adja a
másik  kétharmadnál  több  mint  kétszer  nagyobb  nemzeti  jövedelmet?  Uram Isten  mi  lehet
akkor ott?

Tudják-e xenofóbék, hogy mit  jelentett  volna nekik,  ha megőrzik a szász  és a  magyar
kisebbséget, és jogaikat is tiszteletben tartva dolgozni hagyják őket? Nem. Még ma is marad a
tébolyult gondolatmenet: ha elkészül az erdélyi autópálya, majd négy sávon jönnek a magyar
tankok és a MOL kutaknál tankolnak.

Az utazó olykor intézni is próbál ügyeket. De már az ajándék sem segít. Átverik aljasul,
húzzák az időt, reménytelenné teszik a becsületes próbálkozást.

Aztán az otthonmaradottak felől érdeklődne, lelkiismeretével küzdvén gondol az őrzőkre.
Hátha itt még él valami abból, ami az anyaországban már szinte egészen kimúlt? S valóban!
Egyénekben  még  felfedezhető.  De  ezen  túl  alig.  Kedves  újságja  is  az  utolsókat  rúgja.
Támogatást nem kap, mert igazat beszél.  Sem otthonról,  sem itthonról.  Ellenkezőleg. Okos
módszerekkel teszik lehetetlenné. Munkatársait „átigazolják” A megélhetés bizony nagy úr.

S mikor utazónk csalódása már teljes, a gyötrelmes tapasztalatok gyűjtésében a véletlen is
kezére játszik. Tárkány és Gyanta temetői mellett halad el. Az első és a második háború után itt
ülte  torát  a  gyűlölet.  Irtották  a  magyart.  A  sírok  már  előóvatoskodtak  a  bozótból,  de  a
tájékozatlan szemlélődő csak annyit láthat, hogy gyermekek, nők, aggok is feküsznek ott, mint
a  „háború  áldozatai”.  Nem úgy máshol,  ahol  kitalált,  vagy  elferdített,  felnagyított  magyar
bűnöknek  állítanak  gyűlöletkonzerváló  emléket.  Vajon  a  diplomáciai  tárgyalások  során,
melyek szinte  csak a szomszédok érzékenységéről  szólnak, nem merült  fel  soha a magunk
igaza? Érzékenységre való jogainkról már nem is beszélve.

Az  egyik  tömegsír  közelében  rusztikusan  elegáns  üdülő.  Utcasornyi.  Ott  találkozik  a
magyar  miniszterelnök  kinti  pártfogoltjával,  kinek  -  sajtóhírek  szerint  -  egyik  felügyelő
bizottsági tagját éppen most tartóztatták le Bécsben. Milliárdos csalások miatt. De ezért is az
előző kormány felel, hiszen az átutalások zöme még a választások előtt történt, mondják.

A független magyar bíróságok ezután vajon aszerint ítélik majd el a gonosztevőket, hogy
melyik kormány idején követték el tettüket? Nem aszerint, hogy mit tettek s kivel szövetkeztek
arra?

Az  élményektől  kábult  utazó  ezeket  a  gondolatait  már  határon  innen  forgatja  fejében.
Hazafelé utazik.

Hazafelé?

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2003. július 23.

Megjelent: Erdélyi Magyarság (52.) 2003. június-szeptember

ÉRTELMETLEN BÖLCSELKEDÉS
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Szolgáltatói  társadalomban  élünk,  és  keressük  nap-mint  nap  azokat,  akik  minket  jól  és
becsületesen kiszolgálnak. 

Nehéz ilyeneket találni. Nehéz, mert ez a világ nem a szolgáltatókról szól. Az csak szólam.
Ez a világ, melyet buzgón építenek – majdnem azt mondtam, hogy nekünk - de természetesen
maguknak azok, akik a nálunk 50 000-rel több nemzettársunkat tudták elkábítani, szóval ez a
világ másról  szól.  A szolgaságról  és a  kiszolgáltatottságról,  melyekre az eddigi  történelem
során soha nem tapasztalt ügyességgel húzzák rá a demokrácia jelmezét.

Amit az Isten képére teremtett ember, az Istennek való megfelelés felé vezető úton, belső
értékekben fel tudott halmozni, vagyis a jó, nagy hátrányban van azzal, ami ellene hat.

A jó ugyanis  nem a kellemes,  a  könnyű, az  olcsó kielégülést  ígérő valami.  Azok akik
elérték persze tudják, hogy általa ezeket meghaladó boldogsághoz juthat el az ember, de odáig
nehéz út vezet, s ezenközben a rossz, a sátáni, nagy előnyt élvez. A gyenge emberek, és köztük
fontos  helyet  elfoglalva  a  kevéssé  tehetségesek  is  (!),  hajlanak  a  karnyújtásnyira  levő
külsőségek, a könnyedén elérhető élvezetek megszerzésére. Bármi áron. 

Az ilyenek a megismerés,  tökéletesedés és az ezzel  járó boldogság kapuinak kitáráshoz
szükséges nehéz próbatételeket nem vállalják.

Hogy honnan származik ez a talán ide sem illő néhány banális mondat,  mely láthatóan
mégsem egy jeles filozófiai tanulmány, vagy emberismereti dolgozat bevezetőjét képezné, az
ezután derül majd ki.

Szolgáltatót  keresvén  kerültem kapcsolatba  egy  bizonyos  tevékenységet  átlagos  szinten
nyújtó emberrel.(E szó pontos definícióját lásd Medgyessy összes művei…) Kicsit imitt-amott
átvert, de még a tűréshatáron belül. Ja kérem a mai világban…

A jeles  úr a  kádári-kor,  a  puha diktatúra jellegzetesen megmunkált  alakja,  ki  egyetemi
diplomáját vállalkozóként kamatoztatja, de mégis, vagy ahogy köreiben mondják: alapvetően,
egy felső fokon képzett magyar. Ráadásul erre ad is.

Utazásomról kérdez.
Megemlítem,  hogy módom volt  látni  határon túli magyarellenes  atrocitások megmaradt

emlékeit, melyek lassan bújnak elő a mesterségesen felettük tenyésző dzsungelekből.
Csodálkozva néz rám.
Igen, mondom. Volt ilyen nem egy. Fejszével  lenyakazott  magyarok, kaszával  fatörzsre

felszúrt magzat. Disznók által felfalatott tetemek. A golyó szinte kegyelemnek számított.
A  magabiztos  és  szemináriumokon  edzett  értelmiségi  azonnal  fontosnak  tartja,  hogy

szóljon, mégpedig az internacionalizmus jegyében.
Uram,  mondja,  hasonló  disznóságot  mi  jóval  előbb  is  már  elkövettünk.  Az  ön  által

említettől semmiben sem különbözik Szent István tette, ki ellenlábasát ezer évvel előbb már
felnégyeltette.

Nem először élem meg magamban a lemondó megadás filmjének gyors lepergését.
Mit lehet elmagyarázni egy ilyen embernek. Szinte hallom amint védi álláspontját, amint a

kézenfekvő  ellenérveket  nem  fogadja  el,  amint  nem  akarja,  vagy  nem  képes  felfogni  az
álláspontja képtelenségét igazoló mondatokat.

Visszaemlékezek eddigi tapasztalataimra.
Egyszer, nem régen - hasonló helyzetben - szóbakerült egyik nagy (választott) vezetőnk

mulatozása egy kétes társaságban, ráadásul amikor országos feladat elől tűnt el. A baloldali
választótól érkező rövid válasz így hangzott: Ő is ember, neki is kell kikapcsolódás.

Nos ez az embertípus, a saját mintájára szabott vezetőknek mindent megbocsát. Nekik akár
azt  is  elnézné,  ha  szüleiknek  gyémántbányái  lennének  közpénzből.  Ők  a  bűnözőkkel  is
bulizhatnak és parolázhatnak. Mi több: lehet, hogy önfeláldozásként állítják majd be tettüket.
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Ez az embertípus az, amely a biztos baloldali szavazó. Csak hozzá kell még kaparni innen-
onnan valamennyit, és egy kis szerencsével, egy kis ügyeskedéssel, kecsegtetéssel, külföldnek
tett alázatos ígérettel, de elsősorban vádaskodással, együtt is van a győzelem minden feltétele.

Ezt a jobboldal nem képes megcsinálni, mert akkor már nem jobb oldal. De így enyészik el,
válik semmivé a valódi baloldalban még hívők feje felől is a baloldaliság délibábja.

A hatalomnak ez a modell kell, ez az melyet szaporítani szükséges,  ebbe az irányba kell
mindenkit nevelni.

Ez nyugodt jövőjük kulcsa.
Ezért küzd az aktuális magyar oktatáspolitika is.

A szolgáltatótól rövid úton távozom. Sejtem, hogy valószínűleg utolszor voltam nála.
Megyek tovább. Előre a lenini úton.
Erről eszembe jut egy párttitkár, ki azzal dicsekedett, miszerint ő mindenkor a lenini úton

jár. Az egyik jelenlevő ivócimborája kellőképpen töltött állapotban megjegyezte, hogy ez így
igaz. Ők ketten minden reggel együtt szoktak  lenn inni az utca aljában levő kocsmában. A
titkár  elvtárs  ráadásul  ingyen.  A  cimbora  ezzel  több  éves  absztinenciát  nyert  egy  nem
alkohológiai  jellegű  intézetben.  Szerencséje  volt,  hiszen  ennyivel  feltehetően  életkora  is
megnyúlt. A párttitkár megmaradt a lenini úton. Ma is azt járja nagy következetességgel és
eredményességgel. Elborult aggyal.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2003. augusztus 02.

Megjelent: Kárpátok Őre (I /7-8.) 2003. október - november

EGY KÖZEMBER EMLÉKEZÉSEI
SZOMSZÉDUNK, ZSÖGÖDI NAGY IMRE

110 éve született Erdély nagy festője, Zsögödi Nagy Imre

Fél  emberöltő nem kevés,  ennyi  ideig ismerhettem, láthattam, csodálhattam Nagy Imrét  az
embert. 

Művészetét  sokan  méltatták  és  meggyőződésem,  hogy még többen  fogják  ezt  tenni  az
avatottak közül. Majd elvitáznak a nagybányai indulásról s az önálló iskolateremtőről, arról a
befolyásról ami őt érhette, s arról amit ő gyakorolt másokra.

Számomra,  ki  a  művészetnek  s  így  művészetének  is  egyszerű  élvezője  lehettem  s
maradhattam, ebből a legfontosabb az, hogy ha munkáival lehetek egy fedél alatt, nem csak a
nagyon szeretett  és  elérhetetlen példakép  Imre bácsira  emlékezem,  de körülvesz  fájdalmas
szépségével,  misztikus  erőivel  a  szülőföld,  és  persze  a  legszebb  évek  keservesen  tarka  és
haszontalanul hasznos megtapasztalásainak emlékei is.

Most mikor egy oly régen várt folyóirat, indulása után nem sokkal, megtisztel a felkéréssel,
hogy a nagy művész születésének száztizedik évfordulóján gyűjtsem össze ismét emlékeimet
melyek  véle  kapcsolatosak,  igencsak  érzem  kicsinységemet.  Tar  koponyájával,  vizslató
tekintetével és derűs, jóságos, olykor huncut mosolyával néz le rám a nagy ember, a családi
barát,  a  kedves  szomszéd,  támogatóm,  mindenkori  -  férfias  keménységgel  -  vigasztalóm,
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valaki, aki haláláig éreztette velem, családommal, hogy sorsunk saját mozgalmas, alkotó élete
és nem elhanyagolható gondjai mellett sem közömbös neki. Azt is tudom, hogy sokan voltunk
ilyenek.

Mikor erről próbálok írni eszembejut, hogy az erdélyi gyökerekkel is bíró, lassan közel fél
ország,  bizonyára  sokat  tud  már  róla,  és  büszkén  érzi  őt  magáénak.  Ha  róla  beszélünk
összevillan  tekintetünk,  közösen  érezzük  a  szívünkbe  költöző  melegséget,  meg  persze  a
büszkeséget is. Ugyanakkor nagy hiányérzet tátong bennünk, ha arra gondolunk, hogy a hazai
társadalom másik fele, a művészetkedvelőknek egy részét is beleértve, még ma sem tud felőle
eleget, s az erdélyi képzőművészet, a Trianon utáni Erdély magyar szellemi teljesítményének
még  ma  is  szinte  kijáró  homályban  húzódik  meg.  Így  Nagy  Imre  is,  más  óriásainkkal
egyetemben.  Erdély  magyar  képzőművészete  iránt  az  aukciókon  észlelhetően  fokozódó
érdeklődés azonban azt mutatja, hogy elindult valahol valami. S ez remélhetőleg nem csupán
ügyes,  és előrelátó üzletemberek jóvoltából történik,  hanem az igazi értékek spontán úttörő
erejének hatására is.

Nagy ember  volt ő,  miként  azt Kányádi Sándor írta halála után nem sokkal,  olyan, aki
inkább eszménykép lehet, mert modellként elérhetetlen.

Mikor tehát hozzálátok, hogy a róla szóló számos történethez hozzáadjam a magam apró
emlékeit is, először az elfogódottságot kell leküzdenem, mert eszembe jut az, amit a szobája
falán függő rajzzal kapcsolatosan mondott, s ami már közmondásos arrafelé. Az említett képen
ugyanis haldokló édesanyját örökítette meg. Mikor azt kérdezték, hogy lehetett erre képes, ő
ezt mondta: „Az agyam megkocsonyásodott, de meg kellett csináljam”.

Hogy  a  magam szerény  kísérletét  e  pillanathoz  merjem mérni,  az  nagy  aránytévesztés
lenne, de nem véletlenül jutott éppen most eszembe ez a mondata.

Az  utóbbi  évek  eseményei,  a  nagy  reménykedések  után  jött  még  nagyobb  csalódások
tehetik azt, hogy ha múltamban motozok, melynek szüleim mellett egyik legmeghatározóbb
alakja volt ő is, olyasféle érzések támadnak bennem, mint abban, aki egy haldokló ágya mellett
próbál  tiszta  fejjel  gondolkodni  azon  ami  volt,  s  főleg  azon  ami  abból  még  a  jövőt,  a
megmaradást szolgálhatja. Ma, aki a végveszélyt megélő Kárpát-medencei magyarság sorsán
aggódva  ezt  teszi,  annak  Imre  bácsi  szavaival,  valóban  megkocsonyásodik  az  agya  a
kétségbeesett erőfeszítéstől, de úgy érzi mégis, hogy mást nem tehet.

Így aztán billentyűzetem fölé helyezve a zsögödi kertből,  porai mellől hozott  csillámos
kődarabot, emlékezem.

Apámmal együtt a XIX. század utolsó évtizedében születtek, és már az első világháborút is
megtapasztalva viselték el Trianon kínjait. Mindketten az anyaországban szerezték felsőfokú
képesítésüket. Így aztán, amikor a nagy világégést követően, Imre bácsi életét megosztotta az
elhagyhatatlan  Zsögöd,  és  az  oktató  munkájával,  és  művészi  létének  más  nélkülözhetetlen
szükségleteivel kapcsolódó Kolozsvár között, a barátság szálai hamar erősödtek közöttük. Nem
csak a múlt, a házunkban szerkesztett HITEL, és Tamási Áronnak s alkotó társainak közös
szeretete, de a véletlen szomszédság is közrejátszott e barátság továbbmélyülésében.

Nagy Imre a kolozsvári tisztviselőtelep Jósika (ma Nicolae Iorga) utcájába került, ahol a
proletár internacionalizmus idején még mindenkit egyformán érintő lakáselosztási politika, a
Rusu professzorék, velünk szemben levő házában utalt ki számára lakást. Valószínűleg azért
éppen itt, mert az akkori kor mércéje szerint igen tetszetős és modern háznak, a földszinten
hatalmas félkör alakú üveges verandája volt, s ez műteremként is szolgálhatott.

A délre néző ablakok a város felett szelíden emelkedő Felekre nyíltak, amerre akkor még
csak a zöld hegyoldal, s egy-két elszórt házacska jelezte az emberi jelenlétet. A természet az
első években még bejárt Imre bácsi ablaka alá. 

A szobában növényei voltak és egy papagáj is életteret kapott. Szabadon mozgott. Nem
csak véle, de virágaival is elbeszélgetett a művész.
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Főleg a főiskolai tanévet, később mikor már nem oktatott, a teleket töltötte itt. Nyáridőben
rohant  Zsögödre,  s  mikor  újra  feltűnt  az  utcán  és  beköszönt  hozzánk,  az  egyben  az  ősz
beköszöntésének egyik csalhatatlan jele is volt.

Emlékezetem  képernyőjén  mindég  egy  drapp  átmeneti  kabátban,  kalappal  és  sétapálca
módjára fogott esernyővel jelenik meg. A kalapot gyakorta csak kezében tartotta.

Első  emlékeim  félelmetesek,  hiszen  az  osztályharc,  az  államosítások  és  az  ezzel
párhuzamos „aranyláz” idején, mikor a szervek mindenhol arany után kajtattak, e célból, vagy
mert kapcsolatai miatt nyilván ő sem volt közömbös alakja a helyi szellemi életnek, sorozatos
házkutatásokat tartottak nála. Napóleon aranyakat kerestek, azt feltételezvén, hogy az egykor
külföldön elkelt képeiért  valaha ezzel  fizettek vásárlói,  és ő bizonyára ilyen formában őrzi
vagyonát, nem túl jövedelmező művészi létének anyagi hátterét biztosítandó.

Nem egyszer ébresztett minket éjjel Imre bácsi, és kérte apámat menne át, mert a rendőrség
jegyzőkönyvkészítésre készül, és tanura van szükség. Sajnos az idők változását egyikük sem
érte meg és így soha nem derült ki, miket kellett annak idején aláírniuk. Apám átment, majd
egy-két óra múltan hazajött és szótlanul lefeküdt. Én ennyit tudtam az egészről. A Napóleonok
feltételezését is csak később, szellemi képességeit haláláig megőrző idős édesanyám mesélte el.

Arra határozottan  emlékszem,  hogy  Imre bácsi  másnap  is  a  szokásos  nyugalommal  és
derűvel, rugalmas léptekkel indult le a város felé.

Apámmal  az  utcán sétálva mertek leginkább gondolatot  cserélni.  Együtt  indultak, vagy
tértek haza,  s  menet  közben a lehallgatás veszélye nélkül beszélgethettek.  A reményeik és
aggodalmaik  teljes  mértékben  közösek  voltak  és  soha  nem  hallottam,  hogy  valamiről  is
vitatkoztak  volna.  A  rendszer  embertelensége,  a  vörös,  internacionalista  lepel  alatt  folyó
magyartalanítás,  az  összmagyarság  jövője  állandó  témák  voltak  és  forrásai  akkor  alakuló
szellemi kincs és értéktáram gyarapodásának. Optimisták voltak, s bár 56 után megingott hitük
a szabad világ segítőkészségében, de hittek a történelmi folyamatok kiegyenlítő erejében. A ma
oly ritkán tapasztalható őszinte és magától értetődő, tehát  számukra talán tudatosan nem is
létező tolerancia, melyet az utóbbi évek már-már naivitássá degradáltak, természetes kelléke
volt  gondolkodásuknak.  Társaságukban  találtunk  többet  is  az  erdélyi  magyar  zsidóság
maradékaiból,  de  soha  nem  beszéltek  a  gyűlölet  hangján  a  történelmi  igazságtalanság
haszonélvezőiről, a románokról sem. Nagy Imre korrekt jó viszonyban volt a Rusu családdal,
akik boldogok lehettek, hogy ilyen kultúrált és megbízható lakótársat adott nekik a sors. Ennek
emlékezetem szerint hangot is adtak.

A kolozsvári magyar elit (és a „régi”, tehát az un. huszonkét év alatt, vagyis a Trianon után,
de a magyar négy év előtt betelepült román elit egy része is) rendszeresen járta hétvégeken a
Felek oldalában fekvő Bükk erdőt.

Művészek, tudósok, egyetemi tanárok, orvosok népesítették be az erdei utakat. A Berbéki
őrház,  vagyis  a  bükki  menedékház,  a  Majláth-kút  (melyet  a  románok  Bilascu  névre
kereszteltek), az Árpád-csúcs, a Kis Magura, mint a gyalogtúrák legtávolabbi pontja, délebbre
a Szent János-kút (helyén ma blokknegyed áll), északabbra a város másik oldalán a Hója-erdő,
a Bácsi-torok vagy a Szénafű vonzották a kirándulókat. Gazdag növényvilága volt a helynek s
az állatvilág is jeleket adott olykor. Az erdőben még ott álltak a begyepesedett lövészárkok és a
katonasírok. Tavasszal a kakasmandikó, a vadjácint, a tüdőfű, a berki szellőrózsa és a különféle
keltikék lepték el  a  fák, bozótosok alját,  s  a  nedvesebb helyeken ott  nőtt  a  gólyahír és az
acsalapu. A szénafű védett növényeivel hívogatott. Télen a papok völgye, a Négyszög és a
csúcson túl fekvő Őzek völgye adott lehetőséget a sízésre.

Imre  bácsi  is  rendszeres  látogatója  volt  e  helyeknek  a  Kolozsváron  töltött  hűvösebb
évszakokban. Leggyakoribb társasága dr. Nemes István ügyvéd (anyagi ügyeinek intézője), és
Cseke  doktor  (egészségének őre) voltak.  Minthogy a sízés távolabbi  helyek megközelítését
tette szükségessé, és a felszerelést is cipelni kellett, előfordult, hogy a csúcsig - Felek községig
-  taxival  mentek  fel.  Imre bácsi  olykor,  ha  otthon  voltam,  engem is  meginvitált  ezekre  a

108

108



kirándulásokra. Hazafelé már végig sílécen tettük meg a 8-10 kilométernyi távolságot. A telek
havasak voltak. Ha úgy tetszett  a kapunk előtt vettük le a  síléceket.  Az erdőben mindenre
figyelt.  Meg-megállt  és  madarakra,  állatnyomokra,  hangokra  figyelmeztetett.  Arcán  derűs
mosoly játszadozott, és kezét füléhez téve halkan szólt: figyeljetek csak! Bandukolás közben az
igazi  hegy és  valódi  rengeteg,  a  Hargita  és  az ottani  erdőségek  történeteivel  traktált.  Első
akkori mércével igen komoly sílécemet, egy valódi kőrisfa, kantnis, Kandahar kötéses lécet is
tőle  kaptam.  Sítudományomat  megtapasztalván,  nagy  szeretettel  adta  át  készletéből.
Ifjúkorában saját kezűleg vett részt Csíkban egy menedékház és egy síugró sánc építésében. 

Az  ilyenkor  vagy  más  alkalmakkal  folyó  beszélgetések  elkápráztattak,  egyszerű  és
keresetlen  szavakkal  ragadott  ki  történeteket  tapasztalatainak mérhetetlen tárházából.  Egyet
sem tanulság nélkül. De humorérzéke sem volt hétköznapi. Aki meg akar ismerkedni a ma is -
és amíg magyar szó és szépre vágyó szem van mindég - élő Zsögödi Nagy Imrével, olvassa el
feljegyzéseit. Rendkívüli élvezetben leend része.

Ezeken a kirándulásokon olyanokkal  lehetett találkozni,  mint például Szabó T. Attila,  a
páratlan  jelentőségű  Erdélyi  Szótörténeti  Tár  alkotója,  Nagy  Miklós,  a  jeles  erdélyi
mezőgazdász,  Vámszer  Géza  művészettörténész,  Xantusz  János,  a  kiváló  tanár  (a  jeles
dinasztia  kolozsvári  tagja,  ki  nékem  is  tanárom  volt  a  Református  Kollégium
utódgimnáziumában), édesapám, dr. Szász István, ekkor már eltávolított egyetemi tanár, és a
színes kolozsvári magyar művészeti és tudományos élet sok más képviselője. Egy-egy ilyen
kirándulás  nem csak  a  természet  tiszteletéről  szólt.  Legalább  ilyen mértékben volt  jelen  a
szülőföld  szeretetének  és  a  magyarságért  való  aggódásnak  a  szelleme.  Soha  sem volt  szó
kicsinyes, egzisztenciális, vagy anyagi kérdésekről. A legnehezebb időkben sem. Pedig ez volt
a  gondolatok  kicserélésének  a  legveszélytelenebb  módja.  Emelkedett  beszélgetések  voltak
ezek, gyermekfül számára is meghatározók. 

A  természet  és  azon  belül  különösen  az  állatok  iránti  tiszteletének  gyökerei  zsögödi
gyermekkorából  eredeztek.  Bár  nagy tisztelője volt  a  szebbik  nemnek,  nősülésre nem adta
fejét. E két információt köti össze az a történet, melyet ha jól emlékszem Sütő András írt le, s
melyet  jó  emlékezőtehetséggel  bíró  barátom,  a  némethonban  nyugdíjaskodó  Sz.  K.  is
kiegészített. Sütő András hallván, hogy a róka be-bejár a festő udvarába majorságot lopni, arról
érdeklődött, hogy miért nem tart kutyát. Ahhoz, hogy kutyát tartsak meg kellene nősülni, s ez
már  nem  éri  meg  -  szólt  a  válasz.  Sz.  K.  Imre  bácsi  halála  előtt  a  szeredai  kórházban
beszélgetett  véle  s  kérdezé,  hogy  jár-e  még  be  hozzá  a  róka?  Jár,  mondta  ő,  senki  nem
akadályozza.  Majd kifejtette,  hogy kutyát  tartani  felelősséggel  jár.  Nem annyiból  áll,  hogy
láncra  kötik,  és  elejébe  vetnek  valami  ennivalót,  majd  ezért  elvárják,  hogy  ugasson.  A
kutyának is kijár egy bánásmód, mondta.

Gyermekemberként  bámulattal  néztem  amint  az  őt  csodáló  szépséges  hölgyek  s
valószínűleg  modellek  érkeztek,  távoztak,  vagy  éppen  élénk  gesztusokkal  magyarázkodva
igyekeztek ébrentartani elegáns és jótartású kísérőjük figyelmét - persze nagy titokzatossággal
árasztván el a magamfajta ifjonc képzeletét.  De az agglegénységét és vegetariánus szokásait
kitartóan őrizte. A Múzsa maradt örökös mátkája.

Imre  bácsi  szeretettel  követte  előrehaladásomat  a  tudás  világában.  Ő  is  tudta,  hogy
továbbtanulásom egyetlen esélye, ha vörös diplomával végzek. Így aztán, bár nem volt nagy
kedvelője az eminens diáktípusnak (többre becsülte  az önálló gondolkodást), kénytelen volt
elfogadni, hogy ezt a vonalat kell tartanom. Mi több erre bíztatott is.

Még jócskán általános iskolás lehettem, mikoron egy este szüleim üzenettel menesztettek
hozzá. Ha nem tévedek, vacsorázni hívták át, s némi beszélgetésre. Az utcán azonban éppen
akkor  haladt  el  Nyikuláj,  a  városszélen  lakó  román  gyermek-bandavezér  kis  csapata.
Mitagadás, alaposan helyben hagytak. Egyszemélyes vert had gyanánt vonultam be hozzá az
üzenettel.  Első kérdése  így hangzott: …aztán csak kapott,  uram? Ez a mondata bekerült  a
kilencvenötödik  születésnapjára  Magyarországon  megrendezett  emlékkiállításán  tartott
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megnyitó  beszédembe  is,  és  utóbb  címadója  lett  egy  naplójegyzeteimet  tartalmazó  kötet
előszavának, melyet Csapodi Miklós írt.

Egyetemi  éveim  alatt  is  mellettem  állt.  Valahányszor  hazamentem  Kolozsvárra
Marosvásárhelyről,  ahol  a  magyar  nyelvű  orvosoktatás  folyt,  át  kellett  menjek  hozzá
beszámolni. A közlekedési eszközök akkori hiánya pedig gyakorta tette lehetővé, hogy együtt
sétálván  Kolozsvár  utcáin,  hosszasabban  is  eszmét  cseréljünk  -  épülésemre.  Apámat
kényszernyugdíjjal  sújtották,  és  segédmunkásként  próbálta  kiegészíteni  filléreit.  Imre  bácsi
igen tapintatosan segített. Ma is emlékszem arra, mikor csak úgy mellesleg, rajzolgatás közben
odavetette: uram húzza ki azt a fiókot, van abban még jó békebeli lábbeli, az én lábam már
bütykösödik. Válasszon magának.

1959.  nagy  megpróbáltatásokkal  járó  esztendő  volt.  Ebben  az  évben  egyesítették  a
kolozsvári  Bolyai  egyetemet  a  Babes  román  egyetemmel,  és  egyéb  magyar  felsőoktatási
intézmények  elrománosítása  is  elkezdődött.  Ekkor  lett  öngyilkos  a  helyzet  ellen  tiltakozó
Szabédi  László költő-professzor,  és Csendes  Zoltán az egyetem egyik nagytehetségű  fiatal
vezéralakja  is.  Engem  1956-os  állítólagos  bűnökre  hivatkozva  ötödévről  távolítottak  el  a
Marosvásárhelyi  Orvosi  Egyetemről.  Először  egy  ólombányában  dolgoztam,  aztán
építőtelepen, majd megtanultam az ólomkeretes ablakok készítését, és Kolozsváron a Farkas
utcai  és  a  Szent  Mihály  templom  ablakait,  utóbb  Vajdahunyad  Várának  ablakait  s  más
műemlékekét  restauráltam  munkatársaimmal.  Ezek  az  események  Nagy  Imrét  is  mélyen
megrázták.  Bár  optimizmusa  továbbra  is  jellemző  maradt  rá,  mégis  érezhető  volt,  hogy
veszélyérzete fokozódott. Imre bácsi figyelemmel és aggodalommal kísérte életemnek ezt a két
évét, de mindenkor mellőzte az ellágyulást. Kemény és férfias szavakkal buzdított kitartásra és
mikor sikerült magam visszaküzdeni az egyetemre, beszédes szemeiben ott táncoltak az öröm
kis szikrái.  Aki ismerte, mindenki sokat tudna mesélni Imre atya (apám így szólította) nagy
metakommunikációs erővel bíró tekintetéről.

Zsögödi Nagy Imre ugyanakkor kemény, mi több bizonyos dolgokban csökönyös, makacs
székely ember volt. Ha művészi munkáját végezte, nem ismert pardont. Lakásában senki nem
zavarhatta. Dermedten néztük, hogy mikor a bukaresti miniszteriális autó megállt lakhelye előtt
és becsenegettek ajtaján, ecsettel kezében kijött, majd néhány szó után orrukra vágta az ajtót.
Az alkotás pillanatai szentek voltak számára. Abban senki ember fia nem zavarhatta.

Nagy csodálkozással fedeztük fel később, hogy van egy kivétel is. 
Már végeztem, családot alapítottam és megszületett első leánygyermekünk. Imre bácsi a

gyermekek és  állatok nagy kedvelője,  őt  mindenkor  bebocsátotta.  A gyermek ott  tett  vett,
firkált,  babrált  és  nézegette  a  művész tar  koponyáját  is  gyakran meglátogató papagályt.  Ő
énekelt,  s  az  ablakon  kihallatszott  a  kékszemű kislánynak  dúdolt  dallam.  Az a szép,  az  a
szép… Közben festett.  A leányzó pedig kapucnijában cukorkával,  csokoládéval  vagy akkor
ritkaság  számba  menő  déligyümölcsökkel  tért  meg.  A  róla  készült  Nagy  Imre  rajz  ma  is
legféltettebb kincsei közé tartozik.

Néha estefelé átjött, s ha előre megbeszéltük, akkor sült pityóka, libazsír és az akkor még
Kolozsváron elérhető hóstáti káposztalé volt a vacsora.  Utóbbi, erre ismeretlen tisztaságú, a
legjobb borok színére emlékeztető, kiérlelt, savanyú káposzta lé volt, mely igen jól csúszott a
forró,  libazsíros  krumpli  mellé.  S  hozzá  a  jóízű beszélgetés  múltról,  jövőről.  Persze  kellő
óvatossággal, párnával az előszobai telefonkészüléken, szemünket olykor az ablakra vetve.

A  derék  hóstáti  gazdálkodók  kálváriája  ekkor  kezdődött.  Földjeiket  elvették,  házaikat
lerombolták  és  blokknegyedet  húztak  helyükre,  őket  magukat  távolabbi  tömbházakba
száműzték. Egyre gyakoribb hír lett az öngyilkosság köreikben.

Imre bácsi időnként jóféle mézekkel is megörvendeztetett. Híres volt méhésztudománya és
a gazdálkodásban elért számos sikere és kudarca között a méhészkedés volt az, ami legtovább
elkísérte. Ismeretes, hogy mintagazdasága egész Zsögöd mentalitására kihatott, az is köztudott,
hogy  miként  próbálta  a  népművészet  tiszta  forrását  úgy menteni,  hogy  az  annak  művelői
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számára életet  is  jelentsen. Ezt a kísérletét szép siker koronázhatta volna, ha a világháború
közbe  nem  szól.  A  zsögödi  népművészet  -  bábáskodása  mellett  született  -  darabjai  már
elindultak Európa piacai felé.

Egyébként  a  HITEL-nek  a  Helikonnal  jelentős  átfedésben  levő  társasága  mellett,  a
gazdálkodás iránti érdeklődése is már korán összehozta apámmal, ki akkor az Erdélyi Magyar
Gazdasági Egyesület vezetőjeként éppen azt valósította meg Erdély szerte, amivel ő Zsögödön
próbálkozott.

De térjünk vissza a korhoz, melyet Romániában akkor a fény évtizedeinek illet nevezni. A
kibontakozó  szocialista  építés  arany  korszaka  közelgett  el,  a  nagy  vezető  irányításával.  A
románság előtérbe helyezése töretlenül haladt a maga útján. Nagy Imre is tömbházba kellett
költözzön, a Rusu család visszakapta a ház rekvirált részét. Nemes ügyvéd úr a Nyárfasornak
nevezett blokk-negyedben vett számára kolozsvári lakást.

1973-ban  apám  temetése  után  együtt  ballagtunk  a  kolozsvári  főtéren,  a  Szent  Mihály
templom mellett.  Egyszerű szavakkal  vigasztalt  s  arra  bíztatott,  hogy mindenkor  próbáljak
atyám mércéje szerint élni,  rá hasonlítani.  Annak a templomnak kapuja előtt búcsúztunk el
egymástól, melynek ablakait én restauráltam, s amiért tőle külön dicséretet is kaptam.

A mi életünk sora is fordulatok sokaságát szolgáltatta. A gyermekeket időnként elvittük és
Imre bácsi  szemrevételezte fejlődésüket.  Sorsunkról beszámoltunk. Arról a  titokról is,  hogy
állásom felszámolása miatt elindítottuk áttelepülésünket. Nem örvendett a hírnek, de az okokat
és mellékesnek nem nevezhető egyéb körülményeket megismerve, kényszeredetten elfogadta.

1976-ban bekövetkezett halálakor utolsó évünket töltöttük a szülőföldön.
Legközelebb  1978-ban  találkoztunk  véle  Zsögödön.  Beszélgetésünk  a régi  szokásokkal

ellentétben  szomorúan  egyoldalú  volt.  Akkor  hoztam  magammal  hamvai  közeléből  azt  a
halványan még ma is csillámló követ, mely itt áll számítógépem felett.

Közben a marosvásárhelyi Teleki Téka mellett nyílt zarándokhelynek, a Nagy Imre által e
városnak adományozott gyönyörű anyaga, a pincébe került. Veszélybe volt egy időben Zsögöd
is.  A  Ceausescu  éra  elmúltával  előbbi  más  helyen,  és  nem  teljes  egészében,  utóbbi
változatlanul látogatható.

Megtisztelő volt számomra, mikor 1988-ban, születésének kilencvenötödik évfordulóján is
elmondhattam ezeket  a  történeteket,  s  megpróbálhattam  őt  emberközelbe  hozni  a  magyar
művészettisztelők számára. Mert művészi nagyságánál csak embersége volt nagyobb.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2003. augusztus 08.

Megjelent: Erdélyi Napló (620.) 2003. augusztus 19.

ÁLMÉLKODÓ ELMÉLKEDŐ

Van úgy, hogy a naplóíró nem tudja még, miről is fogja írni naplójának aktuális oldalát. Ennek
oka lehet  a boldog eseménytelenség éppen úgy, mint  a rögzítésre váró hírek oly sokasága,
melyből igen nehéz kiválasztani az arra érdemest.
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Magam,  mint  a gyökerektől  elszakadni  betegesen képtelen, tehát  mai  szemmel  fosszilis
lény, egy elmebéli  állapotáról sokat  hallató  ember  legújabb bosszantásán elmélkednék,  bár
talán  arról  lenne  érdemesebb  gondolkodni,  hogy  mi  lehet  e  magatartás  tartós
elfogadottságának, és a helyi politika eszköztárában való jelenlétének oka?

Túl  egyszerű  lenne  a  kincses  város  bírójának  kalandjait,  s  azok  elfogadását,  csupán  a
bizantín szellem ravaszkodásának betudni? Lehet-e mögötte más is? 

A jelenségnek (hagyományos) európai ésszel mért felfoghatatlansága azt mondatja, hogy
bármely magyarázatot is találjunk mögötte, annak az előbb említett gondolatvilágban van a
helye.

„A horthysta  Magyarország  által,  a  bécsi  diktátum után  lehetővé  vált  megszállás  alatt
használt városnév” kapcsán gondolkodok. Olyan vitákra még emlékezem, melyek a magyar
elnevezésnek  az  ősi  románból  történt  levezetése  körül  folytak.  Az  új,  és  ma  már  sokkal
fogékonyabb generációk számára kidolgozott változat szerint a név keletkezésnek ideje 1940.
szeptembere utánra tehető. Aki megéri, majd figyelje csak meg, hogy lesznek korosztályok és
néprétegek,  kik  számára  ez  a  nekünk  most  elképzelhetetlen  baromság  és  aljasan  kitalált
hazugság,  a  hitelesség  minden  jegyét  magán  fogja  hordozni.  Az  az  Európa,  mely  felé  a
romániai, s így az erdélyi tömegek is sóvárognak, olyan emberekre számít, akikkel az ilyesmi
már  elhitethető.  Ezek  lesznek  a  jó  európai  polgárok,  s  nem  az  izgágaságra  hajlamos
okostojások, az igazságkutatók. S ha itt most valaki a világot meghódító európai szellemről
mesélne,  annak  csak  azt  felelhetem,  hogy  Európát  ma  más  szellem járja  be.  Ez  pedig  az
amerikanizálódás szelleme. Hatékonyabb elődjénél, melyet a „szellemtár” kommunizmusnak
nevezett. Persze az is módfelett sokat járkált és pusztított, de utóda veszedelmesebbnek tűnik.
Főleg olyan közösségek esetében igaz ez, melyek nem számukkal, hanem minőségükkel tudták
magukat megtartani a történelem pusztító századain át.

A felgyorsult időben ma már évtizedek tudják lerombolni évezred munkáját, s csak a gyors
változásokkal  lépést  tartani  nem  képes  –  genetikailag  determinált  alapanyag  –  az  ember
adhatna reményt arra, hogy nem tudják ily hamar átprogramozni. De ez a remény is balgának
bizonyul. Megtalálták a módját ennek is. Míg a ma embere génjeiben még valami mást hordoz
(igény  és  képességek  dolgában  egyaránt),  felületesen  átprogramozott  állapotában  már  saját
adottságait, vágyait, szükségleteit tagadva rohan tömegesen a pusztulásba. 

Ez a művelet pedig a kontraszelekcióra alapoz, a selejt uralmára épül. Ez a kísérlet az általa
befolyásolhatatlan pozitív kiválasztódás örök szabályainak semmibevételével  biológiailag és
társadalmilag is vesztébe rohan. S akkor még nem beszéltünk az indirekt módon környezetére
is gyakorolt hatásairól.

De addig! Addig ő az úr. Ő maga: A selejt.
Messzire jutottam hát Kolozsvártól, a kilenczáros kincses várostól, ahol a történelem oly

sok tanulságos dolgot mívelt a múltban, s ma is oly kegyetlenül okít.
Olvasom a híreket, hümmögök a táblafestőkön és a táblafestéses provokáción, azon, hogy

minden felirat mellé  esetleg majd egy tábla-bírát kell állítani,  esetleg kettőt, hogy egyik az
írókat ellenőrizze, a másik meg olvasson.

Aztán inkább azon gondolkodom, hogy miféle Európa lesz az négy év múlva, melyben
hasonló lények lehetnek városatyák, s hasonló események nyerhetnek polgárjogot?

Mert  olyan  még  nem  volt,  hogy  négy  év  alatt  a  társadalmi  tudat  ekkora  sérüléseket
kiheverjen.  Hamarabb  fog  sérülni  Európa,  és  észre  sem  fogja  venni  miként  alakul  át  a
tengerentúli birodalom és annak tulajdonosai által óhajtott módon és formára.

Tehát igaz lenne, hogy: Extra Hungariam non est vita?
De hol van már Hungária? És hol van ma emberi élet?
Az  oly  sűrűn  ismétlődő,  s  mégis  oly  émelyegtető  felismerés  sodró  ereje  elragad.

Lefegyverző, minden hiába hangulatot árasztó erejével reám telepszik.
De még van kapaszkodó.
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A csakazértis egészséges makacssága, a hit, a történelmi példa és tapasztalat nyugtatgató
ereje, eddigi megmaradásunk puszta ténye.

A keserű káröröm is lehetne ilyen, de az nem kenyerem. Pedig ha tudnák, hogy ha ezt
folytatják velünk jönnek a másvilágra?

A xenofób gyűlölet, és a kínzó kisebbrendűség érzése, az orgazda neurózisa azonban nem
teszi lehetővé, hogy észrevegyék, hogy lássák, hogy tudják a napnál világosabbat.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2003 augusztus 09.

Elhangzott: Sepsiszentgyörgy 2003. szeptember 13.

A MAROSVÁSÁRHELYEN 1960-BAN VÉGZETT ORVOSOK ÉS
GYÓGYSZERÉSZEK SEPSISZENTGYÖRGYI TALÁLKOZÓJÁRA ÍROTT SOROK

Kedves Barátaim!

Ha körülnézek tekintélyessé vált társaságunkon, melynek sorait hála az Úrnak még nem igazán
érte el az a nagy ritkítóolló, s ha igen, inkább csak férfiúi ékességeink tekintetében,…ott fenn a
skalp táján,… kellemes büszkeség bizsereg mellemnek kasában. Hiszen nekünk olyan időkben
sikerült megőrizni egyikét a legnagyobb értékeknek - s itt az egybetartó barátságra gondolok -
amikor  mindenhol,  s  szinte  mindenkikre ennek  az  ellenkezője  jellemző,  mi  több,  ebbe  az
irányba  igyekezne  lelkesen  -  szerte  e  hazákban  -  az  egyéni  érvényesülés  szellemében
nevelkedő, s arra buzgón terelgetett atyafi.

Be  jó  itthoni  ízzel  fűszerezve  ejteni  a  szót.  Hiszen  az  atyafi  meghatározással
elkerülhettem a mára nevetség tárgyává aláérdemesített polgár, de a lakos, vagy a nagyobbik
hazában az aktuális hatalom által használt „emberek” kifejezéseket is.

Drága  Atyámfiai  -  kik alatt  elsősorban persze  Atyám-leányaimat  érteném -  itt  állunk
ismét ölelésnyi közelségre egymástól,  s poharaink összecsendülhetnek, akár azok a bennünk
lakozó lelkek, kik egyre cserzettebb bőrtakarónk alatt megmaradtak egykori hamvasságukban,
bár a kor melyben edződtek nem ezt szándékozta elérni vélük.

Mi az az erő, mely évről-évre összehoz minket, határokat s távolságokat, gyengülő testet
és feladni készülő lelkierőt legyőzvén? Vajon mi?

Úgy hiszem egyike vagyunk az utolsó korosztályoknak, mely még útravalóul kapta ezt a
nagyszerű érzést, ezt az életet adó tarisznyát. A gyökerek tisztelete,  a hagyomány őrzése,  a
szülőföld szeretete, a haza iránti felelősség, a barátság melegének igénye, a használni akarás
lendülete,  mind-mind  ott  lapulnak  kezdetektől  fogva  átalvetőinkben,  s  mi  mint  mesebeli
legkisebb fiúk járjuk még ma is a hetedhét országot.  Rőzseszedő öregasszonyokat segítünk,
tövist húzunk ki vergődő vadak talpából, letöröljük a hétmérföldes csizmájában pityergő óriás
könnyeit,  hogy  utóbb  sárkányokkal  és  boszorkányokkal,  gonosz  szellemekkel  és  ravasz
uralkodókkal vívjuk harcainkat, az élet vizét keresvén.

113

113



Közben már  okosabbak,  bölcsebbek is lettünk.  Már  tudjuk, hogy nem adják olcsón a
sikert.  Már  meggyőződtünk arról,  hogy létezik az életnek vize,  hiszen  ha nem lenne,  nem
szövetkezne annyi erő annak előlünk való elrekesztésére. És azt is tudjuk, hogy nem mi fogjuk
hazavinni  diadalmasan csikóbőrös kulacsainkban a drága nedűt.  Látjuk jól,  hogy utazásunk
nem csak a térben, de az időben is galaktikus méreteket ölt. Mi nem érhetjük meg a boldog
pillanatot. Mi nem lehetünk ott az ígéret földjén. Mintha távoli bolygóra utaznánk, s út közben
nevelgetve készítenénk fel utódainkat a megérkezés, s a majdani visszatérés feladatára.

S ím itt is vagyunk a talán legfontosabbnál!
Lehet, hogy sokan már megfáradtunk, lehet, hogy van aki úgy érzi, le kell tenni a terhet,

nincs értelme, elérhetetlen a cél.
Ha vannak köztünk ilyenek, azoknak mondom, bizony mondom én, a Biblia pátoszával,

de hangjának súlyával is, hogy ne legyenek kishitűek. 
Nem  pillanatnyi  erőnk,  hanem  egész  életünk,  meg  és  fennmaradásunk  ténye  az  a

tananyag, az a példa, mely utódainkat alkalmassá teszi a feladat folytatására, és ami ablakot
nyit számukra az esetleges siker felé. A nehezét mi már elvégeztük, már a váltóbot átadása
utáni levezető métereken lazítjuk fáradt  izmainkat,  s  közben szemünket  az utánunk futókra
vetjük. Én azt hiszem, hogy ez a váltás még többnyire sikerült. A botok ott vannak a fiatal
kezekben. A kanyartechnika ma már más, a cipő is modernebb, de ugyan olyan tüdő zihál a
cél, a következő váltás felé.

Most fogjuk meg egymás kezét, pillantsunk ki a nézőkre is, azokra akik csak tapsaikkal,
vagy halk morajlásukkal tudják kísérni a nagy csatát. Ők is hozzánk tartoznak. Ők azok, akik
majd a nagy futás végén idenyújtanak egy lobogót, és a megfáradt csapat elkezdheti a remélt
tiszteletkört.  Lesz  aki  ott  kocog majd fáradtan, tán még autogrammokat  is  osztogat,  s  lesz
akiről már csak megemlékeznek, vagy még azt sem. 

De a siker az az lesz amiért éltünk, amiért egyedül érdemes volt élni.
Ennek  reményében,  s  a  jó  mulatság  és  férfimunka  elégtételével  üljük  most  körül

asztalunkat, és örvendezzünk egymásnak.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2003. augusztus 20.

Megjelent: Erdélyi Napló (622.) 2003. szeptember 2.
Erdélyi Magyarság (52.) 2003. július - szeptember

ÜNNEP ÉS RÉCESORS

A korosodó ember időszámítása szerint gyors ütemben visszatérő augusztus huszadikák újra
meg újra gondolkodásra serkentenek. 

Egy friss hír megint keserű iróniára fakaszt. 
December 1. után, augusztus 20. is megünneplésre került a lassan már duálokká váló, közös

nyelvet beszélő kormányfők részéről. 
Medgyessy Péter, és Adrian Nastase együtt vadásztak a Hortobágyon. 
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Ezt a hírt olvasva nem csupán a felénk különös hangsúllyal bíró kormányfői vadászgatások
visszatérő emlékei ébresztenek irónikus gondolatokat, de véletlenül az áldozatok mibenléte is.
Ha igaz, a népek barátságának e lőporszagú megpecsételése,  2000 előre nevelt „tőkés” réce
sorsát is megpecsételé. 

Az már csak nekem ötlik fel, hogy Romániában még működik tudtommal olyan társaság,
mely „A Dnyesztertől a Tiszáig” jelszó alapján, e récék tenyészterületét is ősi román földnek
tartja. Még emlékszem arra a könyvre, s ha nem tévedek Romániában ma is szabadon cirkulál,
melyben  arról  tettek  említést,  hogy  a  magyarok  Trianonban  igen  szerencsés  feltételekkel
köthettek  békét,  s  azt  is,  hogy  ezt  bizonyos  budapesti  luxus  prostituáltak  párizsi
állomásoztatásával  támogatták  meg.  Ugyancsak  saját  emlékeim  szerint,  e  hatékony
beavatkozási módszerről eddig ezzel szöges ellentétben levő információk láttak napvilágot.

Itt pedig eszembe jut az, hogy más olvasmányaim a bizantin módszerek között sorolják fel
az ellenfélnek saját bűnökkel való megtámadását.

Erre utalnak a magyarok által elkövetett atrocitásokról kifüggesztett különféle táblák, mint
pl.  Kolozsváron  a  Biasini  épületén  békésen  tájékoztató  hazugság.  Erre  utalnak  könyvek,
melyekben  mint  azt  szakértők  megállapították a szörnyű  dokumentumképeket  színészekkel
készítették, s még arra sem ügyeltek, hogy egy-egy művész ne két szerepben tűnjön fel. Ha
értesülésem nem hibás, ilyen például az észak-erdélyi Horthy-terror témájában kiadott, és ma is
gyakran idézett könyv.

A bizantin  módszerekről  aztán  eszembe  jut,  hogy  a  történelem  folyamán  a  korrupciót
állítólag Nagy Konstantin fejlesztette módszerré, s így tudta az immár vajazott fejű alattvalóit
kézben tartani.

Na  már  most,  ha  ehhez  hozzá  vesszük  az  államhatalommal  mindenkor  (még  a  nagy
Szovjetunióban  is,  még  Ceausescu  Romániájában  is)  összefonódó  ortodox  egyház  bizánc
szellemét  konzerváló szerepét,  és azt,  hogy a bolsevizmus  minden  ateizmusa  ellenére,  egy
ortodox világ termeke volt, mert ilyen gondolkodásmódú tömegek talaján termett, akkor a kör
bezárulni látszik.

Akkor már teljesen mindegy, hogy a Szovjet Unióra leső szocialista főtitkárok, vagy az
Európai  Unióra  váró  poszt-szocialista  eredeti  felhalmozók  lőnek-e  tőkés  récéket  a
Hortobágyon.

Meg bakokat bársonyszékeikben.
Durva lennék, ha arra asszociálnék, amit senkinek semmi kárt nem okozva a derék Clinton

tett  a  bársonyszékében?  S mekkora  cirkusz  lett  belőle.  Pedig a  récéket  nem bántotta,  s  a
bakokat különösen nem.

Egyébként pedig egy - a közös vadászat előtt megjelent - sajtóhírt mellékelnék röviden:
„Hatályos  törvény  szerint  augusztus  15-től  indult  a  vízi-szárnyasok  vadász-szezonja.  A  fő
zsákmánynak számító récefélék között a tőkés réce lőhető, de csak korlátozott darabszámban.
Napi összesen nyolc ejthető el.”

Arról nincs szó, hogy a törvények kire vonatkoznak.
De hát ez van. Nagy a kánikula, és tőkéseknek alacsonyan repülnek a récék.
Egyébként  az  ünnep  szépen  telt.  Volt  akinek  füttyös  kedve  is  támadt  tőle.  Ezt  is  a

miniszterelnöknek köszönhetjük.
Hogy illik-e a nemzeti ünnep előestéjén fütyülni néhányaknak vagy nem, arról vitázhatunk.

De illik-e folyamatosan fütyülni mindnyájunkra? Ünnep és hétköznapokon. Ezt meghalló jobb,
és erre süket baloldalra egyaránt.

Erről talán a récék tudnának beszélni.
Vigasztalásul azonban megjegyzem: ők is hiába lettek tőkések. Sorsuk beteljesült.

Leányfalu
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Naplójegyzet: 2003. augusztus 21.

Megjelent: Erdélyi Napló (623.) 2003. szeptember 9.

ESETEK EGY JELENSÉG ÁRNYÉKÁBAN
Avagy: hogyan és miért vezetnek minket az orrunknál fogva

- Jelentős fórum résztvevője vagyok. Himnusszal illik kezdeni a munkát.
Állok  és  figyelek.  A  szájakat  nézem  -  mint  általában  -  fülem  hegyezem.  És  újfent

rájövök, hogy jövevény vagyok én itt még ma is, több mint negyed század után. Érzem, nem
sokan lehetünk, akik még áhítattal megborzonganak a Himnusz hangjaira. 

Az elővigyázatos rendező már tudja mi a megoldás, és kórusfelvételt forgat a CD lejátszón.
Énekelni  kezdem  a  nemzet  imáját,  barátom  mellettem  maga  is  csatlakozik,  kellő

szerénységgel. Néhányan megnéznek. Itt-ott felkapják a dallamot, aztán a balsors említésénél
négy szó erejéig felerősödnek, s elhal az egész.

Ide jutottunk, állapítom meg szárazan, és nagyon szomorúan.
Szégyen itt ma magyarnak lenni?
Vagy csupán arról van szó, hogy elhittük amit ravaszul sugalmaztak, miszerint a Himnuszt

éneklő ember nacionalista?
- Változik a szín. Nehéz gondolatok után, ólmosan súlyos álomból ébredvén, keservesen

elmélkedem.  Nincs  erőm  belépni  egy  újabb  szennyes  nap  valóságába.  Erőt  kell  hozzá
gyűjtenem. Először magamra engedem a hírek kellemetlen, hideg permetét. Az elektronikus
média egy telefonáló üzenetét olvassa be. Mit akarnak ezek a kettős állampolgársággal? Nem
fogunk eltartani három és fél millió idegent. Hatott tehát a külügyminiszteri szó. A 23 millió
román reánktörésének szégyenletes hazugságánál még soha semmi nem lepleződött le jobban
és nyilvánvalóbban. És íme már itt is van az ikerpár. Három és fél milliót kell majd gyógyítani,
nyugdíjakkal ellátni, etetni. 

Ha ekkora hazugság után valaki újra kiállhat az emberek elé, már az is tragikus teszt egy
társadalomról. De ha hazugságát hasonló szinten megtoldhatja még, és ismét hitele van, ez azt
jelenti,  hogy  az  igazság  mint  olyan,  itt  Magyarországon  feleslegessé  vált  kategória.  Itt  az
ország egy része a hazugságban szocializálódott a hazugságra.  Életünk részévé vált.  Lassan
szükségletté.

-  Új  tapasztalat  ötlik  eszembe.  Augusztus  20.  előestéjén  egy  monstre  koncerten  a
miniszterelnök  beszélt.  A  hallgatóság  csendben  ült.  Mikor  azonban  azt  mondta,  hogy
legfontosabb  az  igazmondás,  a  közönség  egy  része  az  ünnep  tiszteletét  felrúgva  fütyülni
kezdett. A hallgatóságtól érdeklődöm. Az egyik teljesen jóhiszemű és becsületes néző szerint
néhányan  fütyörésztek  a  beszéd  alatt.  Kérdezem  mikor  kezdtek  fütyülni?  Nem  tudja
megmondani,  nem  figyelt  erre.  Csak  fütyültek  a  beszéd  alatt.  Néhányan.  Az  ünnepet
megcsúfolva. A másik felvételt vesz elő. A felvételen sokan fütyülnek. A fütty akkor kezdődik
mikor a szónok fenti kijelentését teszi az igazmondás szükségességéről. Figyeltek rá, pontosan
reagáltak.  Reagálni  voltak  kénytelenek.  Reggel  a  kifütyült,  mint  a  nemzet  bölcs  atyja
nyilatkozik. Bágátell. Nem foglalkozik vele. Az ünnepet csúfolták meg. Felmerül bennünk az
el nem hangzott kérdés: Ki írta a beszédet,  s főleg mit akart ezzel  a provokatív mondattal?
Akasztott  ember házában a kötél  emlegetésével.  Persze nem úgy amint azt  Kövér tette  két
évnek előtte.
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- Ünnep multával az Elektromos Művek embere jön, ellenőrizgeti az órát. Beszélget.  A
negyven körüli szaki a Kádár-érát siratja.  Nyolcvanban lettem szakmunkás.  Kilencvenig jól
éltem. Azóta…… Kérdésemre, hogy tudja-e miből élt akkor jól, s annak mi köze mai rossz
sorsához, ingerülten felel. Az engem nem érdekel. Akkor jobb volt és kész.

-  Az  Orvosi  Kamara  új  elnöke  elmondja  a  sajtónak,  hogy  legalább  rendeleti  szinten
szeretnék, ha rögzítenének egy néhány éves programot, melynek végén a kezdő orvosi fizetés
az uniós átlagot  jobban közelítő  nettó  200 000 Ft.  lesz.  Ennek adóval  és  járulékkel  növelt
összege 600 000 Ft. amiből 400 000 azonnal visszavándorol a feladó zsebébe. Két nap múlva a
szakminiszter  nyilatkozik.  Tömör és rövid.  Közli a nézőkkel,  hogy az orvosok 600 000 Ft.
kezdő fizetést akarnak. Hol van erre keret a jövő évi költségvetésben? Ha nem kapják meg,
akkor sztrájkolnak. De sok orvos már kijelentette, hogy nem akar sztrájkolni. Stb. Szeme sem
rebben.  Érzi  a  képernyők  előtt  ülő  kisemberek  felháborodását,  tudja  mit  és  miért  mond.
Biztosan tudja, hogy a filléreken nyomorgó hallgatóban megszületett, vagy megerősödött egy
újabb ellenszenv az orvosok irányába. Lehet, hogy ez ártani fog neki, lehet, hogy hátráltatja
majd a gyógyulásához szükséges bizalom hiánya, de nem számít.  Itt  a politikai nyereség a
lényeg. Mi változott Csernobil óta? Sajnos az ilyen hajlamok nem változnak.

- Egy miniszterről kétséget kizáróan kiderül, hogy a legenyhébb kifejezéssel élve is piszkos
üzletekből gyarapodott milliárdossá.  A miniszterelnök elmagyarázza, hogy mindez szabályos
volt. Mert akkor még nem volt miniszter. Arról, hogy e piszkos üzletekhez kellett egy másik
fél is és az az állam volt, arról nem esik szó.

Már megint bántják ezt a kedves fiút, mondja az ABC pénztára előtt ácsorogva, és a mai
kenyér árát izzadó tenyerében szorongató MSZP szavazó „ember”.

Az elmúlt napok néhány, látszólag összefüggéstelen történetét írtam le. Hiszen mi köze a
kettős állampolgárságnak az orvosok fizetéséhez, és ennek a Himnusz nem énekléséhez?

Nos ezek az esetek mind egy bizonyos jelenség mögé sorakoznak fel.
Ha  az  olvasó  jól  átgondolja  a  felsoroltakat,  rövid úton  választ  kap  az  alcímben feltett

kérdésekre: ÍGY ÉS EZÉRT! 
Magam már  csak  annyit  teszek  hozzá,  hogy a kisebbik  haza  sajtójában tájékozódva  is

fellelem az analógiákat. Más nagyságrendek, de azonos talaj és hasonló rugók.
És nem lelem honom e két hazában.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2003. augusztus 23.

Megjelent: Erdélyi Magyarság (53.) 2003. október - december

LEPLEZETLENÜL

Hány éven át ünnepeltünk ezen a napon, a csendesen és bensőségesen megélt belső ünnep -
augusztus  20.  -  után  három  nappal,  lelkesen  feszítettünk  hazánk  fejlődő  (lásd  etnikailag
átalakuló) városainak utcáin.
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Az ünnepi vörös lepel mindent fedett, mint bűvészasztal terítője a kellékeket. De ennél is
több rejtőzködött a hétköznapok nagy közös vörös takarója alatt.

Úgy látszott sohse hull le a vörös csillag, s még a sarló és kalapács is ott tündökölt a keleti
égen.

Aztán eltűnt a lepel, s mindenki azt várta, hogy átlátható lesz a jövő. Hogy többet nem lehet
álságosan folytatni a homogenizálást. Hogy nem lehet a nemzettudat elválaszthatatlan és elvárt
része a xenofóbia. Hogy ezek az eszmék az idejét múlta és felesleges eszközök és célok tárába
kerülnek.

Vártuk, hogy együtt megyünk a boldog Európa felé.
Kinek kellene felsorolnom a csalatkozások sorának történetét. Hosszú listáját.
Rájöttünk, hogy a több mint évszázadnyi lélekmérgező munka eredményeit nem lehet egy

viharos éjszakán semmivé tenni. Pláne ha nem is akarják.
Hiszen még lepel is van ismét, csak most az fekete és egyházi, meg nagyon képletes, mint

erről az egyre több bádogfényű hagymakupola s annak földrajzi elhelyezkedése árulkodik.
De az új, az Európa felé csörtető vezetés is leleplezi magát. Ha kell nap mint nap.
Legutóbb az aradi Szabadság-szobor utolsó percben (milyen jellegzetes módszer) történt

leparancsolása alkalmából.
A  közember  is  tudja  jól,  hogy  ez  nem  része  az  Európa  felé  meghirdetett  közös

menetelésnek.  Egy átlagos szellemi  képességekkel  rendelkező polgárnak is a  könyökén jön
már ki ez a felismerés.

Mi az oka annak, hogy sem a kisebbségi, sem az anyaországi politikusok nem voltak erre
felkészülve? Hogy csodálkozásuk látszólag őszinte. Őszinte?

Tisztelt  óvatosan  politizáló  politikusok!  Hol  van  a  saját  érzékenységünk  tiszteletének
elvárása.  Mi egyebet  sem teszünk,  mint bocsánatot  kérünk, hogy élünk.  Lassan honfoglaló
őseink mások érzékenységét sértő választásáért fogunk franciás pardonokat mondani hotelek
dísztermeiben, vagy lápi vadászatokon. 

Mi  feltétel  nélkül  támogatunk,  minket  feltétlenül  átvernek.  Megaláznak.  Bármit
megtehetnek velünk, bármit állíthatnak, terjeszthetnek felőlünk. Mi kussolunk. 

Miniszterelnökünk is nemsokára Visinaru néven mutatkozik be,  s  nem várja  cserében a
barátságos: akkor én meg Nasztázy választ. Pedig azt mondják, van neki jó Mudura.

Vadászgatnak,  lövöldöznek,  nem  holmi  ócska  szobrokkal  foglalkoznak.  Este  az
elmagyarosodott hortobágyi csikósok bemutatót is tartanak a megőrizett ősi román folklórból.
Az ősi dák kincsek lelőhelye táján született Bartucu nevű népzenekutató dallamai szólnak. A
csikósok nagyokat csattogtatnak: réce-fice bumm bumm bumm.

Minek kellenek ide idegen terroristákra emlékeztető ízléstelen szobrok? 
Éljen a kapitalizmust építő népek örök barátsága.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2003. augusztus 23.

Megjelent: Erdélyi Napló (630.) 2003. október 28.

A SZÜRKEÁLLOMÁNYNAK LÉPNI KELL
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Augusztus 23. mást jelent az erdélyi és mást kellene jelentsen az anyahoni magyarnak. Míg
emennek szinte természetes, hogy mi jut erről eszébe, utóbbi már régen feledte azt, amire e
napon emlékezhetne. Nem csodálkoznék, ha ez az évforduló is előbb jutna eszébe a kisebbik
haza  lakójának.  Pedig  hányszor  hallottuk  azt  a  szót,  hogy Szárszó.  Úgy is,  hogy  Szárszó
szelleme.

Mi  erdélyiek  hallottuk  így,  meg  úgy,  a  magyariak  meg  amúgy,  s  magyarázták  is
többféleképpen, válogatták sok szempont szerint. Meg kisajátítani is próbálták.

Mai korosztályaink az ötven éves évfordulón, 1993-ban megjelent válogatást ismerik, ha
ismerik.  És  néhány  százan,  ezren,  az  1993-ban  rendezett  szárszói  találkozó  hangulatára
emlékeznek.  Azóta  is  eltelt  már  tíz  esztendő.  Hallom,  most  is  megemlékeztek  ott  az
évfordulókról.  Közben pedig volt  már pesti (budai)változata is,  persze a hosszabb együttlét
sajátos varázsa nélkül. A rohanó idő parancsai szerint.

Mindet a Püski házaspár neve fémjelezte.
A háború kellős közepén, a már jókora és nehéz tapasztalatokkal rendelkező Magyarország,

ahogy ma is még mondják, és elhitetni szeretnék egyesek: a Horthy fasiszta ország, a kormány
tudtával és beleegyezésével hagyta összegyűlni a sokféleképpen gondolkodókat, hogy a haza
sorsáról értekezzenek.

Sokféle volt  a  gondolat  és  szerteágazó,  s  most  az utókor  már  kényelmes  karosszékből
láthatja, kié volt az igazság.

Közben elértük Európa küszöbét. A demokrácia emlegetésétől hangos az ország. Európai
állam,  jogállam,  regionális  stabilitási  tényezőt  jelentő  demokrácia  vagyunk.  De  egy  ilyen
méretű  és  ilyen  szabad,  a  vitának  ilyen  szellemét  hordozó  találkozót  most  is  csak  akkor
remélhetünk, ha az örökifjú Püskiék még bírják erővel.

Vannak kísérletek, vannak műhelyek és műhelyecskék, körök, polgári körök, disputák és
találkozók, szükségesek is, jók is, a maguk helyén nem ritkán eredményesek is, de az a valami,
ami bekerül a történelemkönyvekbe, várat magára.

Pedig most kellene egy határokon átívelő nagy magyar értelmiségi összefogás, minden más
spontán,  vagy  mesterségesen,  joggal  vagy  jogtalanul  besározott,  lejáratott  szervezőerőtől
függetlenül. Ahol mindenki beszélhetne, és nem a sarat dobálnák. Ahol már a hely szelleme
úgy születne, hogy tévedni lehessen, de hazudni nem. Ahol a cél csak egy lehetne: a nemzet
jövője.

A háború utáni Magyarország jövőjét vázolta fel a 60 év előtti Szárszó. Most az Unióba
lépő ország jövője legalább ennyire nagy kérdőjel, és sorsdöntően fontos esemény.

Talán az ökuméne szelleme felé haladó egyházak alkalmasak lehetnének erre. Nem csak
mint szállásadók, de mint szervezők is. De lehetnek más ötletek is. Hiszen akár egy magyar
öntudatban  nem  szegény  és  ambiciózus  önkormányzat  is  felvállalhatná.  A  mai
menedzserszemlélet bizton megoldaná, hogy még nyereséges is legyen. Tudjuk már, hogy ez
minden sikernek a biztosítéka. Ha van haszon, nincs akadály a szemfüles menedzser előtt. A
cél szentesíti az eszközt. 

A gyertya a körmünkre égett. Azok akiknek dolga lenne, nem ezzel foglalkoznak, hanem
saját  hatalmi  helyzetük  és  gazdasági  dominanciájuk  alapjait  sáncolgatják  körül.  A  magyar
értelmiség felelőssége lenne ezt a lépést megtenni. Az elődök példája előttünk van. Ne várjuk,
hogy Ilus néni és Sándor bácsi, a maguk közel kétszáz évével – melyhez mégegyszer annyit
kívánunk - megszégyenítsék a mai derékhadat, s újfent ők próbálják hajlott vállukra venni a
legszentebb és legsürgősebb ügy előrevitelét.

Bármilyen  legyen  a  csatlakozás  utáni  kormány,  hajlandóságának  megfelelő  módon  és
eszközökkel,  de  befolyást  kell  gyakoroljon  rá  felelős  értelmiségünk.  Segítséget  kell  adjon
mérhetetlenül értékes szürkeállományával. Az egyetlen természeti kincsünkkel, melyet sem az
első, sem a második Trianon nem vehetett el.
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Ne feledjük, egy harmadik ezt is megteheti.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2002. szeptember 09.

Megjelent: Erdélyi Napló (625.) 2003. szeptember 23.

ERDÉLYT JÁRVÁN

A szálló szobájában csak az éjjeliszekrény lámpája, és a képernyő világít. Igyekszem magamat
függetleníteni a háttérzajtól és olvasok. Eleinte idegesít a zavaró gépi szöveg, de kisvártatva
elfelejtem. Inkább a fejemben zakatoló nyomás az ami elviselhetetlen.

Soha nem lesz már vége ennek. Amíg élek soha!
Mégis azoknak lenne igaza, akik lerázzák magukról a múltat? 
Mégis azok a szerencsések. akik meg sem ismerik azt?
A  huszonkét  év  alatt  megjelent  cikkekben  tallózok.  Az  erdélyi  magyar  értelmiség

legjobbjai mindent tudtak már akkor is a román politikáról, arról ahogy gátlástalanul próbálták
megvalósítani  a  beolvasztást,  az etnikai  tisztogatást,  a fejekben végrehajtandó átalakítást,  a
múlt  megváltoztatását,  egyáltalán  a  balkáni  szinten  történő,  és  mindenre  kiterjedő
homogenizálást. Hogyne tudták volna, mikor a civilizált világban addig ismeretlen módszerek
gépezete a békediktátum után azonnal beindult.

Megírták. Felesleges újra leírnom. Akit érdekel az megtalálja, aki ismeri az megszenvedte,
s megszenvedné még a puszta információ ismételt elolvasását is. 

Nem először és nem századszor  szembesülök ezekkel az adatokkal,  s az igazságérzetem
újra meg újra pusztítva dühöng bennem. Fékezhetetlenül.

Milyen világban élünk? Milyen világba születtünk?
Amit  a  kisebbség tennivalóiról,  az anyaország  szerepéről,  a  világ aljas érdekeltségéről,

mindenről  ami  az  utódállamokban  folyik akkor  leírtak,  ma is szó szerint  érvényes  és nem
szorul módosításra sem, mint ahogy az sem változott amit a kisebbségekkel tesznek. S a világ
sem.

Egy, csak egyetlen egy új elem van. Ez pedig az anyaország és annak hozzáállása.
No nem arról van szó, hogy a mindenkori anyaország eleddig csupa jót vagy hasznosat tett,

s  csak  ma volna mit számonkérni az elszakítottakkal  kapcsolatos  politikáján.  De ami most
folyik, az minden esélytől megfoszt.

Ha  külpolitikájában  az  alulinformáltak  és  hozzá  nem  értők  elfogadják  a  mindenkor
vereséget  jelentő,  feleslegesen  szolgalelkű,  feleslegesen  alkalmazkodó,  érzékenységeket
felemlegető ideologizálást, más a helyzet a belpolitikában. 

Mi  a  célja  a  nemzettudat  tűzzel-vassal  irtásának?  Mi a  célja  a  demográfiai  katasztrófa
elkendőzésének? Mi a célja az önpusztításra buzdító tevékenységnek? Mi a célja annak, hogy
gyanúba kevernek mindent, ami a megmaradásunkat szolgálja?

A  kívül  rekedtek  sorsával  eredményesen  foglalkozni  csak  ezeknek  a  kérdéseknek  a
megfelelése,  ezeknek  a  belső  bajoknak  a  megoldása  után  lehetne.  Addig  egyedül  vívják
harcukat a megmaradásért. Arra gondolok reménykeltő lehet,  hogy ezt  a közel évszázadnyi
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borzadályt még túlélték. Egy darabig még bírhatják önerőből. Jól vizsgáztak. De azonnal száz
ellenérv  is  felhorgad  bennem.  Hiszen  a  mai  helyzet  abban  is  különbözik  a  huszonkét  év
alattitól és minden eddigitől, hogy az anyaországból exportálják oda is belső bomlasztásunk
módszereit.

Járom  Erdélyt,  és  városról  városra  szomorúbban  tapasztalom  a  megosztottságot,  a
gyűlölködést, a személyes sértődések és érdeksérülések ellenfél erősítő kelevényeinek sorát.

Mégis igaza volna azoknak, akik a politikától sem az anyaországban, sem az elszakított
területeken nem várnak már semmi jót? Ma már az államhatalomban való részt vállalás európai
módszerével  sem  lehet  élni?  Valóban  a  pénz  hatalmába  kerültek  a  kisebbségek  által
nagynehezen  kinevelt,  kiizzadott  tisztek?  Mindenkit  elnyel  a  Balkán,  s  e  téren
homogenizálódunk először?

Vagy igaz lenne a hiúságról, a presztízsháborúról, a megosztásról, a szennydobálásról szóló
panasz is?

Jószándékúnak látszó emberek vezetik a döntéseiknek kiszolgáltatott tehetetlen tömeget a
végveszélybe?

A kívülálló valószínűleg itt az anyaországban is hasonló kérdéseket tehetne fel? Az még
nem járatos a honi mesterséges labirintusban. S vajon mi tévedhetetlenek vagyunk?

Marad a felháborodás, a tanácstalanság, a veszedelem érzete.
Mi vár reánk? Igen reánk, anyaországiakra és elszakítottakra! Mert a sorsunk egy, hiába

próbálják különválasztani.
Ez a felismerés lesz majd a végső? Az elkésett?
Ettől félek.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2003. október 04.

Megjelent: Átalvető (48.) 2003. december
A Nemzeti Radikalizmus Jövőképe Magyarországon c. kötethez 
felkérésre készült írás. 2003. október.

GONDOLATOK EGY ERDÉLYI ÚT UTÁN

A nemzetért aggódó szakemberek sokaságában igen megtisztelő, ha megszólalhat az aggasztó
veszedelmek nyomására fokozatosan közíróvá válni kényszerülő olvasó.

Mikor a felkérést megkaptam, először úgy véltem nem mondhatok semmi újat egy ilyen
professzionista társaságban. Ezt megelőzően azonban könyvbemutatóm mián itthonról otthon
jártam Erdélyben, ahol nem csak a régi sebeket szaggató élményekkel gazdagodtam, hanem az
elszakított magyarságot 83 éve sújtó események is újjal tudtak szolgálni.

A végén kezdeném és elmondanám azt, ami igazán új ebben a helyzetben. 
Ha  visszapillantunk  ennek  a  saját  lábra  kényszerült  nemzetrésznek  a  történetére,  mely

kisebb  vagy  lényegesebb  hangsúlyeltolódásokkal,  de  végeredményében  hasonlatos  a  hét
határon túl élők esetében, akkor rájöhetünk valamire. A harmincas évekre fokozatosan magára
találó, kisebbségi sorsát felmérő magyarság, már akkor tisztában volt azzal, hogy hova került,
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mit várhat,  s ezért ő maga mit tehet.  Az e téren érdeklődök figyelmébe ajánlanám egyebek
között  a  kolozsvári  HITEL akkori  számait,  vagy a  Kárpátok Őre című most  itt  megjelenő
folyóiratot.

A  következtetések  ma  is  helytállóak.  Erdélyben  például  a  fasizálódó  Románia,  a
kommunista Románia,  a  Ceausescu-féle nemzetiszocializmus  Romániája vagy az  Európába
tartó úgynevezett  demokratikus Románia töretlenül  folytatta,  és folytatja nemzetiségellenes,
homogenizáló  politikáját,  és  az  etnikai  tisztogatás  legravaszabb  módszereit  dolgozta  ki.
Zárójelben  jegyezném  itt  meg,  hogy  ehhez  az  előtanulmányt  Dobrudzsa  elrománosítása
nyújtotta, ahol tudatosan alkalmazták az angolszász modelleket, s rövid idő alatt - háromról -
kilencvenhét százalékra emelték statisztikai számarányukat.

De mondjam végre ki azt az előrehozott végszót, a következtetést. Mi az ami új a jelenlegi
helyzetben?  Nos  az,  hogy míg  a Trianon óta eltelt  időszakban  -  úgy  ahogy  -  hibákkal  és
baklövésekkel, kényszerhelyzetekkel küzdve és ügyetlenkedve, vagy olykor némi sikerrel, de -
az  internacionalista  diktatúra  évtizedeit  leszámítva  -  a  magyar  kormányok  részéről
tapasztalható  volt  egy  igyekezet  a  nemzet  valamiféle  újraegyesítésére,  az  utóbbi  két
esztendőben ez minden jel szerint, és az ezt elkendőzni óhajtó halovány kísérletek ellenére, a
visszájára fordult. Önmagunk ellen politizálunk következetesen, ráadásul az ügyetlenség - még
mentséget jelentő - szintjét jóval meghaladva. Kártékonyságban az előbb említett, és a saját
gyökereket jelentő internacionalista évtizedeket is lepipálva. Rájuk ugyanis inkább a tétlenség
volt  jellemző,  s  csak  időnként  váltak  tevőleges  bűnrészessé  (lásd  Kádár  marosvásárhelyi
lemondó nyilatkozatát).

Ez az tehát, ami az elszakított három és fél millió számára új. Ami fájdalmasabb annál,
amit ott kell elviselniük.

Ennek  a  rövid  írásnak  nem  lehet  a  feladata  arról  elmélkedni,  hogy  kinek  az  érdekeit
képviseli ez a politika,  hogy mennyire sajátja egy erre szocializált politikusi rétegnek, hogy
mennyire feladatuk és kitől kapták erre a megbízást vagy az ösztönzést, kinek akarnak ezzel
megfelelni, miért vélik úgy, hogy hatalmuk megtartásának ez egyik feltétele lenne, stb.

Inkább arról beszélnék, ami ott Erdélyben gondolkodtatott el. 
Jártam a kisebbik hazát és kerestem a helyemet, amit itthon nem lelek. Kerestem, de már

csak  itt-ott  találtam  meg.  Mindenesetre  ott  több  ilyen  helyre  bukkantam,  mint  ideát.  Ez
bizonyos. Barátságok és vendégszeretet melege, őszinteség, a haza sorsa iránti élő aggodalom,
a sallangmentes nemzeti öntudat, és még sok más, ott - hogy úgy mondjam - töményebben volt
fellelhető. Egészében véve azonban már ott sem találtam meg, amit kerestem.

Szomorú  szívvel  tapasztalhattam,  hogy  a  hazai  szenny  minden  téren  támogatott
„begyűrűztetése” folyamatban van, és nem eredménytelenül.

Nagy segítséget kap ez a bevitel attól, hogy a fogyó értelmiségből csodával határos módon
verbuválódott politikai élvonal bizony elég jelentős mértékben eltolódott a megélhetési politika
irányába.

Befejezhetetlen vita folyik arról, hogy mi is a helyesebb harcmodor. A kis lépéseké, mely
az Európai demokrácia - már szülőföldjén is kopottas - normáit próbálja alkalmazni a bukaresti
ortodox-bizantín idegengyűlölet és korrupció világával szemben, avagy az, amelyik már réges-
régen - felismerve a keleti és nyugati kereszténység határán keresztül folyó európai  stílusú
párbeszéd lehetetlenségét  -  az ellenfél ismeretére alapozva cselekedne, vagyis ahogy ezt  az
előző változat ellentettjeként (nem egészen pontosan) meghatározták: radikális módszerekhez
nyúl.

Arról, hogy az ellenfél sajátságait ismerve, és annak eszközeit figyelembe véve - vagy akár
azt használva - politizáló módszer miért radikális, most ne beszéljünk. Ez is kitöltené időnket.

Amikor az ottani sorsot megélő jeles értelmiségiekkel beszélgettem, a találkozások döntő
többsége azzal a végkövetkeztetéssel zárult,  hogy az előbbi módszer nem hozott eredményt,
tehát  mással  kell  próbálkozni.  S  bár  voltak  olyanok,  akik  a  radikális  oldal  egyes
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személyiségeivel  vitatkoznának,  mégis  meggyőződéssel  állították,  hogy  ezt  az  utat  kellene
járni.  A most  hatalomból  élő politikusok által felmutatott  eredmények oly csekélyek,  hogy
azok nem adnak reményt az egyre sürgetőbbé váló kérdések megoldására, tehát a túlélésre.

Az ezres nagyságrendű ingatlan visszaigénylésekből elfogadott 71 eset,  melyeknek nagy
része  még ma sem biztos  vagy  teljes  -  jó  példa  erre.  A bizantín  módszerekre meg a már
közmondásossá váló aradi Szabadság szobor esete nyújt példát.

Érdekes volt azt is megfigyelni, hogy a jelenlegi helyzet tükrében mennyire felerősödött az
előző magyar kormány iránti -  annak működése alatt sem kis - szimpátia.  Kérdezetlenül is
hangsúlyozták úton-útfélen, hogy erről biztosítsam az itthoniakat.

Pontosan  tudatában  vannak  a  legnagyobb  veszélynek  is.  Jelesül  annak,  hogy  újabb
népesedési űröket kínálnak fel a többségnek, mely hiába lépett maga is a demográfiai lejtőre,
ezen űrök országon belüli célzatos feltöltésére jelentős tartalékokkal,  és ezt segítő központi
akarattal is bír. A most szerveződő „Áldás-népesség” alapítvány is e felismerés eredményeként
s ennek hatásait csökkentendő jön létre.

Tudatában  vannak  az  értelmiség  képzésében  fennálló  hátrányos  helyzetüknek.  Ezért  is
keseríti el őket a csökkenő támogatások híre és ténye.

De az ellenoldal hibáinak felemlegetése mellett néznénk most egy kicsit magunkba is.
Erre adott alkalmat a fogyó nagyokkal, az elmúlt évtizedek fontos szereplőivel folytatott

egy-két beszélgetésem.
Az  itteni  émelyítően  kiélezett  politikai  hangulatban  nehéz  az  elfogultság  terhe  nélkül

belevágni annak az igen kényes kérdésnek a fejtegetésébe, hogy mit jelenthet egy olyan erdélyi
(vagy más kisebbségi) értelmiségi generáció valamely tagja felett ítéletet mondani, amelynek
gyökerei a kommunizmusba nyúlnak.

Ha hazai hangulatainkat nem teherként visszük magunkkal ebbe a vitába, hanem inkább
tapasztalat gyanánt, akkor el kell ismerni, hogy a kommunizmust követő világban tiszta képet,
pontosabban támadhatatlant,  igen ritkán találhatunk olyanoknál - és itt  ma már egy egészen
furcsa számot kell mondjak - akik 1970 előtt születtek. Bárki követhetett el ma felemlegethető
hibát,  de  főleg  bárki  vádolható-gyanúsítható  valamilyen  módon  ilyennel,  aki  a
rendszerváltáskor már felnőtt volt. Ennek mi fokozott mértékben vagyunk kitéve, de ez ott is
tetten érhető.

A kérdés,  hogy az ottani értelmiség gerincét alkotó nagyok múltjában kutakodva helyes
volt-e  őket  úgy megsérteni,  hogy visszakényszerüljenek a múltat  titokban ma is  magukkal
hordozók  közé.  Nem  lett  volna-e  okosabb  érdemeiket,  magyarságtudatuk  segítségével
feltisztuló  személyiségüket  felhasználva,  megőrizni  őket  értéknek,  példának,  harcostársnak,
építőanyagnak, kapaszkodónak? Keserű mondatokat hallhattam, és szomorúan észleltem, hogy
eltaszításuk  mekkora  űrt  hagy  maga  után.  Elgondolkodhattam  azon,  hogy  nem  lenne-e
helyesebb az ilyen embereket életművük és nem önéletrajzuk alapján megítélni.

Ennek kapcsán merült fel egy szintén a jobboldalt mardosó kérdés.
Kik azok, akik az ilyen átgondolatlan hibákat elsősorban elkövetik? 
Nem egy esetben emlegettek olyanokat, akik nem elsővonalbéli emberei egy-egy e téren

hatni képes szakmának, de megszállottai. Olyanokat is találhatunk, akik számos tévedés és ártó
gondolat közé keverve mondanak ki nagy igazságokat. Ilyenkor gondolunk arra, hogy bár ne
mondta volna ki, hogy bárcsak más lett volna aki ezt kimondja. És persze másként.

Érdekes beszélgetések folytak arról, hogy miért vannak nagyobb számban a mi oldalunkon
megszállottak, s a túlfelén miért inkább a hidegfejű, számító és okos gonoszak. Érdekes módon
nem kaptam meg a várt választ. Valószínűleg azért, mert sértetteket kérdeztem róla.

A magam részéről úgy gondolom, hogy a történelem folyamán majdnem minden túlfűtött
vagy megszállott ember a vonzó és szép, s utóbb a jobboldali értékek közé sorolt gondolatok
mellé zárkózott fel. Ritka - de létező - kivételek közöttük a gonosz megszállottak. A jobboldal
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tehát el kell viselje ezt a terhet is, és meg kell találja kezelésének módját. Hiszen többnyire
jószándékú emberekről van szó.

És itt jutunk el a hazai és az erdélyi gondoknak egy keveset emlegetett párhuzamához. Nem
átfogó dolgozatot készítettem, így megengedhetem magamnak, hogy egy fontos részletbe kissé
alámerüljek.

Az erdélyi, és a mindenkori magyar külpolitikában is az a gond, hogy fel kell ismerni a
tárgyalópartner  sajátságát  (ugye milyen finoman fogalmazok),  azt,  hogy egy más kultúrkör
gyermeke, mást jelent számára az adott szó, a becsület, a megengedhető módszerek tára, és a
többi.  Esetünkben itt  (de persze ott is)  tudni kell,  hogy az a keleti,  bizánci,  levantei,  vagy
ortodox  gondolkodás,  amellyel  szembeállunk  -  mikor  például  a  románokkal  tárgyalunk  -
hasonlatos a bolsevista gondolkodásmódhoz is, mely egy ortodox szellemű társadalomból nőtt
ki.

Gloria  Man nyomán említenék fel  itt  két  tételt,  Az egyik azt  mondja,  hogy:  „A külső
erőszak  és  a  manipulált  tudat  egyenlő  a  nyugodt  társadalommal”.  Ezt  Bizánc  próbálta  ki
először.  A másik  az  ortodoxiáról  szól,  és  azt  mondja,  hogy „A pravoszláv  egyház az egy
államegyház, mely arra neveli híveit, hogy egyaránt hűségesen kövessék az állam és az egyház
törvényeit.” Tudjuk hány száz éve vált már el nyugaton az egyházi hatalom az államitól, és azt
is, hogy keleten ez ma sem történt meg. 

Íme egy látszólagos részletkérdés, mely meghatározza a magyar külpolitikának, és a keletre
szakadt nemzetrészek megmaradás-politikájának tennivalóit. 

Ennek felismerése, vagy fel nem ismerése már annyira nyilvánvaló szükségesség, hogy a
mai szabadon burjánzó sajtóban hihetetlennek tűnik az erről tapasztalható hallgatás. Vagy ez is
az  érzékenységekre  való  hivatkozással  kerül  ki  nélkülözhetetlen  kelléktárunkból?  Ha  igen,
akkor  ez  nagy  tehertétel  bármely  külpolitikának  vagy  kisebbségpolitikának.  S  ha  nem
beszélnek  róla,  legalább  sejthetnénk,  vagy  látnánk  annak  jeleit,  hogy  tudnak  erről.  A  mai
magyar vezetést szinte menetrendszerűen érő megaláztatások sora nem ezt igazolja.

De csapongjak újra egyet.
Mekkora  tehertétel  nekünk  és  mindenhol  a  jobboldalnak  azoknak  az  értékelvű

szabályoknak és előírásoknak a betartása, melyeket elvárnak tőlünk, s melyeket elvárunk mi is
magunktól.

A vélünk versenyfutók kuncoghatnak rajtunk. Hiszen őket semmi ilyen elv nem köti. Olyan
ez,  mint  mikor  egy  atlétikai  pályán  csupán  a  versenyzők  lelkiismeretére  bízzák,  hogy
használnak ajzószereket, avagy sem.

Nemrég  médiaszakember  tartott  valahol  eligazítást  egy  megoldandó  feladat  kapcsán,  s
mikor  egyes  módszerek  hallatán  -  naiv  módon  -  becsületet  és  erkölcsöt  emlegettünk,
megbocsátó mosolyra fakadt. Ja kérem, ha önök eredményt akarnak, akkor nem nélkülözhetik
az ellenfél  módszereit -  mondotta.  Minden részünk tiltakozik ez ellen, de ez nem jelenheti
egyben azt, hogy letesszük a fegyvert. Tetszik vagy nem, meg kell találni ennek ellenszerét is,
ennyivel jobbnak kellene lennünk.

Az  elején  azon  gondolkodtam,  mit  mondhatok  én  a  szakemberek  között,  most  azzal
vigasztalhatom magam, hogy kész megoldásokkal  nem én kell  szolgáljak. De jelenségekre,
hangsúlyokra a közíró is felhívhatja a figyelmet. Különösen akkor, amikor oly korban élünk
melyben  saját  vezetőink  vezetnek  új  meg  új  -  és  nem kis  részben  nélkülük  elkerülhető -
veszedelmek felé.

Erdélyben  még  így  is  több  bizakodást  tapasztaltam.  Miközben  elviselik  az  innen  oda
gyűrűző ártó hatásokat, ez lenne az, ami most onnan kellene ide hasson.

Figyeljünk rájuk, saját érdekünkben is.

Leányfalu
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Naplójegyzet: 2003. október 7.

Megjelent: Erdélyi Napló (628) 2003. október 14.
Kárpátok Őre (I / 9-10.) 2003. december – 2004. január

A MEGNYUGVÁS GLOBÁLIS ÖSVÉNYEIN

Ha  panaszt  fogalmazhatna  a  jegyzetíró,  arról  róná  sorait,  hogy  egész  életét  felháborodott
állapotban élte le, örök nyugtalanságban. A sors különös kegye, hogy e képességébe nem fásult
bele, hiszen ez is egy módja a megnyugvásnak, s nem is ritka.

Vajon ami körülötte történt annyira felháborító volt, vagy ő született ilyen fogékonynak
arra, hogy a rossz, az igazságtalan, az ármányos, a hazug és a gátlástalan gazemberség kihozza
a sodrából, de egyúttal megtermékenyítően hasson tevékenységére?

Ha lehetne vulgáris, most azt mondaná, hogy bizony őt egy életen át megtermékenyítették.
Na de felébred máris a tárgyilagossága és észleli, hogy nem csak vele tették ezt.

Bizony  ez  történt  másokkal  is,  sokakkal,  majdnem mindenkivel.  Még  azokkal  is,  akik
magukat hitték titkos inszeminátoroknak.

Ebben élte le éltét több korosztály is. S a végén csattant az ostor. A fellélegzés pillanatai
után akadt torkukon a levegő.

Most ismét háborgunk. S már nem csak egy szinten. 
Háboroghatunk  magánéletünk  külső  hatások  okozta  kudarcain,  háboroghatunk  kisebb

közösségünk  vergődésén,  kesereghetünk  a  nagyobbikat  kerülgető  végveszély  láttán,  és
retteghetünk sejtve az emberiség várható sorsát.

Várunk, várunk és mit sem tehetünk.
A kiáltó  szó,  legyen az  hangos  avagy  írott,  ma  oly keveset  ér.  Hiszen  azok,  akik  erre

figyelnek, vagy ezt olvassák, azok tudják mire gondol a kiáltozó.
Akik nem tudják, vagy nem akarják tudni, azok látszólag érthetetlen módon, mintha a rontó

szándékok hatalmából nem is akarnának szabadulni.  Ők mereven sorakoznak szekértáboruk
vélt, vagy szuggerált biztonságában. Ők legfeljebb csak kihalhatnak. Persze velünk együtt. Ők
a szavazóbázis.

Nagyrészük becsapottságát érzékelni soha nem képes, szánalmas ember. De persze ott van
közöttük a hangoskodó, az agresszív, a provokáló is. Sokfélék vagyunk.

Csak ülök és háborgok, gyomrom is felfordul olykor, s valódi émelygést  érzek egy-egy
hangot hallván, egy-egy megjegyzés, kijelentés, gesztus nyomán. Átlátszó mindegyik, de aki
elköveti, az is tuja ezt. Nem nekem szól. Én nem számítok. Csak háborogjak.

Ez  azoknak  szól,  a  sokaknak,  a  kiszolgáltatottaknak.  Nekik,  akiket  kiszolgáltatottságra
neveltek, akiknek nem volt szerencséjük, hogy kinyissák szemüket.

A számítás bejött. Sok évtized munkájának gyümölcse érett be most e sikerben.
És látható már a folytatásra tett kísérletek sora is. 
Az oktatást kell kézbevenni. Az oktatást. Akié az iskola, azé a szavazóbázis.
Nem árt az egészségügyet is hagyni saját keserű levében. Haragudjanak csak rá.
Aztán szépen  felnő a fogyasztói  társadalom bóvlit termelő-fogyasztó,  mindenáron árura

vágyó, önmagát ezért, s nem ritkán ezzel elemésztő, idejében elpusztuló lakosa.
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Megszületik, megtanulja, megtermeli, megveszi, elfogyasztja, közben néhányszor szavaz a
kívánt módon, s aztán kidől a sorból. Jön az utánpótlás. Ha nincs saját utódtermelés, hoznak.
Nem baj egy kis konfliktus. Az is segíti elterelni a figyelmet arról, ami szemet nyitogathatna.

A  megszállott  nyitogatókat  kicsit  besározzuk,  kicsit  nevetségessé  tesszük,  bizonyítjuk
tanaik kényelmetlenségét. 

A glob-ál ember megkap mindent amire vágyik. Amire vágyni idomították. Nemrég még
sör és virsli, ma már valamivel több, és kissé fű - szeresebb. 

Szemnyitogatók kíméljék, hagyják nyugodtan élni a szavazóbázist.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2003. október 9.

Megjelent: Kárpátok Őre (I / 9-10.) 2003. december – 2004. január
Erdélyi Napló (639.) 2003. december 23.

MAJD A ROMÁNOK…

Zuhog az eső. Tüntetünk. Nemzeti sorskérdéseket befolyásoló követelések is szerepelnek az
okok között. Az ország minden részéből összegyűlt - néhány száz fős - tömeg, feltételezhetően
felelősségteljes, a veszedelmeket az átlagnál jobban megértő-felismerő emberekből kell álljon.
Mindenesetre ezt feltételezem, vagy feltételezhetném. Hiszen vették a fáradtságot, hogy ebben
a zord időben, és az eredménytelenség jelentős kockázatával, ide jöjjenek.

A szónokok és szépséges hazafias dalokat éneklő művészek egymást váltják. 
Széles nemzetiszín szalagot vágnak át a felek, szövetségük megpecsételésére.
A feliratok szellemesen állítják pellengérre a nemzetrontó szándékú kormányt.
A hangulat jó, varázsa van, bizakodó, európai. A zuhogó esőben senki sem hátrál meg.
Az  egyik  szónok  arról  beszél,  hogy  nemsokára  már  keletről  kell  orvosokat  hoznunk,

olyanokat, akik nem tudják majd magyarul kérdezni betegeiket…
És ekkor véget ér számomra a varázslat. Hangulatom mélypontra zuhan. Elhal a remény, a

bizakodás. 
Sikerült ezt a nemzetet végleg elbutítani?
Hogy miért kérdezem ezt?
Mert  az  eddig  feszülten  és  némán  figyelő tömegből,  így közelemben  is öt-hat  helyről,

ugyan azt a néhány szót hallom: majd a románok.
Az  eset  kérem  ma  délután  történt  -  három  és  négy  óra  között  –  Budapesten,  az

egészségügyiek tüntetésén.
Ez van, mondják errefelé. Meg azt is, hogy: ezt kell szeretni.
De én nem szeretem, és nem akarom, hogy ez legyen.
Mikor figyel már fel valaki erre, és mikor fogja mindenki számára elmagyarázni, megfelelő

médiasegédlettel,  megfelelő módon, hogy kik ezek a románok, akikről én magam már több
mint negyedszázada hallok, de az itt született ötven év alattiak születésüktől hallják ezt. 

Hallom, folyton hallom, hogy a románok, a tótok, a szerbek, az oroszok vagy ukránok. 
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Alig hallom, hogy mit vesztett ez az ország a románok, a szlovákok, a szerbek, az ukránok
stb. javára. Hogy hány magyar lakik ott a mesterséges határokon túl.

Magánkísérleteim  vannak,  nyitogatnám  a  szemeket,  töltögetném  a  koponyabéli
vákuumokat 

Minthogy negyedszázada a Dunántúlon élek, az itt szájaskodót szoktam inteni ekképpen:
Uram,  ha  annak  idején  Benesék  még  ügyesebbek,  és  Bratianu  kissé  ügyetlenebb,  akkor
előállhatott volna egy olyan fura helyezet, hogy a Dunántúl lenne szláv korridor (rám bámul,
soha nem hallott ilyenről) és Erdély részben, vagy egészben Magyarország lenne. Ez esetben,
ha valamely okból Ön lett volna kénytelen oda települni, úgy gondolja, hogy például szlovák
lenne? Vagy rác?

Persze azon is elgondolkodom, hogy mennyire fogékonyabbak még a magyarok is arra a
tévedésre, ami nyugaton természetesnek tűnik, s amit nékik megmagyarázni oly nehéz. Hiszen
a francia alig érti meg, hogy egy román állampolgár nem román, hanem magyar. De még az
angol sem. Pedig az állampolgárra és a nemzetiségre két külön szó létezik nyelvében. És annak
ellenére, hogy közöttük ott él az egyre több bevándorolt. Innen eszembe jut az is, hogy már a
bevándorló  és  a  határmódosítással  kisebbséggé  lefokozott  őslakó  között  sem  látnak
különbséget az európai hivatalok.

Mi  lehet  az  az  ok  amely  ezt  a  helyzetet  létrehozta?  Elég  az  a  magyarázat,  hogy  ott
nyugaton,  az  akár  durva  eszközökkel  is  megoldott  nyelvi  homogenizálás,  még  a  nemzeti
öntudatok kialakulását  megelőzően  megtörtént? Talán igen.  De ez semmi esetre sem lehet
egyedüli ok.

Ha  azonban  a  nyugatiaknál  meg  is  tudjuk  indokolni  ezt  a  tompalátást,  teljesen
érthetetlennek tűnik mifelénk.  Itt,  ahol  ma is ennek keserveit  éljük. Hogyan tarthatja  ilyen
tévhit magát éppen pont nálunk? 

Minden  hiába.  Az  erdélyi  magyar  megmarad  az  anyaországiak  többsége  számára
románnak.

Különös jelentősége van ennek, amikor valami okból rossz fényben tűnik, vagy tüntethető
fel „az idegen”. A pesti magyar például a Moszkva térről gyűjti etnikai tapasztalatait. És persze
azok ott  nem jók.  Arrafelé a rossz tapasztalat  lehetősége  sokkal  valószínűbb. Ismerjük kik
centrifugálódnak e helyzetbe, tisztelet a nem ritka kivételeknek.

Arról, hogy a változások után átsodródó kontraszelektáltak mit ártottak hírünknek - külön
kellene értekezni. Ezt el kell ismerni. De most nem erről beszélünk.

Mi lehet tehát az ok?
Én  azt  hiszem,  hogy  az  okot  a  megmérgezett  (errefelé:  lemérgezett)  tudatokban  kell

keressük. Azokban a tudatokban, amelyekben az sem csapódott le, hogy ki a magyar.
Szerintük az az egyén, aki Magyarországon lakik. Valahogy talán így. Mert ezen túl aztán

már más dolga nincs is senkinek azért,  hogy magyarnak nevezhesse magát, és más ismérve
sem szükséges, hogy legyen.

A negyven éves agymosás, és a második ciklusban működő szociál-liberális hatalom elérte
az egyik - számára igen fontos - célt. Magyarországon nem tudják ki a magyar, s főleg nem
tudják mit jelent magyarnak lenni.

Hogy  várhatnánk  el  akkor  tőlük  a  leszakadt  nemzetrészekkel  kapcsolatos  szélesebb
ismereteket is?

A beszólók tehát nem tudták mit cselekednek. Nem tudták mit mondanak.
Abban a pillanatban a tüntetés számomra mégis véget ért. Örültem, hogy eljöhettem.
A Duna túlpartjára érve meglepődve láttam, hogy a nap mégis kisütött.
Mintha tudta volna, hogy ő A Nap. Azért, mert egyedül ő tud így ragyogni, és csak addig,

amíg ennek a szép feladatnak eleget is tesz.
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Naplójegyzet: 2003. október 11.

Megjelent: Erdélyi Napló (629.) 2003. október 21.
Erdélyi Magyarság (53.) 2003. október - december

LETARTÓZTATHATATLAN LENDÜLETTEL

Lélekben az anyaföldön ülök, két kezemmel erősen kapaszkodom a valóságba, és keresem az
igaz  válaszokat.  Mentséget  szeretnék  találni  mindenkinek.  Arra  vágyik  tudatalattim,  hogy
kiderüljön  mindenki  ártatlan  jóhiszeműsége.  Hogy  fény  derüljön  egy  nagy  össznemzeti
félreértésre,  mely  csupa  nemzetféltő,  becsületes  embert  tévesztett  meg  és  okozta  ezt  a
mindenkit sújtó, rémületes zuhanást. 

De hiába. Nem hunyhatom be szemeimet, nem foghatom be füleimet, lassanként már szaga
is lesz annak ami itt folyik. Hogy a kézzelfoghatóról ne is beszéljek. Meg a szétmázolhatóról.
Arról  a  letartóztathatatlan  lendületről,  mellyel  a  kézzelfoghatót  megszerzendő,  űzik-hajtják
magukat, s annál is jobban minket.

Mindenekelőtt  azt  szeretném,  ha  először  -  valahonnan  a  magasból  -  láthatnám  saját
hibáinkat.  Bár  látszik abból  elegendő  itt  földhözragadva is.  Nem kezdem újra elemezgetni
ezeket. Sajnos erősebbek a homokra épült kis büszkeségek és hiúságok, önhittségek és dacok, a
csoport és egyéni érdekek. Ordító hibákra nem jő megoldás. Fel-feldobott labdák nem kerülnek
leütésre, hogy oda hulljanak vissza, ahova köll.

Nem úgy a munkavállalói munkásosztály vasökle, mely most már a munkaadói (és elvevői)
újtőkések öklévé nemesült, s rajta egyre több gyűrű ékeskedik. Sok szegfűs, s néhány madaras
czímerrel.

Köröttük matat a választ kereső gondolatom.
Kétségtelen, hogy életbenmaradásukat egyetlen tényező biztosítja. A saját elődeik által már

bölcsen eltompított dolgozó nép végtelen rövidlátása.
De most ennél is tovább szeretnék lépni.
Irtózva-irtózom  mindenfajta  összeesküvés-elmélettől.  Az  utóbbi  hónapok  történései

azonban úgy rántanak ebbe a nem kívánt irányba, mint láthatatlan örvény a gyanútlan fürdőzőt.
Ugyanis azok a lépések, amelyek jelenlegi hatalmasainkat foglalkoztatják, legyen az az élet

bármely területével kapcsolatos, egyaránt a rontás irányába hatnak.
Ilyen arányú tévedésözön nincs. Ilyen arányú melléfogás-csomag nem létezik.
Tehát ennek közös gyökere van.
Ez a gondolat pedig már az örvény törvénye. A közös gyökér mögött a közös érdeket kell

keresni. Kinek és miért lehet ez az érdeke?
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Miért kell fogynunk? Miért kell betegnek maradnunk? Miért kell butulnunk? Miért kell
tehetetlenné  szegényednünk?  Miért  kell  elveszítni  tudatunkat?  Miért  folytonos  jussunk  a
megalázottság? Miért kell termelő-fogyasztó véglénnyé süllyednünk? 

És  miért  indul  akkora  hadjárat  az  ellen,  aki  ezt  látja?  Honnan  a  levadászásnak  ez  a
werbeördögi nyomulása, a kicsi ellen kicsi, a nagyobb ellen nagyobb, az igazi nagyok ellen
meg már élősúlyban, s a titánok ellen haló porukban.

Azok,  akik  ezt  teszik  nem  elmebetegek,  nem  háborodottak.  Valami  vezeti  őket.
Valahonnan irányítják őket.

Gyermetegnek tűnő kíváncsi óhaj, de magamfajta megengedheti azt is: milyen lehet, és hol
folyhat le egy olyan párbeszéd, ahol elmagyarázzák a teendőket, a miérteket s a célokat? Hol
oktatják a nemzetvesztést? Vagy még ennél magasabb érdekek is vannak, s az eligazítottak
mellett  a  még látható eligazítók is csupán  megvezetettek?  Miközben oly annyira királynak
képzelik magukat.

Minden esetre jól tudják tartani a titkot, bár a legutóbbi időben repedések észlelhetők ezen
is. Persze nem akkorák, mint a jobboldal jóhiszemű és baklövéses, de főleg az erkölcs és a
becsület korlátai által gyöngített köreiben.

Uraim, itt fel kell tisztítani a zavarosbennékű koponyákat. Itt nem maradhat le nem csapott
labda, ki nem használt baklövés, tovább nem tágított repedés. Sajnos nagy az a hátrány, amit a
magunkkal hordott normák reánk mérnek.

Közeleg azonban az idő, amikor talán már ezt is elviselhetjük.
S aztán az, amikor ezek adhatnak nékünk szárnyakat.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2003. október 13.

Megjelent: Erdélyi Napló (630.) 2003. november 5.
Kárpátok Őre (I / 9-10.) 2003. december – 3004. január

IKONOKLASZTÁZIA
Megerősítésre váró gondolatok

Furcsa  egy  elegy  alkotja  ezt  a  szociál-liberális  hengert,  mely  az  utóbbi  hónapokban  egyre
nagyobb, súlyosabb és támadóbb.

Külhoni, és sajnos immár hazai példa is megerősíti  őket abban, hogy a werberi durva,
pusztító, mindent elsöprő szellem a sikeres.

De miért? Kérdezhetjük.
Elgondolkodhatunk  azon,  hogy  a  választó  tömeg  fele  számára  miért  volt  annyira

ellenszenves a nemzeti értékeket is képviselő fiatalos stílus. Ők ezt tartották „nyomulásnak”,
őket nevezték „pimasznak”. És most egyéb reájuk ruházott  tulajdonságokat  nem is sorolok,
mert  leginkább  ezeket  hallani  magánindoklásaikban,  de  az  irányított  közvélemény-
kutatásokban,  különösen  pedig  a  függetlennek  mondott  elektronikus  média  szelektált  vagy
megrendelt  betelefonálós,  és  SMS-t  fogadó  műsoraiban.  Már  amikor  leereszkednek,  hogy
valamit egyáltalán megindokoljanak a „csak” szintjén túlmenőlegesen.
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Ezek  után  azon  lenne  természetes  gondolkodni,  hogy  ez  a  most  folyó  -  valóban
felháborító - támadássorozat miért nem vált ki ellenérzéseket?

A jelenség magyarázatához furcsa utat választok.
Olvasmányaim  során  valahol,  valamikor  szereztem  tudomást  arról,  hogy  az  egykori

képrombolók cselekedeteit mi magyarázta.
A képrombolók ugyebár értékeket pusztítottak, durva és megmagyarázhatatlannak tűnő

igyekezettel.
Ennek okául a történetírók azt hozzák fel, hogy az alsóbb, tudatlan rétegek ilyen igényét,

ösztönös óhaját az a gyűlölet mozgatta, melyet minden olyan iránt éreztek, amit nem értettek.
Vagyis gyűlöletet éreztek minden iránt, ami felettük állt. 

Nos a negyven év bizony kinevelte azt a réteget, amelyik számára az erkölcsi tartás, és az
értékek tiszteletének minden formája olyan valami, amit nem értenek, tehát nem fogadnak el,
ergo gyűlölendőnek éreznek. 

A tömeg tehát minél lejjebb süllyed morálisan, annál jobban gyűlöli az ilyen értékeket.
Az  érdek  alapon  politizáló,  és  az  értékek  mellőzését  zsigereiben  hordó,  úgynevezett

baloldali  politika  ezt  a  támogatást  nem  csak  spontán  élvezi,  de  minthogy  tisztába  van  e
kínálkozó lehetőséggel, még rá is játszik. Ez a werberi titok egyik, lehet, hogy éppen legfőbb
nyitja. Él az előbb említett lehetőséggel, tudja, hogy akik valamit nem értenek, akik valaminek
nem képesek szellemi részesei lenni, azokban az iránt a megsemmisítés vágya kerekedik felül,
legyen szó tárgyról, személyről, avagy eszményekről. 

Milyen érdekesen vegyítik hát ezen ismeretüket azzal, hogy közben a liberális tolerancia
határait  próbálják a legveszedelmesebb  szakadékok irányába is kitolni.  A másság tisztelete
értelmetlenül  tág  határokat  nyer,  olyanokat  melyek  már-már  magát  a  másságot  is
veszélyeztethetik.

Nem  elfogadott  ugyanakkor  a  „sajátság”.  Elsősorban  a  nemzeti  tudat.  Oly  annyira
kiirtották,  hogy  észlelése  ma  már  gyűlöletet  kelthet.  Így  aztán  könnyedén  elfogadható  a
huszonhárom millió román reánk zúdulásának rémhíre, sőt minekutána nevetségbe fullad, más
formában  ismét  képes  feltámadni.  Nem adhatunk  kettős  állampolgárságot  etnikai  alapon  -
mondja egy bársonyos (!) hang - ez diszkrimináció, akkor minden román állampolgárnak meg
kellene adni. Újra huszonhárom millió?

Milyen furcsa libikóka ez a tolerancia. Hogy el lehet játszani véle.
A nemzettudatot össze akarják mosni a nacionalizmussal, melynek egészséges formáját

már el is feledtük, s e szó csak pejoratív változatában él. Szerintük a nemzettudat egyenlő az
intoleranciával.

Meggyőződéssel állítom, hogy a Kárpát-medencei magyarság legerősebb nemzettudattal
bíró része az elszakított magyarság. Ők magyarságukat tudatosan, s annak keserves hátrányival
együtt vállalják fel.

Ugyanakkor arról is meggyőződhet bárki, hogy ez a nemzetrész egyben a legtoleránsabb
is. Erre nevelték az együttélés évszázadai.

Íme tehát az igazság. A nemzettudat a lehető legjobban megfér a másság tiszteletével, sőt
a jelek szerint nem egymást kioltó, hanem egymást erősítő két érték.

A képrombolók ezt nem értik.
A képmutatók pedig ezt jól tudják. 
Ők azt szeretnék, ha valamennyiünket képrombolóvá nevelhetnének.
Akkor nékik már csupán mutogatni kellene.

Leányfalu
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Naplójegyzet: 2003. október 14.

Megjelent: Kárpátok Őre (I / 9-10.) 2003. december – 2004. január

NÉHÁNY ÖT LETT

Ezekben  a  hónapokban  egyértelművé  vált,  hogy  az  úgynevezett  baloldal  nem képes  hibás
szocializálódásának és e személyiséghiba örökletessé válásának csapdájából kilépni. Ez utóbbi
tényt feltörekvő ifjú csapatuk igazolja.

1. Első ötletem arról szólna, hogy miközben politikai dzsungeljükben szól a tam-tam és a
magaslatokon  már  minden  az  Európa  felé  vezető  utat  mutatva  füstöl,  maguk  mögött  is
felgyújtanának mindent. Így a múltat (végképp eltörölni), abból is főleg a nemzetit, meg hát a
nyomokat. Mert bizony vannak nyomok a homokban, Annak ellenére, hogy a sok porhintés
már befedhette volna azokat. S bár tudom, hogy képzavar az égő nyom (ami lehet forró is),
mégis elfogadom, hogy megégetheti magát az, aki maga mögött hagyta. 

Szóval mutatják és közben matatják, pontosabban manipulálják is az Európa felé vezető
utat, csakhogy az európai demokrácia legfontosabb jegyei számukra érthetetlenek, idegenek, s
így jelek szerint nem is sejtik, hogy hova vezérlik velünk együtt önmagukat is. 

2. A második ötlet rövidebben is kifejthető, és magyarázatot adhat előző mondatomra. Így
hangzik:  lehetséges  volna,  hogy  a  globalizáció  menetrendjét  nálunk  is  jobban  ismerik  és
tudják,  vagy  remélik,  hogy  mire célba  érünk,  addigra  már  az  európai  demokrácia  is  az  ő
képükre  formálódik?  Ha  Benes  dekrétumokkal  terhelt,  vagy  xenofob,  bizánci  lelkületű
államokkal bővülhet az Unió, akkor igazuk lehet.

3. A harmadik ötlet arról szól, amit mi pillanatnyilag megélni vagyunk kénytelenek, az-az,
hogy számukra ismeretlen, idegen és elfogadhatatlan egy másik fél, akár a többség, tőlük eltérő
véleménye.  Csak  a  saját  vélemény  elfogadható  a  másikat  el  kell  hallgattatni,  és  ennek
érdekében minden megtehető. 

4.  Negyedszer  az juthat  eszünkbe,  hogy mennyire bizarr  fényben tűnik  fel  mindez,  ha
párosítjuk  a  magukat  baloldalnak  nevezők  sajátosságait,  a  velük  összenőtt  és  magukat
liberálisnak  nevezőkével.  Ők  ugyanis  éppen  a  más  vélemény,  és  egyáltalában  a  másság
elfogadására alapozott ideológia gyermekei,  s íme mégis csak a sajátot fogadják el. Ravasz
dolog ez, mégis nagyon átlátszó.

Amint megszólal egy számukra disszonáns, s pláne kellemetlen, vagy őket rossz (elég, ha
igaz) fényben feltüntetni képes hang, lecsapnak.

S ha csak érvelnének. De sörétes puskával lőnek minden bokorra, ahol ilyen hangot csak
sejtenek, és össztüzet zúdítanak minden domb mögé, ahol ilyen veszedelmes ellenséget vélnek
rejtőzködni.

5. Önkéntelenül is adódik hát a kérdés: félnének a más véleménytől?
Úgy néz ki, hogy valóban félnek.
S ha félnek, vajon mitől? Természetesen önmaguktól. Ismerik hibáikat, tudják miféle vaj

csordogál fejükről,  tisztában vannak a lelepleződés veszélyeivel.  Csak innen eredezhet ez a
szerfölött  átlátszó  igyekezet.  Ennek  leplezésére,  és  a  hozzá  szükséges  figyelemelterelésre
fordítanak minden energiát.

Így aztán valóban öt lett.
De ahogy Pesten mondanák, folytathatjuk ezerig.
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Naplójegyzet: 2003. október 18.

Megjelent: Erdélyi Magyarság (53.) 2003. október - december

MEGISMERNI A KORMÁNYFŐT FURCSA JÁRÁSÁRÓL

Különös események tarkítják most a nemzet és kisebbségellenes cselekedeteiről felismerhető
kormány göröngyös útját. Többnyire botlások.

Ez ma már annyira jelzésértékű lett,  hogy maga a kormányfő is megbotlott rakoncátlan
kutyájának vezetése közben. Pedig a neveletlen kutya, jóneveltetésű nevelt lányának képezte
tulajdonát.

Kérdezte is tőlem a szomszédasszony, vajon mint médiába keveredett egyén mit hallottam?
Hogyan fordulhat ki a bokája egy ilyen nagy és kedves embernek?

Mit felelhettem volna e szeretettől fűtött honleánynak? Így szóltam: Tudja kedves,  ilyen
neki a járása.

Na, de az általa vezetett kormánynak is kilazultak már a bokaszalagjai, és hasonló bajokkal
küzd a párt is, melynek ő már tagadhatatlanul nem tagja.

A  táppénz-baki  okozta  likat  éppen  most  stoppolgatják  bokafixükön.  És  mellette  ott
sorakozik a sok többi. Számomra a legcsúnyább (és csak teljes cserével feledtethető) a kettős
állampolgárság  ügye.  Ezt  már  csak  levelekkel  remélték takargatni.  Sajnos  nem sikerült.  A
hamis Teller levél alkalmatlan erre.

De van amit jól csinál a koalíció, és sajnos sok minden amit rosszul az ellenzék.
Most  éppen  arra  figyeltem  fel,  hogy  a  Terror  Háza,  miután  kiállta  a  legcsúnyább

támadásokat és a tüzet egyaránt, újfajta taktikának eshet áldozatul. Megpróbálják magukévá
tenni.  Az ifjú bal  ott tüntet  falain kívül,  és  falain belül  olyanok tartanak előadásokat,  akik
utóbbi években tanúsított magatartásukkal inkább azt igazolták, hogy büszkék lennének, ha az
ő felmenőik is ott  szerepelnének a tárlókban a Pető szülők mellett.  Nem kizárt,  hogy első
lépésnek ez a taktika lesz jó, s majd utána jöhet az átalakítás, vagy akár a megszűntetés. Csak
tegyék be lábukat az ajtórésbe. Nekem folyton erdélyi hasonlatok jutnak eszembe, mint afféle
erdélyi Mórickának. Az erdélyi magyar tanintézetek románosításához is hasonló módszereket
használtak korabeli elvtársaik.

Most azonban megfigyelhető egy ennél fontosabb kísérlet is. Erről az anyaországban nem
sokat beszélnek, de aki nyitott szemmel jár észlelheti.

Az a csoport, amely megszokta, hogy a mindenkori élcsapat része legyen, sőt, ha csak lehet
annak vezetője,  most mintha észrevette  volna, hogy az MSZP már nem biztos nyerő. Ezért
aztán gondolni kell a jövőre is. Ennek érdekében pedig az energiákat meg kell osztani. Nem
szabad  az  egészet  a  veszett  fejsze  nyeléhez  kötni,  bölcs  előrelátással  kell  figyelni  a  mai
ellenfél, a majdani lehetséges győztes gyengéit és azokat kihasználva még jobban beépülni és
felkészülni egy másmilyen hatalomátvételre is. Ezt pedig olyan zseniálisan kell csinálni, hogy
akkor és ott már megint azokat a célokat lehessen szolgálni, mint a mai összetételben.
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Hogyan  lehet  ezt  csinálni?  Csupán  azt  kell  tudni,  hogy  ez  is,  az  is,  mint  a  paraziták
esetében, csak gazdaállat. A célpont az elpusztítandó szervezet, a magyar nemzet. Mégpedig itt
- egyedül itt - kimondható, hogy az összmagyar.

A győzelemre törő ellenzék most a bal-liberális oldalról hív oktatókat s maradék pénzét
rájuk költi. Egyesek szerint azonban ezek nem balról valók, hanem saját részei a jobboldalnak.
Afféle liberáljobboldali baloldaliak.

A jelenséget kutató és gyanakvásra nevelt polgár ezért el kell döntse, hogy azt remélik-e
kedvencei, hogy a jól megfizetett oktatók elárulják a baloldal csodás titkait, vagy arról van szó,
hogy elhitették velük, miszerint ezek a derék oktatók tulajdonképpen rejtőzködő jobboldaliak,
kiket csak a kíváncsiság, vagy a kenyérgond sodort a baloldal műhelyeibe?

A kedves olvasó figyeljen. A hihetetlen történetek sora folytatódik.
Most  éppen az egyedüli  reményt  jelentő vezetőnek  tanácsolják  feddhetetlen  tanácsosai,

hogy  maradjon  csendben,  nehogy  elkopjon.  Most  éppen  a  szelídségről  és  az  ellenfélnek
átnyújtandó virágokról elmélkednek.

Az ellenfél által útja  során elszórt  magas labdák meg ott trónolnak a keleti  égen,  mint
egykor a vörös csillagok. Senki nem csapja le őket igazán.

Mi meg csak nézünk és csodálkozunk. Ilyenkor azt érezzük, hogy nagyon buták vagyunk, s
a politika magas tudománya elérhetetlen számunkra. 

Közben olvassuk az uszító jobboldalról és hazugságairól szóló történeteket.
És hallgatunk, hogy el ne kopjunk.
Általában egy-két év után jelennek meg szerényen ki nem mondott, józan paraszti ésszel

feltételezett  igazságaink,  mint  tudományos  újdonságok.  Többnyire  mint  elszalasztott
pillanatok, mint kapitális hibák, mint hihetetlen hiszékenységek. 

S szól a szóvivő: Hogyhogy ez akkor nem jutott eszünkbe?!
De majd most kiképeznek minket az eddig bal-liberális mezben szenvedők, és győzelemre

vezetnek.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2003. október 23.

Megjelent: Kárpátok Őre (I / 9-10.) 2003. december – 2004. január

ÜNNEPI TALÁLGATÁSOK
EGY ÖTÓRAI FELHŐSZAKADÁS ELMARADTA KAPCSÁN

A közszolgálatinak nevezett televízió műsorait egyre ritkábban nézem, de az időjárás-jelentés
még ott szerepel nézett műsoraim között.

A nemzeti ünnepet megelőző napon is megtekintettem hát, és örömmel nyugtáztam, hogy
alaposabban  számolnak  be  a  várható  időjárásról  mint  máskor.  Eddig  soha  nem tapasztalt
alapossággal. Térképen is megmutatták, hogy az igen jelentős csapadékot hozó zóna miként
közelít óráról-órára s éppen 17 órakor éri el a fővárost. Örömömbe ekkor nem kevés üröm is
keveredett, mert éppen 17 órakor kellett kezdődjön a jobboldal ünnepi gyűlése.
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Megátalkodott  álmodozó  és  jóhiszemű  vagyok.  Csak  az  átlagos  őszi  időben  zajló
ünnepségen jöttem rá, hogy itt valami nincs rendben. Mert lehet, hogy csak tévedtek néhány
órát. De miért éppen most ecsetelték oly hihetően, és részletesen a rémes rossz idő érkeztét?
Bizony a jobboldaliak sem tűrik, vagy kedvelik valamennyien a szakadó esőt - gondolhatták
valakik. 

Persze lehet,  hogy üldözési mániámban is megátalkodott lettem. Az átlagos őszi időben
zajló ünnepségen ezért gondoltam ilyen képtelenségekre.

Most  az esti  csöndben,  a  sokadszor  látott  Tanú című  filmet  már  csak  háttérélvezetnek
használva  rovom  soraimat  naplómba.  Szinte  nosztalgiázom.  Hiszen  a  hangulat  békés,  az
ünnepek botránymentesen zajlottak, nem fütyült vagy tojásdobált senki.

Vajon mi lesz a folytatás? Ott a médiában.
Aztán rájövők, hogy mindegy az időjárás, mindegy a látszólagos nyugalom.
A  lényeg  mégis  a  nyugtalanság.  Az,  hogy  közel  másfél  évtizeddel  a  diktatúra

megroppanása  és  összeomlása  után  még  furcsa,  ha  jóhiszemű  vagyok,  még  lehetek  okkal
paranoid,  még  problémát  jelentenek  a  füttyök  és  tojások,  és  még  rég  elmúlt  évekre
emlékeztetnek most zajló események meg minket most vezető, zajongó emberek is.

Ez már több mint egy sima deja vu. Itt ennél sokkal többről van szó. 
Sokkal, de sokkal többről.
Hiszen a maga képtelenségében ez rosszabb mint az eredeti.  S akik csinálják is  sokkal

rosszabbak lettek. Mentséget találni is nehezebb számukra.
De hát ki a fene keres ilyent. 

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2003. október 25.

Megjelent: Kárpátok Őre (I / 9-10.) 2003. december - 2004. január

HA NEM VÁLIK BE AZ OSZTÁS, JÖHET ISMÉT A MEGOSZTÁS

Azonos gondok aggasztják az iránytűjüket a haza féltésének pólusára beállítókat. Szertenézünk
a  -  lassan  s  kényszerek  nyomán  -  hazánkká  terebélyesedni  hivatott  nagyvilágba,  és  bár
honunkat nem leljük, de ahol magyart látunk, ott a megosztottság a közös vonás. Lassacskán
még az okok is azonosak lesznek.

Az egységhez nekünk Mohács és Mohácsok sem lehetnek elégségesek. Vérünkben van, ez
igaz lehet. Mint ahogy az is, hogy ezt a gyengeségünket itthon és a szomszédságban is már
tudományos alapossággal használják ki a politikusok. 

Ha a hazai  széthúzást  és aknákkal  is nyomatékosított árkokat  nézem,  nem sok az esély
ennek feloldására.  Most  különösen nem, mikor az elhibázott osztás következményei okozta
pánikot, a megosztó szándék próbálja nyugtatgatni.

Mégis nézegetem e képet, és befogom az orromat. Figyelem a hullámzó tömeget.
A régi nagy - mint tudjuk mesterséges - választórepedés, melynek két partján a népiesek és

urbánusok laknak meg-megújuló világukban még ma is, szóval ez a hasadék már feltöltötte
önmagát  a  kétoldalról  belé  hulló  saját  szeméttel.  Átkelni  mégsem lehet  rajta.  A  szemetet
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kellene szelektálni, feldolgozni, hogy mérges gázai ne öljék meg az átkelni szándékozót. De
vajon  érdeke  ez  ma  valakinek  azok  közül,  akik  tehetnének  egy  szemétfeldolgozó
létrehozásáért?  Bizony  nem.  Akiknek  érdeke  lenne,  azok  inkább  elvitatkoznak arról,  hogy
kinek a területén épüljön meg, s közben szívják a mindenhonnan áradó miazmákat. Ha lenne
terv, ha lenne rá szándék, akkor is - még mindég - ott állana ez az akadály.

A másik szintén kívülről reánk oktrojált választóvonal máshol húzódik, s igen zegzugos. A
paternalista  gulyáskommunizmus  még élő egykori kis haszonélvezői,  és a piacgazdaságnak
hazudott globalizmus kiszolgálói egy személyben vagy egy családban egyesülvén különülnek
el a puha diktatúrában is áldozati szerepet kapott, s most a szabadságot élvezve pfujolók és
jogosan undorodók táborát alkotóktól.  Aki itt  osztályjelleget keres,  nagyot téved. Évtizedek
keverték  össze  azokat  az  osztályokat,  és  az  egyik  oldalon  lemaradók,  vagy  a  másikon
megkapaszkodók mellett megjelent a felfelé átjárók, meg a lefelé átkergetettek sokasága.

Nézem  tovább  a  tömeget,  és  a  sokaság  sorai  között  újabb  repedések  tünedeznek  fel.
Észreveszem a generációk közötti vonalat, aztán a hívők és nem hívők közötti rés bukkan fel
szemem előtt. A versenyképesek és a gyengék örök törésvonala is ott van. És sok-sok másik.

De  ezek  a  választóvonalak  mintha  mind  mesterségesek  lennének,  vagy  legalábbis
mesterségesen elmélyítettek.

Mert  bár a  kép egészében adhatná egy éppen a vonalak kereszteződései  által kialakuló
szövet  benyomását,  mégis  magán  hordja  a  mesterséges  repedések,  a  szakítás  kísérleteinek
nyomait. S így nem szövetet látok, hanem egy ronggyá tépett, valaha volt kelmét.

Borongva nézelődöm e kép felett, s más mentség már nem jut eszembe, mint a gondviselés.
Ami nem is kevés.
De vajon mit akar?
Hiszen fohászkodnak hozzá innen-onnan.
Sőt sehonnan is.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2003. november 9

Megjelent: Erdélyi Napló (636.) 2003. december 12.
Megjelent: POLIS  (74.) 2003. december – 2004. január

A HULLARABLÁS FORMÁIRÓL ÉS TANULSÁGAIRÓL

A minap  Kalotaszegen,  szépséges  ruhák  után  kutatva  egy  közelgő  esküvő  mián,  a  magát
tájékozottnak képzelő érdeklődő is újdonságot hallott.

Ja, ma már igazi szép régi ruhát csak a románoktól lehet venni, - mondották.
Kérdő tekintetére a válasz hamar megérkezett.
1945-öt írtak, vásár ideje volt Bánffyhunyadon, és háború utáni zűrzavar. Kalotaszeg népe

alig  ocsúdott.  A  közeli  hegyekből  alászivárogtak  a  románok.  Aztán  a  vásár  általános
fosztogatássá fajult. A hegylakók megrakott szekereivel volt tele a havasok felé vezető út. Az
eset pedig nem maradt egyedi. Alig több mint egy évtized múltán, amikor 1956 dicsőséges és
nehéz évét írtuk, Bánffyhunyad magyarságát az isteni akarat szörnyű tűzvésszel próbálta meg.
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A kétségbeesett emberek kapkodva költöztették ki motyójukat az égő házakból, az utca és az
udvarok telve voltak elmúlt évszázadok alatt összegyűjtött javaikkal. A hegyek emberei ismét
idejében eszméltek. Megjelentek most is azok a szekérsorok, és újra megrakodva tértek meg
falvaikba.  Utóbb  nyomorúságos  évtizedek  kényszerítették  a  csodás  népművészeti  tárgyak
eladására alszeg és felszeg lakóit. Még a nyugati piacokra is jutott belőle olcsó pénzért, egy-
egy alkalomra, bálra, vagy farsangra feszíteni benne, aztán átadni az enyészetnek, a feledésnek.

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

Gondolkodom.  Ismét  van  okom  azokat  kárhoztatni,  akik  nemzetem  tragédiájának
haszonélvezői.

Aztán  alig  néhány  órán  belül  -  más  olvasmányaim  közepette  -  újfent  találkozom  a
hullarablókkal. Csakhogy ezek nem Erdély havasaiból ereszkedtek alá. Ők már akkor is, a ma
is kérdőjelek nélküli Európát képviselték.

Magyarországot a Tatár dúlja. Béla király hiába kér segítséget. Frigyeshez menekülve, az
megkéri az árát, s még alig hogy Béla onnan távozik, ők is megkezdik az ország felprédálását,
kirablását. Ők, Európa, akit aztán évszázadokon át védelmeztünk.

És  nem  volt-e  hullarablás  a  török  kényére-kedvére  hagyott  és  kivéreztetett  ország
visszafoglalása után a telepítési politika? Az, hogy a leggazdagabb területekre magyar be sem
tehette a lábát? Máig ható következményei ennek is ismeretesek.

A legnagyobb és legaljasabb fejezetéről a hullarablásnak, mely egyben a legismertebb is
mind között, elég csak annyit mondanom, hogy : Trianon.

Aztán  ide  sorolhatjuk  az  újabb  világégést  követően  megvalósított  és  máig,  körmük
szakadtáig védelmezett benesi tetteket.

Igen friss és be nem hegedt sebet ejtett rajtunk az 1956-os hullarablás is. Oly kevés szó esik
arról, hogy Nyugat odadobott minket az Egyiptomot megtámadó Izrael és Szuez ügyének keleti
elfogadtatásáért - cserébe.

Aztán eljött a  rendszerváltás ideje.  A rendszerváltás,  mely annyiból állt,  hogy az előző
haszonélvezők  ruháikat  váltották  nyugati  minőségűre.  A  négy  évtized  alatt  kifárasztott
országnak ismét nyakára ültek, a haldokló alól eladták a kerevetet, s kockát vetettek rongyaira
is. Ma már hulláját is áruba bocsátanák. Így nyoma sem maradna annak, hogy itt valakit is
megraboltak.

A hullarablás a mai globalizációs világban soha nem látott gyorsasággal merül feledésbe.
Csak  az  érdekek  mentén  dolgozik  a  sokat  prédikált  -  rugalmas  műanyagnak  bizonyuló  -
erkölcs.

Ismét Kalotaszeg jut eszembe. Előfordulhat, hogy némi idő múltán a hegyi falvakat járó
román gyűjtők szedik majd össze a rablott holmit, azt bizonyítva véle, hogy ezeket a gyönyörű
népviseleteket tőlük vette át Kalotaszeg magyar népe? 

Most erre gyorsan reagálhat az olvasó azzal, hogy ez képtelenség.
Nem kell messze menni az ellenérvekért.
Az erdélyi románság büszkeségei a máramarosi román fatemplomok. Régiségük és fejlett

kultúrájuk legfontosabb bizonyítékai között tartják azokat számon. De arról már sehol sem szól
az írás,  hogy szintén elfelejtett erdélyi restaurátor építészünk, a szép emlékű Bágyuj  Lajos,
amikor e templomok felújítására kérték fel, összegyűjtötte azok valamennyi mesterjegyét.

Egytől egyig kalotaszegi magyar ácsok mesterjegyei voltak.
Van, amikor a hullát nem is kell kirabolni. Maga ajándékoz, s a többit elvégzi a kegyetlen

idő.
Valami ilyentől félek most is, Európa felé sandítva.

Leányfalu
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*

Naplójegyzet: 2003. november 14.

Megjelent: Polis (76.) 2004. április-május

A GLOBALIZÁCIÓ SZIRÉNHANGJAIRÓL ÉS EGYÉB MUZSIKÁKRÓL

A  globalizált  világ  valósága  a  jólét  és
gazdagság szigeteinek olyan láncából áll,
amely kiemelkedik a népek nyomorának
tengeréből. Közben ugyan azok döntenek
arról amit tehetünk, és arról amit  erről
mondhatunk.
Jean Ziegler:  Die  neuen  Herrscher  der
Welt und ihre globalen Widersacher.

C. Bertelsmann Verlag, 2003.

Ebben a zavarosan forrongó világban az ember folyton írhatná felháborodása, kérdőjelei, vagy
elkeseredése diktálta jegyzeteit. Esetleg éppen elhatározhatná, hogy elég, nincs semmi értelme
papírlapokra vetni azt, ami egy önhibájából pusztuló világ, jórészt önhibáján kívül pusztulásba
taszított nemzetének, manipuláció által pusztuló társadalmában történik.

De dolgozószobám ajtaján beszól a család. Tegyél fel valami jó zenét. És én, ki tudja miért
- habozás nélkül - Liszt Faust szimfóniáját nyomom be a CD lejátszó mindent befogadni kész
torkába.

Most a fenséges zene kerít hatalmába, és a világ minden baja más dimenziókat nyer.
Kicsinységünk  Liszt zenéje által ellenpontozott  egészséges  tudata pedig arra ébreszt  rá,

hogy próbáljon meg mindenki ellenállni, és világ, nemzet, vagy egyén, a maga kicsinységében
is nagynak lenni.

A zene tovább szárnyal s a szellem ernyedtsége, a beletörődés, az első igazi fortissimónál
már tűnőben is van.

Egy  nemzet  éli  történelmi  lehetőségei  adta  életét  ítt  a  Kárpát-medencében.  Testét
felszabdalták  a  hamis  határok,  s  most  egységes  lelkét  akarja,  ki  tudja  honnan  reánk
kényszerített - belsőnek álcázott - erő ugyanúgy felszabdalni.

Mert tudják valahol, hogy ez a fontosabbik. Ez az, amit nem lehet harctereken, ármányos
szerződésekben, agyalágyult politikusok által körülült asztaloknál „lerendezni”.

Mert tudják, hogy a hidratermészetű nemzeti test, ha ép lélek lakik benne, végtagokat sőt
ha kell fejet növeszt  magának, s ahány felé  darabolták annyi alakban magasodik fel újra  a
feldarabolók előtt.

A lelket öld, azt gyengítsed, betegítsed, silányítsad, aljasítsad. 
A fent idézett Ziegler szerint: A munka méltóságát elrabolták, a globalizált tőke meglopja

az  egyén  szabadságát,  majd  emberségében  gyilkolja  meg  az  áruházak  labirintusában
tájékozódó képességét és ön-önmagát veszített, hajdan egyéniséggel rendelkező lényt;

Az egyének alkotta legveszedelmesebb közösség a nemzet. Ez tehát a fő célpont. Nekünk is
ezt kell tájékozódásunk középpontjába helyezni.

Mint  ahogy  a  tennivalókban,  avagy  egyes  személyek  megítélésében,  a  legjobb  és
legbiztosabb mérce a nemzeti érdek megbecsülése, és az ehhez viszonyulás lehet, úgy bizonyul
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a  nemzetellenesség  megítélésénél  biztos  mércének  az,  ami  a  lelkületünk  értékeihez  való
viszonyulást méri, ami annak megóvására, vagy éppen elpusztítására tett kísérleteket ér tetten.

Napjaink  kétségbeesett  politikai  egymásnak-feszülésében  először  a  hatalom
megszerzésének elemi óhaja észlelhető,  de miközben a politikusok magánszintjén, esetleg a
pártok küzdelmeinek közös célkitűzéseiben e hatalmi játék a vezető szólam, mégis - és miért
ne mondjuk ki - elsősorban a most előírt libéria liberális sallangjai mögött sejlik fel az igazi
nagy  veszedelem,  ami  már  túlmutat  e  kisebb-nagyobb  politikusegyéniségeken  (nevezzük
inkább figuráknak őket), és pártjaikon. 

Ziegler ezt mondja: A neoliberalizmus a hódítás fegyvere. Gazdasági fatalizmust prédikál,
amely  ellen  bármiféle  ellenállás  céltalan.  Olyan  mint  az  AIDS:  áldozatának  védekező
rendszerét  támadja meg és teszi tönkre.  Aki pedig nem engedelmeskedik a transznacionális
pénz-, és ipari társaságoknak, azt tőke meg-, vagy elvonással büntetik. 

A szobát elárasztják Liszt fenséges dallamai. A programzene óriásának muzsikája mindent
betölt. A gondolat új erőre kap.

Hol leledzik az az érdek, hol testesül meg és kiben - kikben, amelyik a nemzet lelkét akarja
megszerezni, mint Mefisztó a Faustét.

Lassan,  édeskésen  nyaldossa  körül  a  megfáradt  társadalmat,  elérhető javakkal  garantált
testi jólétet, lazuló morális elvárások biztosította lelki kényelmet kínál fel, és a testileg, lelkileg
kiéhezett „csupa vákuum” társadalom beszippantja mint falánk ponty a kukoricaszemet.

A  horog  megakad,  és  vergődésünk  fortissimója  csak  még  jobban  beágyazza  a
falánkságunkat jelképesen is képviselő torkokba annak eltávolíthatatlan végét. Már csak egy
kis fárasztás van hátra, s kényelmesen emel szákjába valaki.

De ki?
Ki az? Ki  az,  aki  nem az öreg halász szellemében ellenfelünk, aki  nem mérkőzik meg

nyíltan velünk?  Aki mintha nem egyszerűen tápláléknak  tekintene,  hanem félig  élve,  az  ő
szabályai  szerint,  s  az  általa  biztosított  térben  vegetálva  tartana  meg,  hogy  céljait  tovább
szolgáljuk. Nem csak létünk fizikai terének átadása által, de rabszolgaként is.

A mai újságolvasó könnyedén vágja rá, hogy hát ez a globalizáció.
És újra, meg újra kérdezem. KI ez a globalizáció? 
E  percben  Liszt  is  mintha  gunyorosan  fickándozó  kis  kérdőjelek  táncát  szolgálná,  de

fölöttük csakhamar megjelenik a sokkal komorabb hang. A drámai.
Sötét nagy madárként köröz fölöttünk. Nem csap le, csak mindent látó karvaly szemmel

ellenőriz.
Érezteti, hogy itt ő az úr. Fogadja el a sok földhözragadt. Tőle várhatjuk csak puszta létünk

megkímélését. Néki kell áldozzuk jövőnket, tehetségünket, álmainkat.
Ő a messiási lepelben tetszelgő sátáni ragadozó.
Ő az új magyar turul.
Liszt most emberi hangon, emberi szöveggel szólal meg. Mert világos szóval kell a választ

keresni.  És  ebben  éppen  most  egy  jóbarát  segít,  ki  e-mailen  küldi  sorait  a  Turbó-
kapitalizmusról. A barát ugyanaz, aki az ide beszúrt Ziegler idézeteket is fordította nékem. Úri
jókedvből,  rangrejtve  utazgat  a  szellem  világában.  Üzenete  számunkra  különösen  érdekes,
hiszen az USA-ban élő szerző, kinek magyarázatát idézi, erdélyi születésü és Edward Nicolae
Luttwak néven írva vezette be a turbó-kapitalizmus fogalmát, amit maga így határozott meg:
”E fogalom - röviden összegezve - magában foglalja a privatizációt, a deregulációt (tehát a
szabályozó  mechanizmusok  kikapcsolását)  és  a  kizárólagosan  csak  a  hatékonyságra  célzó
piacot korlátozó mindenféle sorompó eltávolítását.  Rendkívüli magán-vállalkozói energiákat
képes  felszabadítani,  de  ugyanakkor  hatalmas  társadalmi  egyenlőtlenségeket  is  hoz  létre,
emiatt erősen megosztja, polarizálja a társadalmat. 

A globalizáció haszonélvezői - mondja Luttwak - azok az akrobaták, akik a gazdasági élet
egyik szektorából  ugrálnak a másikba.  A vesztesek  mindazok,  akik nem akarnak vagy nem
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képesek   hajlékonyan  és  mozgékonyan  követni  a  felgyorsult  gazdasági  élet  dinamikus
változásait. 

Luttwak 1999-ben megjelent Turbó-kapitalizmus című könyvét - saját állítása szerint ”alig
maréknyian” olvasták: Hillary Clinton, egy pár New York-i értelmiségi és egy ”üzletember” -,
aki  neki  szemére  vetette,  hogy  netán  ”a  marxizmust  akarná  reciklálni”.  ”Most  (ő)
résztulajdonos boliviai ranchomon” fejezi be Luttwak egyik német interjúját. 

De lássuk mit ír  Ziegler  a  globalizációról: “A globalizáció egy  anglicizmus,  amelyet  a
hatvanas években használt először Marshall McLuhan kanadai média szakember és Zbigniew
Brzezinski,  az  elnök  későbbi  tanácsadója,  a  Columbia  egyetemen  a  kommunizmus
problémáinak  szakértője.  Ugyanakkor  McLuhan  azt  a  következtetést  vonta  le  a  vietnami
háború  tapasztalatai  alapján,  hogy  a  televíziós  kép  csalhatatlansága  és  mindenütt  való
jelenléte  folytán  a  haladást  fogja  szolgálni,  és  ezzel  egyidőben  megnehezítí,  vagy  meg  is
akadályozhatja  a  fegyveres  összetűzéseket.  Ő  megalkotta  a  globális  falu fogalmát,  előre
megjósolva  az  internet  világméretü  térhódítását.  Brzezinski  pedig  az  elektrónikus
forradalomban  látta  a  váltóállítást  az  amerikai  szuper-hatalomról,  a  világ  első  globális
társadalmára, és megfogalmazta a “vége az ideológiának” néven megismert tézisét. 

Szobámban a zene elhal. A kórus néma. A tudós válasz adva vagyon.
De én még most is csak itt ülök, élő kérdőjellé görbedve.
Kik ők? A világban és itt minálunk?
Ki a világ titokzatos karvalya, az itt magyarnak álcázott új Turul?
Mert fantomok ellen nehéz küzdeni.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2003. november 25.

Megjelent: Erdélyi Napló (635.) 2003. december 5.

HOGYAN HAT A  6 : 3  MA?

Ebben az alig hűvös novemberi délutánban, félévszázadot szalad vissza az emlékezet.
Az egykor  volt  Református  Kollégium épületében  működő Kolozsvári  2.  sz.  Magyar

Fiúközépiskola  végzős,  de  mégis  csupán  tizedik  osztályos  növendékei,  tanáraikkal  együtt
feledkeznek meg arról, hogy a szocializmust építő Romániában most mi lenne a feladatuk. A
meghatározott cél, hogy délelőtt-délután járva az iskolába, minél előbb válhassanak hasznos,
építő tagjaivá a - már akkor egységes nemzeti államnak deklarált - Román Népköztársaságnak.

Ezt az igyekezetet most azonban még színlelni is képtelen ez a kis magyar közösség. Az
egyik technikai zseni osztálytárs saját gyártmányú rádiót hoz be, az antennadrótot én tartom.
Az  osztályban  ott  ül  a  diákokkal  a  fél  tanári  kar.  Osztályfőnökünk mellett  jól  emlékszem
matematika tanárunkra és a fiatal kémia tanárra, ki bámulatunk tárgyát, szépséges ifjú feleségét
is magával hozta. A Bethlen-bástyára néző osztályban határtalan az öröm. Hetekig fürdünk a
büszke boldogságban. Jómagam és még néhányan közülünk, akik véletlenül már ekkor román
környezetben laknak (ugyanis a  város elrománosítása  ekkor - a  későbbiekhez képest  -  még
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gyermekcipőben  jár),  fokozott  mértékben  élvezik  a  diadal  áldásait.  A  többségi
gyermektársadalom is tisztelettel néz fel ránk.

A Kossuth Rádió hullámain az anyaország boldogsága is átszökik a Királyhágón. Bár a
Rákosi-diktatúra már elvesztette a mértéket és rezeg a tűréshatárt jelző léc, vagy éppen ezért,
Magyarország népe is e büszke diadalban lel vigaszt. Ugyanakkor a diktatúra is felhasználja
önigazolásra a sportsikert. Hiszen egy évvel vagyunk a Helsinki 16 aranyérem után. Ünnepel
hát mindenki.

Aztán eliramlik ötven nehéz esztendő, egy élet.

A kommunizmus évtizedeinek sötétsége úgy olvad bele a múltba,  mint az aranycsapat
ragyogása.  Az  előbbit  már-már  kezdtük  remélni,  hogy  fel  sem  kell  idézni.  Az  utóbbit
visszasírjuk, emlegetjük.

És most  az  elmélkedő  emlékezésbe  beszúrnék  egy  másik,  de  ide  tartozó  gondolatot.
Célom az lenne, hogy az akkor még nem élt olvasó, vagy a téma iránt kevéssé érdeklődő is
felmérje, egy ilyen látszólag csupán érdekes, vagy örömteli esemény, igazi jelentőségét.

Ha a bevezetőben vázolt kép nem lett volna elég, most felemlítek egy utána egy évvel
történt és számunkra kevéssé kellemes eseményt. Az 1954-es berni világbajnoki döntő, a 2:3
tanulságait, nem magyar, hanem német szempontból. Német politikusok és társadalomtudósok
írták le ezt.

Nyugat-Németország bár  már  elindult  a  fejlődés  útján,  de morális válsággal  küzd.  A
társadalom  gerincét  a  bűnös  nemzet  fennen  hirdetett  tudata,  és  a  legkülönfélébb
bizonytalanságérzetek határozzák meg. Ekkor robban bele az életükbe a berni diadal. Állításuk
szerint az eseménynek történelmi jelentősége volt, jelentős szereppel bírt a német nemzet lelki
talpra állásában, tartásuk visszanyerésében, és ezen keresztül az utána következő évek sokat
emlegetett teljesítményére is kihatott. Erről a számukra a mai napig ennyire fontos győzelemről
nemrégiben egy filmet is forgattak, és így készülnek megünnepelni a nagy évfordulót.

Most pedig folytassuk az évszázad mérkőzésének kései utóéletét.
Tudjuk, hogy a magyar emberek tudatában is ott van ez a találkozó. Attól függetlenül,

hogy sportrajongó az illető, vagy sem. Tudott dolog, hogy a világviszonylatban legismertebb
magyar  ember  Puskás  Ferenc,  a  glóbusz  gólkirálya.  Magam  is  tapasztaltam  a  londoni
aluljáróban, képeslapvásárlás közben, hogy a magyar turista felfedezése, és Puskás emlegetése
összetartozik, de egy francia diplomata is tűrhető kiejtéssel sorolta fel az aranycsapat pontos
felállítását, alig egy évvel ezelőtt. És tudjuk, hogy az elmúlt négyéves ciklus alatt megrendezett
millenniumi ünnepségeket mennyire magáénak érezte az ország. Az sem titok, hogy nekünk is
mit jelent minden tartást adó, kapaszkodót nyújtó lehetőség.

Ma, 2003. november 25-én, a nagy mérkőzés félszázados évfordulóján, a 6:3 című filmet
a közszolgálati televízió ingyen sem volt hajlandó levetíteni. Tisztában vagyunk azzal is, hogy
más, és egészen más jellegű évfordulókra mennyire figyelnek. Tudjuk, hogy még most a kézi
vezérlés  korában  sem  csak  tehetségtelenek,  vagy  gyengeelméjűek  dolgoznak  ott.  Csupán
annyiról lehet szó, hogy egy olyan magyar kormány tartja immár családiasan közelről kezében
a televíziót, amelynek nem érdeke, hogy közönségét magyar nemzeti tudatában erősítse. Csak
annyit enged meg ez irányba, amennyi feltétlen szükséges. Hogy gyanúba ne keveredjenek.

Megállapíthatjuk,  hogy  ezúttal  túllőttek  a  célon.  Az  a  bizonyos  nemzetellenes  lóláb
kikandikál.  Mégpedig  sok  olyan  ember  számára  is,  akik  eddig  nem  tudtak  eligazodni  a
mesterségesen keltett szellemi zűrzavarban.
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Ez  a  minket  kicsinységre  nevelő,  hatalomvágyó  és  bármilyen  ellenünk  munkálkodó
érdeket  is  gondtalanul  kiszolgáló  elit,  rövid  úton  elérkezett  oda,  ahol  Rákosiék  voltak  az
évszázad mérkőzésének idején. A léc ismét rezeg.

Azok a becsületes magyarok, akik soha nem gondoltak arra, hogy a másságot ne fogadják
be, a Szent István szellemében és intelmei szerint gondolkodók is érzik, hogy vezetőink tőlük
idegenek. Ez az eset is  egy kis diagnosztikus tesztcsík,  mely lelkükbe mártva most  vörösre
színeződött. 

Azt mondják, hogy a 6:3 első gólja után egymás nyakába ugrott a megkínzott rab, s az őt
kínzó ávós. 

Régi szép idők.
Kiderült, hogy a maiak már erre sem képesek. Sőt!
Egy magyar siker puszta emléke is zavarja őket, megacélozza buzgalmukat - mára már

sokkal korszerűbb - meggyőzőeszközeik használatában.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2003. november 30.

Megjelent: Erdélyi Napló (652.) 2004. március 30.

A MEGMARADÁS ELCSÉPELT GONDOLATÁRÓL
Avagy: Túléljük a németséget?

Ismét az internet ingerel jegyzetírásra,  mégpedig néhány véletlen sora által, melyeket  egyik
gondolkodó levelezőpartnerem - régi barát - röpít felém. 

Krebsz  János  írásában  a  csángó  riportban  (ó  fejlett  Európa:  részletet  belőle  e-mailon
kaptam, nyugat felől), a hétköznapi asszimiláció, az etnikai beolvadás történetei kelnek életre.
Eszmefuttatása  végén  van  egy  egyszerű,  látszólag  cáfolhatatlan,  és  éppen  ezzel  sokkoló
mondat: „Amikor egyszerre nem lehet ragaszkodni a nyelvhez is, a közösséghez is, és ahhoz a
helyhez is ahol születtünk, ahol őseink nyugszanak, ha valamelyiket fel kell adni, akkor nem a
kultúra és nem az öntudat az első, hanem a megélhetés.”

A megmaradás manapság elcsépeltnek nevezett, de számára születésénél és neveltetésénél
fogva is szent  szava és célkitűzése alapján gondolkodó embert mellbevágja ez a kijelentés.
Sokkol  az  egyszerűségében  rejlő  bonyolultság,  és  kihívást  sugall  a  látszólagos
cáfolhatatlanság. 

Minthogy e gondolatok vagy naplóm csendes lakói maradnak, vagy ha elindulnak, akkor
emberközeliek  szeretnének  lenni,  nem kapok  le  a  polcokon  sorakozó  kötetek  sokaságából
egyet  sem,  és  nem  idézek  válaszul  senkit.  Csak  hétköznapi  érveket  és  ellenérveket,
lehetőségeket és képtelenségeket ütköztetek, anélkül, hogy előre megjelölném a végeredményt.

Induljunk hát el ezen a közönséges szellemvasúton.
Sokan vagyunk, kik sokat megéltünk. A nagy kérdés ma éri el apoteózisát. Úgy tűnik, hogy

a megmaradás gondja az elszakadt, és velük szorosan kapcsolódva, a maradék országban lakó
magyarok  számára  is  nagyon  időszerűvé  vált.  Hiszen  ott,  a  csonka  határokon  kívül  a
beolvasztó  nyomást  már  Európa  félrefordított  tekintete  engedi  meg,  itt  benn  viszont  még
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mindig oly hihetetlennek tűnik a veszély említése, hogy komolyan meg sem fordul a fejekben,
mi több, ha valaki kimondja, arra már jól előkészített sablonok szerint vetül a gyanú.

Pedig már nem csak magyarságunk van veszélyben, de támadás alatt görnyed a keresztény
európai hagyomány is. Uniós alkotmányba nem való a keresztény szó, s felénk az adventre
felállítandó kereszteket tilalomfák előzik meg, mi több a magyarázat is borzongató: a kereszt
mások érzékenységét sértheti, zavarhatja.

Itt  most  hosszú  szünetet  kellene  hagynom,  hogy  mindenki  a  maga  belső  csendjében
próbálja elrendezni ezt az eddig hihetetlen borzalmat.

Amúgy állítólag az Egyesült Államok Jövőkutató Intézete már összegezte a számításokat,
hogy Európa népei milyen sorrendben fognak eltűnni a történelem színpadáról, és mi az erős
középmezőnyben vagyunk, alig előzzük meg szomszédainkat, és túléljük - példának okáért - a
németséget.

De lépjünk vissza a kiinduláshoz.
A megmaradás  vagy  beolvadás  közötti  választás  indítékait  összefoglaló  mondat  rögtön

kérdésre ingerel.
Egyedekről,  vagy közösségekről  van szó?  Bevándorlókról  egy ősi  közösség  kebelében,

avagy  ősi  közösségről,  mely  kényszerű  módon  kerül  egy  idegen,  jelenlétét  eddig  is
bevándorlással fokozó, most pedig tömegesen beözönlő többség kényére-kedvére? 

Egy bevándorló - akár saját életén belül is - képes nagy igyekezettel beolvadni, ami ha így
történik,  valóban  a  megélhetés  célképének  uralkodó  jellegét  igazolja.  Mert  ez  esetben  a
beolvadás gyorsaságát jelentős mértékben befolyásolja az azt elindító ok. Ha csak megélhetési
jellegű okból és szándékkal indult, akkor a leggyorsabb. Ha megalázó kényszerből, akkor is
lehet gyors és szinte sértődött, de lehet éppen ellenkezőleg igen lassú, egy olyannál aki abban
reménykedik, hogy az ok megszűnik, és az állapot nem végleges.

Hiszen az elmúlt század tele volt a politikai menekültek millióinak történeteivel. 
A közösség viszont,  mely erőszakosan elszakad anyatörzsétől,  és saját szülőföldjén kell

küzdjön a megmaradásért,  megint más  folyamatoknak  lehet áldozata,  s  megint másnak  az,
amely a történelem során került fokozatosan kisebbségbe idegen földön. Lásd példaként a mai
erdélyi magyarok utóbbi évszázadát, illetve a csángók elmúlt évszázadait. 

Ezek  után  felmerül  egy  újabb  gondolat.  Elképzelhető  rémkép  lenne,  hogy  a  csángók
évszázados sorsát, az erdélyi magyar sors - a felgyorsult történelem új szabályai szerint - fogja
leutánozni? Míg az előbbieknél a megmaradás,  a hagyomány őrzése még az ismert nyomás
ellenére is évszázadokig ellenállhatott az azt kioltani hivatott erőknek, addig utóbbiak esetében
- a jelentős számbeli különbség ellenére - a fegyvertelen etnikai tisztogatás ármánya, és a kor
modern lehetőségei, a nemzetközi környezet hátrányos hatásai stb. igen rövid idő alatt teszik
lehetővé az álnok módon spontánnak kijelenthető, de nagyon is erőszakos beolvadást?

Hogy  ennek  egyik  eszköze  lehet  éppen  a  megélhetés  lehetőségének  elérhetősége  vagy
elvonása, az igaz. De távolról sem egyedül meghatározó.

Az  idegenbe  vándorolt  szórvány-közösségek  néhány  emberöltőn  belüli  beolvadása
természetes  lehet.  A  kanadai  magyar  gyermekei  a  párválasztásnál  már  kénytelenek  ezt
eldönteni. S ha egy-két korosztályt túl is élhet, de utána elkerülhetetlenül alámerül az idegen
tengerben.

Ezért  ésszerű ma már nem csak a magyar  nyelvet beszélő magyarokra támaszkodni,  de
azokra  is,  akik  hajlandók  visszaemlékezni  gyökereikre  és  érzelmi  szálaik,  családi
hagyományaik,  vagy  csupán  kíváncsiságuk  révén  megtarthatók  abban  a  körben,  mely
valamilyen módon a magyarságot erősíteni tudja.

Az idézett mondatot ízlelgetve,  ha a megmaradás és beolvadás kérdése ennyire egyszerű
lett volna, már régen megszűnik a világ sokszínűsége. Persze mint a fentiekből is kiderül, azt is
tudjuk,  hogy  korunk,  és  ennél  is  veszedelmesebben  a  globalizáció,  most  sokszorosan
felgyorsította az előbb évszázadokat igénylő folyamatokat.
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Érdemes azon is elgondolkodni, hogy az emberré vált ember alapértékei között szerepel a
hagyomány őrzésének igénye,  mi  több, egy bizonyos hagyomány igénylése.  Hiszen  népek,
nemzetek  találtak  ki  maguknak  hagyományt,  ha  az  igazit  elvesztették,  vagy  mutatósabbat
kívántak meg maguknak. Ez az egyik olyan erő, mely a tömeges beolvadást csak akkor engedi
meg, ha a körülmények legyőzhetetlenül hátrányossá váltak. Ahol ez nem áll fenn, vagy ahol
ezt mesterségesen nem készítették elő, ott a hagyományok őrzése miatt is késlekedik.

Egyes  teóriák szerint  éppen esetünkben történhetett  meg, hogy kívülről csempésztek be
számunkra olyan hagyományt, mely (akár mai más szándékok) kicsinységünket volt hivatott
sugallni. De szintén saját országunkban észlelhetünk törekvést arra, hogy éppen Európa felé
tartva  próbálják  gyengíteni  európaiságunk  lelki  pilléreit,  és  nemzeti  tudatunkat  ennél  is
nyíltabb eszközökkel gyöngítenék. Az ilyen törekvések okait joggal keresve születhetnek meg
bennünk  vagy  közöttünk  a  legkülönfélébb  helyes  és  helytelen  elméletek,  melyeket  aztán
kipécézve,  újabb  támadást  lehet  intézni  ellenünk,  bomlasztásunk,  szétzilálásunk,
megfélemlítésünk  céljával.  Erre  egyébként  a  bűntudat  ébrentartása  is  egy  jól  kidolgozott
módszer.

Ugyanakkor más is eszébe juthat az olvasónak, például, hogy a beolvadónak is lesz múltja.
Hiszen magára ölti az őt beolvasztóét. Ez is igaz, de tömegesen és történelmi léptékben ennek
is az előbb már említett körülmények szabnak időbeli határokat. 

Ma már lehetséges, hogy egy beteg burokban lakó lélek részben új testet kapjon. Szívét,
veséjét, máját, tüdejét, újabban arcát is cserélik, ha kell.

De miként bújhat más testbe egy nemzet lelke? 
Könnyebben elképzelhető, hogy megöljék ezt a lelket, és a lakatlan testekbe új, megfelelő

és alkalmazkodó új  lelket  költöztessenek.  Ez a beolvadás  legszörnyűbb, s  az egyedek által
valamiért legkevésbé érzékelhető módja. 

A  globalizálódó  világban  testünk  új  lélek  csigaháza  lesz.  Ráadásul  az  említett  módon
felgyorsult  idő erre már  sokkal  hamarabb képes,  mintsem elsorvasztott  veszélyérzetünk azt
jelezni tudná.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2003. december 14.

Megjelent: Erdélyi Napló (642.) 2004. január 20.

IZGATÁS

Korombéli magyarok, kik azt a majdnem félévszázadot velem élték le, emlékeznek a lapokban
annyiszor olvasott izgatás szóra. Sok ítélet született ennek nyomán. Voltak akik nem élték túl.

Arra is  emlékezünk az  utóbbi  majdnem másfél  évtizedből,  hogy például  az  élettér  szó
használata mekkora viharokat kavart. 

Én  akkor  tiltakoztam,  hogy  egy  szó  nem  sározható  be,  hiszen  így  lassan  elfogyna  a
nyelvünk, vagy elmondhatnák, hogy mindnyájunk szájából sár fröcsög.

Most arra figyelmeztetnék, hogy az izgatás szó is nehéz terheket hordoz.
Persze jó lenne, ha csak efféle elméleti és hangulati kérdéseket feszegető vitáink lennének.
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Az „izgatás” kifejezés azonban most egy több éves előéletű törvényben bukkan fel, egy
olyanban,  mely,  ha  a  jobboldal  állja  a  választások  után  tett  ígéretét,  és  valóban  teljes
létszámban ott ül a fontos pillanatokban, hogy megnehezítse a balnak nevezett héják és hiénák
(az Alkotmánybíróságon múlik, hogy ezt a jövőben leírhatjuk-e) tobzódását, most nem létezne.
Az Alkotmánybíróság is foglalkozhatna más fontosabb kérdésekkel.

Amikor  a  rágalombeszéd  nagymesterei  kierőszakolnak  egy  ilyen  törvényt,  akkor  az  is
nyilvánvaló  -  minthogy  nem  gyengeelméjűek  -,  hogy  e  törvénnyel  kapcsolatosan  előre  is
biztosak  a kettős  mérce  alkalmazásában.  Ellenkező  esetben önmagukat  némítanák el.  Nem
véletlen, hogy az SZDSZ egyes óvatosabb duhajai nem szavazták meg a kétes jövőjű törvényt.

De ha ezt  a szót  az értelmező szótárban keressük, akkor ott az izgatás szócikk után ez
olvasható: 1. Az a cselekvés, hogy valakit, valamit izgatnak 2. Jog. Az államrend, a törvény
elleni engedetlenségre v. mások elleni gyűlöletre való buzdítás, mint bűntett. 

A gondolatait közreadni kénytelen, vagy azt óhajtó ember ezek után állandó öncenzúrát
kell folytasson. Vagy nem írja le csak egyes gondolatait,  vagy kimagyarázható parabolákba
öltözteti  azokat,  akárcsak  alig  több  min  egy  évtizeddel  ezelőtt.  Egy  része  ezeknek  eleve
elhallgat, ami már nyereség a hatalomnak. A maradék aztán herélt gondolatokat közöl. Mások,
a vérmérsékletük szerint is lázadók, majd provokálják a hatalmat, hogy ország világ lássa, itt
nincs szólásszabadság.

Apropó! Szólásszabadság és gyűlöletbeszéd törvény. Ezt magyarázza meg nekem Európa.
Vagy - jut eszembe - minden írás előtt nyilatkozatot teszünk, hogy a szövegben fellelhető

bírálat, netán jelző, csak véletlen, azt senki ellen nem szántuk izgató szándékkal leírni?
Aztán meg mit fognak csinálni a bíróságok? Majd külön gyűlöletbíróságokat állítunk fel.

Forrást hozzá újabb elvonásokkal biztosítunk. De az is lehet, hogy amnesztiát kap az összes
köztörvényes, hiszen ők csak megélhetésiek, a bíróság foglalkozzon a gyűlölködőkkel.

A miniszterelnököt aposztrofáló újságíró névvel, címmel szerepel majd a gyűlölettörvényre
szakosodott lapokban, a rabló meg csak kezdőbetűivel?

Csak azt nem tudom, hogy miként fog a média híreket közölni.
Az  utóbbi  időben  ugyanis  megszoktuk,  hogy  a  kormány  tetteinek  puszta  és  száraz

felsorolása a legerőteljesebb izgatás.
Szerintem meg kell szűntetni a médiát.
Vissza a füstjelekhez.
Csak nehogy azzal is baj legyen, lehetnek egyesek, akik a hatalom ellen füstölögnek majd.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2003. december 24.

Megjelent: Erdélyi Napló (641.) 2003. január 13.

MÉGEGYSZER A GYŰLÖLETBESZÉDRŐL

Az élet számos területén kénytelen beletörődni a Magyar Köztársaságnak nevezett, Európába
készülő országá lakó ember (volt polgár), hogy a születő új törvények nem működőképesek. Ez
olyan mértékben igaz, hogy már szinte alig magyarázható hozzá nem értéssel, felületességgel
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stb. Azt kell hinni, hogy e gyakorlat a tudatosság jegyeit viseli magán. Úgylátszik szükséges,
hogy egy és ugyanazon paragrafus jelenthessen itt ezt, ott meg amazt. Szükség szerint. S, hogy
az  ezzel  még  tovább  fokozható  bizonytalanság  is  béklyót  kössön  az  eszközzé  aljasuló
kisemberek millióira.

Felfoghatatlan  volt  a  gyűlöletbeszéd  törvény  erőltetése  azok  által,  akik  e  beszédnek
kiképzett  (werberi)  katonái.  Bizonyítható  módon  tankönyvekből  tanulták  annak  aktuális,
korszerű, metódusát.

Nagy  bajok voltak  felénk az  előző tíz  évben is a  politikai  kultúrával,  de  amikor  ez  a
társadalmi  elvárásoknak  megfelelő gátlásokra képtelen  párt  egy idegen kultúrkörből  hozott
magának tanácsadót - vezérszurkolót, akkor következett be az a törés, amely elvezetett a még
elviselhető határára.

Az ember gondolkodik azon, hogy mit fognak tenni az izgatás szónak a magyarázkodások
középpontjába  emelésével  azok,  akiknek  lételeme  az  izgatás?  Akiknek  múltja  miatt  már
fényképe, vagy nevének leírása is joggal izgat tömegeket? Hogy lesznek képesek megélni saját
aknamezőjükön járván üveges táncukat?

Ha erre gondolok, már szinte sajnálom őket. De hamar rájövök, hogy ez csak számomra
tűnik gondnak. Ők azt egyszerűen nem érzékelik. Ahogy más társadalmakban a hazugság, sőt a
lopás is lehet elfogadott, úgy számukra a bolsevik múlt örökös szellemi immunitást jelent a
lelkiismeret-furdalás  ellen.  Ez  pedig  a  jelek  szerint  még  örökölhető  is.  Utódaik  életforma
modell gyanánt tanulták meg. Ráadásul ők, akik az elődeik elkövette szörnyűségeket nem élték
át, még gátlástalanabbak, még ellenállóbbak. Múltjukban nincsenek zavaró kérdőjelek. Azokat
még csak most gyűjtik. Mint látjuk nagy szorgalmatossággal.

Karácsony délutánján egy rosszkor jött influenza lázálmában elképzelem, hogy riportot kell
készítenem valamelyikükkel.

Felettem fekete angyalként lebeg a törvény szigora.
Mikor  riportalanyom  nevét  kimondom,  már  izgattam.  Óvatosan  kerülgetem  a  kényes

kérdéseket.  Magamat  keresztényi  türelemmel  nyugtatgatom.  Karácsonykor  ez  némileg
könnyebb, de tudom, hogy nem lehet végtelen.

A riport végén csak annyit mondok: egy baj van kedves uram. Az, hogy ha most a minket
beszélgetni hallók rajtam szelídségemet számonkérik, az is jelent valamit. Hiába védekezek a
keresztényi türelem szép logikájával. Elegük volt. 

A keresztények  legszörnyűbb  megalázása,  hogy saját  elvüket  feladva kényszerítik  őket
felháborodni.

Ez az igazi izgatás.
De mégis engem fognak elítélni riportom utolsó mondatáért?
Egyelőre  azonban  tovább  nő  a  zűrzavar.  Ők  maguk  azt  mondják,  jó,  hogy  a  törvény

alkotmányossági  próbának  lesz  alávetve.  De  ugyancsak  ők  vádaskodnak  az  államfő  és  az
ellenzék  titkos  összeesküvésével  is.  Minden  izgalomtól  mentesen,  de az  izgatás  szándékát
hiába tagadván.

Egyébként a költségvetés nagylelkű támogatását élvező Tilos Rádió a Szent Estén közölte,
hogy minden keresztényt ki kellene irtani az országból. Kíváncsi vagyok a folytatásra?

Amúgy  koalíció  közeli  keresztácsolók,  szurokárusok,  arénaépítők  és  vállalakozó
oroszlántenyésztők  Szent  István  országából,  figyelem.  Közeleg  a  ti  időtök.  Pályázati
nyomtatványok az interneten. Lehet még EU támogatás is lesz?

Leányfalu

*
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Naplójegyzet: 2003. december 25.

Megjelent: Erdélyi Napló (640.) 2004. január 6.

ZÁLOGHAZÁK

Akit  a  történelem arra  ítélt,  hogy  két  hazáért  aggódjon,  nem tud  soha  belesimulni  a  kor
felületes, csak a mára összpontosító, múltat felejtő, jövővel mit sem törődő hangulatába. Ha az
olvasó felméri ennek az életformának a jövőt kockáztató veszélyeit és a mát sivárrá satnyító
hatásait, akkor azt is mondhatja, szerencsés állapot ez az aggódás. Hiszen megvéd attól, hogy
hordozója elsüllyedjen ebben az ingoványban.

A  múlt  értékeinek  tudatos  megőrzésével  párosult  megmaradás,  vagyis  magyarként
megmaradásunk,  ma  úgy  tűnik  számos  érdeket,  tervet  sért.  Azoknak  az  érdekeknek  és
terveknek képviselői tehát, ha csak puszta szavakat hallanak, - olyanokat, hogy magyar, haza,
nemzet,  vagy  ha  ezzel  kapcsolatos  -  más  országokban  természetes  -  szimbólumokkal
szembesülnek,  rögtön  érzékenységeiket  emlegetik.  De  talán  nálunk  először  a  keresztény
Európában már az is előfordul, hogy a kereszt mások érzékenységét sértő voltára hivatkozva,
annak használatát tiltó intézkedés történt. Ez is bizonyítja azt, hogy a magyarság megmaradása
és a kereszténység, még ellenségeink tudatában is összefügg.

Minthogy mindez nehezen indokolható, értelmes érvekkel nem magyarázható, nem csak
saját fantáziánkban, de az össznépi szóbeszédben is magyarázatokat kereső elméletek kelnek
életre.

Ezek  aztán  már  sokkal  könnyebben,  olykor  joggal  vádolhatók  az  érzékenységek
sértésével.

Vagyis felmerül annak a valószínűsége, hogy tudatos kétlépcsős provokációról van szó,
hogy aztán bűnösségünk bizonyítást nyerjen. Ezt már csak egy lépéssel követi e bűnösségnek
és múltunknak összemosása. Az így kialakult helyzetet pedig az erre hivatott és a bűntudattól
való  félelemben  nevelkedett,  az  állítólagos  érzékenységek  érintésétől  betegesen  óvakodó,
hazáját féltő értelmiség nem tudja kellőképpen kezelni. Itt következik be a haza zálogba adása.
S mint  minden, ami  zálogba kerül,  a  haza is  félő,  hogy ott  marad örökre.  A kiváltásához
szükséges szellemi erő nem gyűlik össze.

Ami  pedig  az  elszakított  hazát  illeti,  azt  már  régen  zálogba  adták.  Akkor  amikor
évszázados tapasztalat ellenére egy másik kultúrkör gondolkodásmódját kitartó tudatossággal
észre nem véve, tárgyalgatni kezdtek, egyezményeket írogattak alá, kis lépésekkel közeledtek,
hogy nagyokkal távolodjanak, eltűrték a megalázó pofonokat. Vagy, mert a saját törpe érdek
ezt kívánta, vagy külső nagyok dicséretére lesve, de ma már elképzelhetetlen, hogy tévedésből,
avagy jóhiszeműségből. Annak az ideje, réges-régen elmúlt.

A  zálogosdinak  azonban  történelmi  léptékkel  is  vannak  szabályai.  Ha  nem sikerül  a
zálogba adott értéket kiváltani, határidő multával a tulajdonjog megszűnik.

Nos,  erre várnak a magyar  haza ismert  és még ismeretlen, kimondott  és még ki nem
mondott ellenségei.

Leányfalu

*
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Naplójegyzet: 2003. december 25.

KOMAKADZÉK

Idősebbek  még  emlékeznek  arra,  mikor  a  háború  utáni  Romániában,  a  Román
Népköztársaságban  a középületekre  helyezett  képeken  díszelgett  Luka László  neve.  Persze
nem így, hanem mint Vasile Luca.

Újabban a nálunk Kovács László néven ismert  külügyminiszter és  pártelnök -  vonta ki
kardját,  és  a  kincses  városban  lakó  Szent  György  lovagi  hagyományait  tisztelve  vette
védelmébe a világ legszelídebb népét,  a senkinek sem ártó román népet.  Tudat alatt Vasile
Covaci jut eszembe, ha látom.

A  támadó  szerinte  Kövér  László  volt,  aki  köteles-ségének  tartotta,  hogy  egy
beszélgetéseinkben mindennapos igazságot kimondjon.

Mert az igazságokat ki kell mondani.
Elgondolkodtam  azon,  hogy  a  kampány  idején  tapasztaltak  után  volt-e  értelme  ismét

feladni egy labdát, s az akasztott ember házában újfent kötélről beszélni. Végül rájöttem, hogy
ezen is át kellett esni. Ez is egy kimondásra váró igazság, már fájdalmasan régen.

A  magyar  külügyminiszter,  ha  szívében  is  valóban  magyar,  már  begyűjthetett  annyi
tapasztalatot, hogy ugyan így gondolkodjon.

Mert ki kellett volna várni és remélni, a román sajtó visszhangját. Ez vitte volna el ezt a
fontos igazságot azoknak, akiknek beszélgetéseiben az nem mindennapos. De akik ezt kellene
tudják, akik gondolataikban ennek a hihetetlen ténynek helyet kellene biztosítsanak.

A Szovjetúnió felbomlásáig Európa legnagyobb nemzeti kisebbsége az erdélyi magyarság,
soha nem nyúlt a  terrorizmus eszközeihez,  pedig nála kisebb és sokkal  kisebb közösségek,
melyeket  ugyanakkor  nem is  nyomtak  el  annyira,  megtették  ezt.  És  nem tagadható,  hogy
sikerrel.

Kovács  úr  azonban  minderre  nem gondolt.  Ő  csak  alkalmat  látott  a  gyűlölt  ellenfélre
lesújtani.

Persze ő majd elmondja, hogy helyre kellett hozni ezt a szörnyű bűnt, és ismét előjön azzal
a képtelen érzékenységgel, amelyik csak egyoldalúan létezhet.

Mert ha becsület van benne, úgy megszólalt volna akkor is, amikor a Nagyrománia Párt a
magyarokat azzal fenyegette, hogy olyan Szent Bertalan éjszakát csinálnak, mely után jöhet
akár  a  külföld  is,  de  már  csak  a  hullákat  gyűjtheti  össze.  Ő  azonban  az  e  gondolatokkal
egyetértő románok sokaságával  parolázott  azóta.  Most  pedig  megvédi  őket  mindenféle  gaz
fideszes magyarok uszítása ellen.

Úgy  tesz,  mintha  Kövér  László  terrorizmusra  bíztatott  volna.  Mintha  derék  székely
atyafiakat toborzott volna „komakadze” akciókra.

De  már  jól  tudom,  hogy  felesleges  minden  jóhiszeműség.  Még  karácsony  táján  is
felesleges.

Az  erdélyi  magyarság,  és  valamennyi  elszakított  magyar  közösség  hiába  is  remél  a
legszükségesebb látszatánál többet a mai anyaországtól. Emlékezzünk mi folyt a státustörvény
körül. Többet tettek ellene, mint a külső ellenség. Figyeljük, mi folyik a kettős állampolgárság
„őrült ötlete” kapcsán. Figyeljük a támogatások sorsát.

A  magyarság  jövője  valóban  nem a  terrorizmus  módszereivel  oldható  meg.  De  azt  is
tudjuk, hogy itt az anyaországban dől el elsősorban. A másik ötmillió iránti felelősség nap mint
nap érzése, megélése, cselekvéssé válása nélkül erre vajmi kevés a remény.
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Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2003. december 26.

Megjelent: Erdélyi Napló (643.) 2004. január 27.
Átalvető (49) 2004. március

TÉVTANOK ÉS A TERJESZTÉS FELELŐSSÉGE

Azt  hiszem,  hogy  Szőcs  Károly  barátom  tudatosan  ébreszti  a  gondolatot.  Kullancsként
kapaszkodik bele olykor kicsiny, máskor meg hatalmas témákba, s  egy-egy részletért képes
ezer kilométereket utazni saját  nyugdíja terhére,  hogy aztán abban a kicsiny részletben egy
világ táruljon elénk.

Károly  nem  kíméletes  -  s  bár  légcsőhurutom  miatt  naponta  többször  is  testvéri
aggodalommal tárcsáz fel - karácsonykor is elküldi iméletes feladatait. Most éppen a Vesti la
giubba című írását, valószínűleg gyógyító szándékú provokációként, kérve annak folytatását. 

Aztán Kövesdy föszerkesztő uram csörren rám, szorgalmazván, hogy erre még reagálni
kellene.

Hát persze mondom én, mint magam is bányát járt írástudó. Erre nem lehet hallgatással
felelni, ez továbbgondolkodásra kényszerit. Csak talán sok lehet az a gondolat, ami felszakad
egy magamfajta korú és sorsú, no meg gondolkodású emberben, kiből bár fogyunk, de még
szép számmal akad.

Szemem most éppen egy Poincaré idézeten akad meg, mely felteszi a kérdést, hogy vajon a
tévhit olykor nem vigasztalóbb-e?

Korosztályom  immár  történelmi  tapasztalata  szerint  a  tévhiteket  nekünk  eleddig  nem
vigasztalásnak szánták. S ha volt aki hitte azokat, az ettől nem vigasztalódott, hanem másokat
hozott  vigasztalhatatlan  helyzetbe.  Átkozott  és  embertelen,  éppen  az  embert  emberré  tevő
tényezőket tudatosan pusztító tévhitek voltak azok.

S ha most visszapillantunk például a sok Gulág egyikén, Vorkutában történtekre, a rabok
által rendezett színi előadásokra és az így elnyerhető apró előnyökre, rájövünk, hogy az eszelős
embertelenségben milyen elképesztő módon vigyorog a groteszk. Persze ez sem azért, hogy
vigasztaljon. De ezt legnagyobb íróink vették észre először, s éppen ezzel az eszközzel tudtak
legnagyobbat sújtani a gonoszra. Az a gonosz pedig, melyről most beszélünk, s melynek csiráit
még  nem  pusztította  ki  az  idő,  nevén  nevezve  a  kommunizmus  volt.  Más  néven  futó
ikertestvéreiről ma is sokat beszélnek, erről annál kevesebbet. Talán éppen ez bizonyítja, hogy
míg azok kimúltak, ez még csak tetszhalott, sőt van ahol különféle álruhákban él és árt.

A tévhitek terjesztésének fontos eszközei voltak az ezeket magukévá tevő írástudók. Gorkij
példája is  jelzi,  hogy a legnagyobbak is hálójába  kerültek,  s  nem csak  a vasfüggönyökkel
elválasztottak, kik csak a propagandát hallották, de a benne élők is. 

A saját portánkon belül maradva gondolkodom el különféle típusú személyekről, kiknek
nem csak akkori tevékenysége, de utóélete is annyi vitát kavart, s még kavar.

-Úgy az anyaországban, mint Erdélyben ott voltak a kevesek, azok, akik mindenre kapható
szövegírók,  pártírnokok  módjára  teljesítettek.  Ezek  között  igen  kevés  volt  az  igazi  nagy
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tehetség,  inkább  silány,  olykor  ügyes  középszerű  alkotók  voltak.  Nem  hihető  el
mentegetőzésük,  hogy hittek,  hogy félrevezették  őket.  Nagyrészük meg  is  halt  s  már  nem
mentegetőzhet. Néhány élő példányuk viszont utóéletével is ezt bizonyítja. Ők azok, akik azt
hiszik, amit hasznos elhinni.

-Egy  igen  nagy  csoportot  képeznek  mások,  akik  beálltak  a  sorba,  tudatosan  s  okosan
leplezve ezt, próbálták átmenteni becsületüket. Úgy tettek, hogy azért alkothassanak is, hogy
eljuthassanak az olvasóhoz. Elérték, hogy átcsúszott a rácson néhány hiteles alkotásuk is, de
inkább  a  kor  szellemében  komponált  írásokba  próbálták  becsempészni  olykor  a  tiszta
gondolatot. Mondanom sem kell,  hogy ez nem volt könnyű, s bizony gyakorta vált az értő
olvasó számára nevetség tárgyává. Olykor azonban éppen ilyenek nagyobb lélegzetet vettek, és
a közösség szempontjából fontos szervezői feladatot is vállaltak. (Könyvkiadók, TV műsorok,
sőt stúdiók, színházak létrehozása, fenntartása stb.)

Ebben a csoportban már voltak igazi nagy alkotók is, olyanok, akik képtelenek tévhiteket
szolgálni  belső  vívódások  nélkül.  Megszenvedtek  érte.  Ritka,  de  értékes  gyöngyszemeket
azonban kihordtak, s azok ma is itt állnak könyvespolcainkon. Gyakran fordultak a parabola
módszerének  legváltozatosabb  lehetőségeihez,  s  ezt  már  valóban  művészetté  fejlesztették.
Sokuk máig nem szokott  vissza a szabad írás lehetőségére, szinte hiányzik ez a különleges
teljesítményre ösztönző kényszerzubbony. Ezt észlelni az olvasónál is. Nagyobb élmény volt
egykor a sorok között olvasni - olykor olyasmit, amire az író nem is gondolt, nem is mert
gondolni -, mint a most szabadon áradó gondolatot.

- Volt aztán az óriások szűk tábora, azoké akik nem engedtek egy jottányit sem, és írták
amit  gondoltak.  Más  hangszerelésben  persze,  mint  azok,  akik -  s  ez  a  negyedik  csoport  -
elhagyták az országot. 

Mint olvasó azon bánkódom, hogy egyik csoportban sem akadt egy ismert, vagy akár rejtett
zseni, aki íróasztalának megírta volna e szörnyű évtizedek történetét, azt a nagy regényt. Erre
csak részkísérletek történtek, csak önéletírások, naplójegyzetek tanúskodnak. Mintha mindenki
csak a megélhetésért írt volna, tehát csak olyant, ami meg is jelenik?

A szakemberek bizonyára felsorolnának ilyen kísérleteket, ha azonban az igazi létezne, azt
már régen valamennyien ismernénk. 

S most vessünk egy pillantást a magyar világon túlra is. Hogy nagy nyugati gondolkodó
írók miként kerülhettek a tévhitek terjesztésének uszályába, én nehezen tudnám magyarázni.
Ők  nem  voltak  emberközelben  számomra.  Nem  álltunk  együtt  sorba  csirkehátért,  nem
hunyorogtunk  egy-egy  Szabad  Európa  Rádiós  szenzáció  nyomán,  nem  kávéztunk  néma
párbeszéddel egy-két merész mondatot megeresztő színházi előadások szünetében a zsibongó
tömegben. Ők talán saját gondolataik túlzott szabadságáért, egyedüliségéért küzdve sodródtak
éppen  a  gondolatot  kalodába  záró ideák  világába?  Munkásságukat  úgy nézegetjük,  mint  a
szocializmus szörnyszobrait bemutató szoborparkokat.

De a Szőcs írást olvasván a gondolat a magamfajtát  továbbragadja a megélt  tapasztalat
emlékvilágába is. Látom magam amint formálódó, átnevelődő, szocialista emberré válni szánt
ifjú,  vézna  karjaimmal  a  kompresszort  nekifeszítem  az  ólombánya  falának.  A  szeretettel
végzett munka éppen most alakítja máig hordott első gerincsérvemet,  utóbb a többit. Látom
amint sietve postázom az élmunkásdiplomát az egyetemi káderosztályra, mintegy igazolván,
hogy az új szocialista ember íme épülőben van. Elképzelem az apró káderest, ki deresedő fejjel
kuporog  egy  bokorban  a  kolozsvári  főtéren,  s  lesi,  hogy  a  templom  ablakát  valóban  én
szerelem-e ott 20-30 méter magasan? A ma komikus jelenet egész életemre volt kihatással.
Mert  a maroknyi káderes számára munkájának gyümölcsét  jelentette,  hogy a volt ötödéves
orvostanhallgató  ott  küzd a munka frontján.  Ráadásul  még némi igaza  is  volt.  Hiszen  bár
testileg megviselt, személyiségemet gazdagította e történet.
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Aztán  a  mába  röpít  a  fékezhetetlen  gondolat.  Hiszen  újra  azok  irányítanak,  néhány
számukra nevetséges játékszabályt betartani kényszerítve, vagy annak betartását mímelve, akik
a tévtanok igazi terjeszttetői és hirdetői voltak.

Ismét köröttük az írástudóknak egy jelenkori csapata. Néhány túlélő és számos ifjú titán.
Ők egy egészen új csoport. Ők az igazi, a semmi által nem kényszerítetten, tehát kimondottan
megélhetési  árulói az írástudók társadalmának. De mellettük van egy másik társaság is.  Ez
pedig a legveszedelmesebb csoport.

Ők is írástudók, de ők nem árulók. Ők nincs mit eláruljanak. Soha nem azonosultak velünk.
Ők feladatuknak tekintik szellemi felszámolásunkat, ami a teljes megsemmisülés egy modern
és észrevétlenné tehető módszere. Hogy úgy mondjam: eurokonform.

Azok  a  nemzet  feletti  erők,  amelyek  e  csoportok  munkájának  majdani  haszonélvezői,
ezeket használják ösvényverőknek. 

Hogy aztán e szorgos csapatok munkájukat mekkora szeretettel végzik, s hogy a sikeres
előadás után beemeltetnek-e az új elitbe, avagy Vorkuta hozzájuk nem hasonlítható, ártatlan
színészei módjára ők is mennek vissza a barakkokba, még elválik. Egyelőre a feladatuk az,
hogy Vorkuta sarki hidegét becsempésszék a lelkünkbe, s azt megdermesszék.

Aztán lehet, hogy nagy igyekezetük ellenére móruljárnak. Számukra majd ez a felismerés
lesz dermesztő. De jól kiérdemelt. 

A  bolsevizmus  ugyanis  soha  sem  hagyta  ágyban-párnák  közt  kimúlni  legszorgosabb
hóhérait.

Leányfalu
2003. karácsonyán, István napján

*

Naplójegyzet: 2004. január 07.

Megjelent: Erdélyi Napló (641.) 2004. január 13.

KÉRDŐJELEIM VÍZKERESZT JEGEI FELETT

Évet kezd a naplóíró, s egy úgymond „mindent alulmúló” esztendő, meg egy immár nyugatról
érkező euroconform influenza közérzetgyötrő hatásaiból bontakozna kifelé. Aztán rájön, hogy
nem rendelkezik azzal a kinttel, ahova bontakozhatna. Éppen ez a kint,  amit az elmúlt s az
elérkezett esztendő kínált illetve kínál, biztosítja a kínt. Ez az ami miatt rossz a közérzet.

Mit is akarunk mi itt? Mi az ami nem tetszik? Mit szeretnénk tudni?
Januári öreg este van már öt órakor, pedig nyáridőben ilyenkor mégegyszer bemártózunk

az uszoda vizébe, még nincs kedvünk hazaindulni. 
Kipillantok az ablakon. Alattam a kor ízlésének megfelelő zenére, a kivilágított jégen vígan

siklik a környék ifjúsága. Köztük egy-két ősz szakáll, prémes nagymamafej is felbukkan.
Íme  az  utolsó  szuverén  magyar  jég,  gondolom.  Jövőre  már  európai  jégen  csúsznak.

Valamerre. Ők ott alant, a majdani európai polgárok. 
Miért, hogy a történelem most sem adott még elégtételt nekünk, s most is attól tartunk,

hogy  a  kétsebességes  Európában  ők  –  mai  hasonlattal  élve  -  a  kellemetlen  füstöt  eregető
kétüteműek szerepét kapják a katalizátoros kocsicsodák között? A megtűrtekét. Azokét, akik
piacot  nyújtanak  a  birodalmi  vágyakat  dédelgetni  kénytelen  kontinensnek.  Akik  olcsóbb
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munkaerőt jelentenek. Akik befogadják majd a hulladékot. Akik kiküldik tehetségeiket mások
gazdagítására, és majd megkapják a kellemetlen bevándorlók elszállásolásának feladatát.

Már  megint  lemaradtunk  a  gyorsvonatról,  ott  kuporgunk  az  európai  tehervonat
fékezőkabinjában.  Fejünkre kötött  sállal  védekezünk  a  huzat  ellen.  Félkézzel  kapaszkodva,
óvatosan húzzuk meg a kevés hungaricum egyikét rejtő, zsebünkbe csúsztatott pálinkásüveget.
Mellettünk  pedig  elhúznak  az elegáns  szalonkocsik,  a  jótársaság  éppen  vacsorához  készül.
Halk zene szól, a pincérek hajlonganak.

Így képzelte ezt Európa? Így lett kigondolva? Vagy csak így alakult? A világpolitikai és
világgazdasági fordulatok miatt? A saját tehetetlenségünk miatt? A minket félrevezető rosszul
választott  vezetőink  miatt?  Szörnyű  összeesküvés-elméletek  felderengő  igazságai
következtében?

És  valóban  katasztrófa  van?  Vagy  ezzel  a  történelmi  és  geopolitikai  háttérrel  a
felzárkózásunk  csak  ily  keservesen  kezdődhet,  de  végül  elkerülhetetlen  sikertörténet  lesz?
Esetleg  léteznek  olyan  csodálatos,  alig  sejtett  erőforrásaink,  melyeket  egy  ügyesebb
kormányzat munkára tud fogni és ismét mi lehetünk a világ csodája?

Valóban igényli Európa az általunk hozott színeket? Vagy amint kiteljesül a - mai jelek
szerint minden áron lezajló - bővítési folyamat, be is darálnak minket az új nagy kohóba?

Globalizált,  gépiesen  működő  falanszter  Európa  lesz  a  hazánk,  vagy  önállóan  fejlődő,
értékeit gondosan őrző büszke nemzeti államok közössége?

Kimúlik a globalizáció még mielőtt túllép a pubertáson, vagy mindent eláraszt és felemészt
számunkra oly idegen szelleme?

És azokban akik még nem váltak közömbössé felhorgad a kérdés. Mit hoz e csatlakozás az
elszakítottaknak?  Jog fog áramlani  kelet  felé,  vagy kelet  jogtiprása  - más érdekek miatt  –
csendes hallgatással nyer elismerést? Mi lesz a fontosabb? A mindenkire kiterjedő egyéni és
közösségi jogok számonkérése, vagy a jótékony csend biztosítása bármi áron?

Védhetjük öröklött és vállalt sajátságaink felett az őrködést? Vagy azok az érdekek, esetleg
egyszerűen  az  új  körülmények,  a  további  felmorzsolódás  felé  hatnak?  Alákeringőzünk  a
semmibe egy félelmesen kutyorgó demográfiai örvény forgásában?

Olvasunk, nézünk, hallgatunk. Az információk egymásnak ellentmondanak. Az informálók
láthatóan nem azt  mondják ami a meggyőződésük,  hanem azt  amit  kinek-kinek a  politikai
szükség diktál.

A megkérdezésünk formális volt, a válaszadóként észlelt tétovaságunk sokatmondó.
Itt élünk az őseink vére által védett földrész szívében, de fogalmunk nincs, hogy Európa

szíve mit rejt számunkra?
Akik ebben elsősorban érintettek, itt  siklanak a zene hullámain ringatózva a csillogó és

tükörsima jégen. Még jókedvűek. Magyarul hangzik a sikoly. A „zsíros deszkák” és a forralt
bor is magyarul csúszik. Érezhető, hogy nekik többségükben fogalmuk sincs minderről.

Pedig mostanság egy-két emberöltőnyi idő évezredek munkáját végzi el.
Jól van ez így? Rendjén van? Avagy nem? 
Kinek a felelőssége, hogy milyen jövő vár a vidám seregre?
Mennyire van jogunk felülemelkedni látszólagos kicsinyességeinken?
Korszerűtlen vagyok, ha újra - meg újra csak a nemzet érdekét veszem elő iránytűnek?

Leányfalu

*

151

151



Naplójegyzet: 2004. január 9.

Megjelent: Helikon (Kolozsvár) 2004/12 június 25.

TÁRGYILAGOSSÁGIG MENŐEN ELFOGULT SOROK,
BODOR ÁDÁMOT OLVASVÁN

Egy szuszra olvastam el  tegnap éjjel,  Bodor Ádám könyvét,  Az érsek látogatását.  Érdekes,
csillogó, az ifjúság hímporát hordó emlékek vettek körül mikor összecsuktam, ugyanakkor a
kisregény mélyen felkavart.

Közírói,  tényekre  tömören  rámutatni  próbáló  igyekezetem  boldog  ámulattal  látta  meg,
hogyan lehet hatalmas, színes freskót festeni fölénk 120 oldalban.

Éppen  az  utóbbi  hetekben  keseregtem  újfent  azon,  hogy  nem  született  még  meg  az
életünket eltipró évtizedek nagy regénye. Hogy nem hevert ott a rendszerváltás után valamely
konyhafiókban, vagy eresz alá rejtve.

Bodor Ádám - a mindenséget is felmutatni képes miniatűrök nagymestere - talán megteszi?
A mozaikjáték darabjai kezdenek gyűlni?

Elfogult olvasója vagyok egykori iskolatársamnak, ráadásul - a sok közös emlék mellett -
még szülői barátság melege is összeköt minket.

Az az ifjúság, melynek szellemi ébredését egy romjaiban heverő Kolozsvári Református
Kollégiumban, pontosabban annak  utódjában a 2.  számú Magyar  Fiúközépiskolában  éltünk
meg, semmivé silányíthatott volna mindünket. S mégsem ez történt. 

Az iskolánkban alig fél évtized alatt megfordultak közül most kapásból és abc sorrendben
sorolok fel neveket, a teljesség igényét mellőzve. Bálint Tibor, Bodor Ádám, Kántor Lajos,
László Ferenc (zenetudós), a Lászlófy testvérek, Nagy Kálmán (a Kalevala fordító), Palocsay
Zsigmond,  Sinkó  Zoltán,  Veress  Zoltán,  -a  publicisztika  terén,  Keszthelyi  Gyula,  László
Ferenc (a zenetudós),  László  Ferenc  (sportújságírás),  Mezei  József,  Miklós  László,  Nitsch
Árpád,  Orbán  Ferenc,  Oroszhegyi  Károly,  Szekernyés  János  és  sokan  mások  voltak
iskolatársaim.

Tanáraink között – szintén abc sorrendben - Fehér Miklós, Jócsák János,  Kocsis István,
Létay Lajos, Nagy Géza, Nagy Pál, Oláh Tibor terelgettek a humán csúcsok felé, de szerepet
vállaltak ebben mások is, főleg a nyelv és történelem tanáraink, élükön iskolánk igazgatójával
Árkossy Sándorral.

Az  iskola  -  mint  magyar  intézmény  -  már  nem  létezik.  Csak  a  falak,  a  Farkas  utcai
templom, az öreg kollégium épülete, az Apáczai kapu és a Bethlen bástya emlékeznek, hogy
egykor innen nagy korosztálya röppent fel a nehéz évtizedekben magyarul beszélni, magyarul
gondolkodni tanítók szellemi közösségének.

De térjek vissza az emlékeket és gondolatokat egyaránt ébresztgető Bodor Ádámhoz.
A könyv először megijesztett, nehogy a nagyszerű Sinistra körzet kistestvére legyen. Aztán

amint felkavarodott bennem az olvasmány keltette vihar, elfelejtettem félelmeimet.
Ha az akkor és most  is ott zajló eseményeket,  a diktatúrát és az azt követő helyzetet  -

egyáltalán  a bizantín világot  -  egy olvasni  szerető magyar  értelmiségi  mélységében  akarja
megismerni, nyugodtan válassza Bodor Ádám kalauzolását.

Rendkívül világosan rajzolódik ki annak a lét-nemlét határán élt életnek minden körvonala
és a végkövetkeztetés is felkiáltásként születik meg az olvasóban.

Ez  a  szellem,  melyben  a  világi  és  egyházi  hatalom  összefonódva  neveli  magának  a
tömegeket évszázadok óta,  úgy válik örökös diktatúrává, hogy összeforr áldozataival. Azok
benne  élnek,  de  általa  is.  Szinte  felkínálják  porhüvelyüket  neki.  És  a  hatalmi  elit,  mely
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önmagát is marcangolja, nem csupán él saját áldozataiból, de belőlük is építkezik, és onnan
nyeri utánpótlását is.

Egymást kiegészítő elemekről van szó. A fenn és a lenn. Az óriáskerék utasai. S a keréken
ülők  mellett  még ott  vannak  azok  akiknek  megadatott  mindenkor  még  fölé is  repülni,  de
olyanok is akik soha nem jutnak hozzá a belépőhöz.

És  a  kelmeváltók.  Akik  a homogenizálást  hol  vörös  lepel  alatt,  hol  reverendák  fekete
szövete mögött végzik, soha nem lankadó szorgalommal.

Önkéntelenül  gondolok  arra,  hogy  annak  a  xenofób  világnak  –  számára  testidegen  -
áldozatai  most  minként  szenvednek.  S  főleg arra,  hogy ez a nagyon is élő és létező világ
hogyan fog viselkedni egy számára teljesen idegen Európában. És persze fordítva.

Nagyon remélem, hogy Bodor Ádámnak lesz majd ideje és kedve ezt is megírni.
De a mozaik sok-sok más darabja is kínálja magát számára. Remélem észreveszi, mert tolla

nagy pontossággal és felkavaró élményt nyújtva rója sorait. Néha az az érzésem, mintha ezeket
az abszurd éveket éppen neki kotyvasztotta volna a történelem.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2004. január 11.

TESZTRE SZABOTT HETEK

Van amit azért olvas el, vagy néz meg az ember, mert szép, mert erőt adó, mert fontos, mert
igaz, de olykor van olyan is amit azért, hogy tájékozódjon. 

A Heti Hetes olyan mint egy műszer vagy egy tesztcsík. Sokmindent fel és lemér. 
Mára  már  levethetetlen  bal-liberális  álcájuk  rájuk  tapadt  és  már  csak  ezen  keresztül

lehetséges saját érdekeik minden áron való szolgálata. Ha - a tárgyilagosság látszatát keltendő -
mégis kénytelenek újdonsággal szolgálni és kormányt bírálni, az jelent valamit. Persze az igazi
őszinte  felháborodás,  harag,  sőt  gyűlölet  akkor  ül  ki  arcaikra,  ha  ők  is  visszafelé
mutogathatnak. Ilyenkor villan fel valódi tehetségük, ilyenkor hiteles az önmagukról adott kép.

Farkasházi a szelíden veszedelmes profi, Hernádi, kinek nem lehet elhinni, hogy szerény
poénjait maga találta volna ki, Bajor - aki azt a félműveltet alakítja ami ő valóban is lehet,
Jáksó  ki  eredendő hülyeségéből  próbál  megélni,  Gálfalvy az ismeretlen okból  rossz helyre
kallódott  tehetség,  Verebes  a  színészi  tehetségtelensége  miatt  ál  tárgyilagosságát  rosszul
alakító - amúgy azonban okos - kiegyenlítő feladattal odaültetett szereplő, Váncsa aki akkor
lesz igazán és szánalmasan komikus mikor élő, született karikatúráját a gyűlölet járja át, Havas
aki  szintén  önmagát  alakítja,  s  mint  ilyen  lehet  csak  hihető  -  ök  az  alapemberek  tehát
szereplésükkel jelzik, hol tart munkájával az általuk mostmár a végsőkig - akár kényszerűen is,
de - képviselni muszáj bal liberális országvesztés.

Nézem őket, és szomorú vagyok. Az élet ilyen-olyan terén tehetséges emberek ők. Mi vitte
ezt  a  szerencsésebb  körülmények  között  értékek  teremtésére  is  képes  társaságot  ennek  az
alantas munkának a felvállalására. Mennyi pénz, milyen kényszer, mekkora tévhitek, esetleg
bántások, taszítások? Ki tudja?
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Hogy hányan lehetnek akik átlátnak e műsoron, s hányan akik azért nézik mert hisznek
nekik, nem tudhatom. Csak remélem, hogy a bizonyító erejű szomorú történések a kevéssé
okos nézők szemét is felnyitják. Az övék - a hét + valamennyieké - lehetetlen, hogy ne nyílt
volna ki,  csak már eljátszották lehetősségeiket az irányváltásra.  Túlnyalták, túlgyűlölködték
magukat  az  ésszerű  határon.  Visszaút  nincs.  Ezt  a  tehenet  kell  fejjék  amíg  még  lehet,  s
amennyire csak lehetséges. Ha bika lesz belőle akkor is. De még ökör korában is. Ők tipikus
példái  a  tehetségét  áruba  bocsátó  embernek.  A  nyereség  számít,  s  ezért  feláldozzák  saját
imágójukat, sőt emléküket is. Ha lesz ilyen egyáltalán.

A  hét  reagenssel  felszerelt  tesztcsíkot  így  aztán  hetente  megnézem  (valamennyire)  és
figyelem, hogy amint alámerülnek a maguk gyűjtötte vizeletben, milyen színt öltenek arcaik.

A csíkok lejárati ideje 2006.
Utána nem használhatók.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2004. január 16.

Megjelent: Erdélyi Napló (643.) 2004. január 27.

MELYIK FÜLEM CSENG?

Mennyire  más  gyökere  volt  valaha  a  kérdés  megválaszolását  követő  előrejelzésnek.  És
mennyire  mást  jelent  ma  jobbról  s  balról  beszélni,  jobbról  s  balról  közelíteni  kérdéseket.
Lassan már két fülünk között sem mi tartózkodunk, hanem egy szakadék.

Hallgatom a kisváros egyik polgárának panaszát. Történetüket ismerem. A városka több
baloldali lapjának egyikében megjelent cikket tesz elém. Rövidke írás. Alatta ennyi: Az MSZP
helyi tagozatának elnöksége.

A  cikkecske  gyenge  magyarsággal  megírt  12  mondatából  11  hazugság,  csúsztatás,
félrevezetés. Nem csak úgy odavetve, hanem átgondoltan, ötletesen, ármányosan, hatásosan a
kívülálló, a bennük bízó, a tájékozatlan számára hihetően. Egyedül a helyesírással van baj.

Mellette  ugyanerről  a  témáról  az  SZDSZ  véleménye.  Ez  már  névvel.  A  primitíven
pátoszos  felvezetés  és  zárás  között  az  előző  cikkben  szereplő  legfőbb  csúsztatás  bővebb
kifejtése, és sehol a lényeg. Sehol az őket már előbb cáfolhatatlanul meghazudtoló, kívülről és
ráadásul  felülről  jött  (pártsemleges)  írásra  a  válasz.  Azt  ügyesen  elkerüli.  A  témától
félrekanyarodva sajog a cikkíró lelke az általa vélt igazságért. Ami nyilvánvaló hazugság.

Először magam is felháborodom ezen.
Rögtön utána viszont elgondolkodom egy nagyobb távlatból felmerülő kérdésen.
Itt kicsiben látom azt - bár helytelen magyarsággal -, amit az országos média baloldali

nagymoguljai már profi hozzáértéssel, és képzett publicistaként csinálnak.
Mi  lehet  a  magyarázata  annak,  hogy  évek  óta  ezt  tapasztalom? A  hazugsághoz,  a

félrevezetéshez való hozzáértés és az e téren mutatott tehetség folytonos megnyilvánulásait, az
úgynevezett baloldal minden szintjén.
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Közben  jobboldalon  folyik a  vita  egy-egy  gyengécske  és  rosszul  terjesztett  lapocska
kiadásáért,  megmentéséért,  de  a  fél  kezünkön  megszámlálható  nagyobb  és  színvonalasabb
jobboldali lap viszonylatában is ismerős a sok sirám. A bal és jobboldali sajtót 9:1 arányban
számoljuk. Joggal. És ha megnézzük, a kevés jobboldali előfizető a kilencszer kevesebb lapra
átszámítva már kétségbeejtően kevés, mert a választási eredmény szerint az ország nagyjából
fele-fele arányban kellene előfizessen bal és jobb oldali lapokra. Ilyen alapon a jobboldali sajtó
kilencszer kisebb csapata kilencszer több előfizetőt kellene magáénak mondhasson. A rengeteg
baloldali lap között megoszló hasonló számú előfizető támogatása kilencszer kisebb kellene
legyen. Ismerjük el, hogy bár e számítás kissé merev, de nem nélkülözi a logikát.

Vajon a jobboldal  nem szeret  olvasni?  Esetleg a baloldali  lapokra fizet  elő?  Vagy a
baloldal olvas többet? Örök rejtély.

A  lapok  anyagi  helyzetét  tekintve  tudjuk,  hogy  az  aránytalanságokat  a  hirdetések
elosztásával  tovább  fokozza  a  politika.  Pedig  erre  szüksége  sem  lenne.  Mi  magunk  nem
támogatjuk jobboldali sajtónkat.

Engem az is érdekelne, hogy miért képes a baloldal szükség esetén azonnal létrehozni
egy-egy  új  lapot.  Miért  képes  egy  időközi  választásra  perceken  belül  megszerveződni.  A
jobboldal akkor is még csak a vitatkozásnál tart, mikor ők már befejezték a választói körzet
házról-házra szervezett körbelátogatását.

Sorra kapom az információkat, híreket, hallom a történeteket arról, hogy miként vitázik a
megosztott jobboldal. Egymás hátsó szándékait firtatja, vesztésre ítélt pártocskák önző hatalmi
harcain bosszankodik, beépített provokátoroktól retteg okkal és ok nélkül is.

Bőven  elég  hátrány  lenne  nekik  az  is,  hogy  nem  csupán  nem  hazudhatnak,  nem
csúsztathatnak, de ha akarnák akkor sem tudnának. Valahogy ők ehhez nem értenek. Hogy
lehet az, hogy egy képzeletbelinek tűnő vonal az országot e tekintetben is kettéosztja?

Aztán  Erdélyből  érkezett  barátommal  beszélgetve  panaszolom  el  az  anyaország  e
gondját,  s  az  csak  rábólint:  nálunk  is  így  van  ez,  legfeljebb  az  arányok  és  árnyalatok
különböznek.

Újra meg kell állapítanom, hogy a klasszikus bal és jobboldali értékek nem a politikai
jobb és baloldalon keresendők. Azok meglennének békésen egymással egy oldalon, az értékek
oldalán. A másik oldalon az értéktelenség honol, a határvonalat is ez jelöli ki.

De  mi  a  magyarázata  a  magukat  baloldalinak  nevezők  ügyességének  és  erőteljesebb
elkötelezettségének?  Csupán  a  valódi  értékek  képviseletével  járó  gátlások,  tiltások  teljes
hiánya? Vagy ennél több is?

Ezen gondolkodjanak el.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2004. január 21.

GONDOLATOK
ARRÓL, HOGY KIKKEL AKARNÁK ELDÖNTETNI TOVÁBBI SORSUNKAT
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Jönnek a csúnya levelek, csak jönnek. És fenyegetnek. Aláírás szerint polgári körösök küldik,
küldözgetik őket. És polgári körösök tüntetéseihez rendelve égnek idegen nemzeti jelképek.
Utóbb szerencsétlen - véletlen szemtanú - öregasszony arcát verik torzra.

Le a Polgári Körökkel. Ezt szeretnék sugallni ezek a történések.
Le velük! Ki velük. El velük, és el-veikkel.

Minden épeszű állampolgár tudja, hogy hasonló elmebéli állapotnak örvendő konzervatív,
nemzeti, jobboldali, keresztény stb.  jelzőt viselő embertársa ilyet nem tesz. Nem csak, mert
ellenkezik kijelentett és megélt elveivel,  de saját jól felfogott érdekében sem. Nem fogja az
ellenfelet szolgálni, a labdát feladni, ahogy most mondani szokás.

Égetni,  fenyegetni  elmebeteg  szokott.  Általában  azonban  nem  ilyen  szervezetten,
sorozatban, egy pontosan adott és erre predesztinált időszakban.

Én nem tudom mit  fognak az  ügyekből  felgöngyölíteni  és,  hogy egyforma vége  lesz-e
valamennyinek. Sokminden lehetséges manapság. De, hogy ezekről a gondolkodó embernek
elsősorban az a szó jut eszébe, hogy provokáció, az biztos.

Most pedig e mára már közhelyszámba menő gondolat után fűzzük tovább a szálat.
Azok, akik esetleg provokálnak, maguk is tudják, hogy mit fogunk gondolni. Hogy nevén

nevezzük amit tesznek. Okosak ők. Nagyon okosak.
Akkor hát miért teszik?
Először egy emlék ugrik be.
Ezeket a módszereket, az Iliescut segítő Werber úr már alkalmazta. Erről valaha cikkek

jelentek meg. Jó lenne, ha valaki - akinek birtokába vannak az egykori lapok - most elővenné
azokat a nagyon hasonlatos ügyeket és módszereket igazoló cikkeket.

Aztán pedig arra gondolok, hogy ezzel a módszerrel csakis a legalacsonyabb képzettséggel
rendelkező  rétegeket  és  az  alul-informált  közönyösöket  lehet  megnyerni,  azokat,  akik  az
ingadozók jelentős részét teszik ki.

Egy  biztos  szavazóbázis  adva  van.  Őket  nem  zavarja  e  próbálkozások  előttük  sem
leplezhető  gátlástalansága.  Őket  érdek,  negyven  évig  ismert  gondolkodásmód  és  sajátos
erkölcs köti össze mindörökre.  Ezt a bázist tehát már nem remélik a gondolkodó magyarok
táborából bővíteni,  a  történtek nyomán úgy látszik belátták, hogy erről már  lemondhatnak.
Csak a fent említett rétegeknél remélhetnek támogatást. Ők vevők minden levélre és égetésre.
Nem finnyáskodnak vérző arcú öregasszonyokat látva.

Ezért aztán őket célozzák meg módszereikkel. 
Adott esetben tehát,  ha számításuk bejön, és ha ismét  szoros harc alakul ki a két oldal

között, sorsunkat (újfent?) olyanok fogják eldönteni, akik erre a legalkalmatlanabbak.
A  politikai  mocsok  itt  folyik  körülöttünk.  Határon  belül  és  kívül.  Bárhova  nézünk  a

legprimitívebb és egyre gyakrabban aljas módszerek az eredményesek. Hatalmas ellentétben
van ez a valódi polgári gondolattal és gondolkodásmóddal. Ez még egy okkal többet jelent
annak folyamatos besározására.

Már nem elvek, gondolatok, módszerek vitáznak, küzdenek egymással egy jobb emberi
jövő érdekébe.

Itt a jó és a rossz harca következik.

Leányfalu

Naplójegyzet: 2004. január 25.
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Megjelent: Erdélyi Napló (644.) 2004. február 3.
Átalvető (49) 2004. március

A KIMONDHATATLANRÓL

Hihetetlen már-már elmondhatatlan ami most megpróbálja a Kárpát-medence magyarságát.
A mentsvárnak  megmaradt  csonka  anyaország  -  melynek  tudati,  szellemi  és  gazdasági

gyarapodása  kellene  fő  záloga  legyen  a  halálos  kockázatot  is  magába  rejtő  sebet  kapott
magyarság megmaradásának - méltatlan kezekbe került.

A  naplóíró  ezzel  még  nem  mondott  ki  mindent.  Kevésnek  érzi.  Itt  nem  pusztán
méltatlanságról van szó, az ugyanis a  történések nyomán magától értetődő, de lehetne akár
véletlen  is.  Sajnos  azonban  egyre  inkább  világossá  válik,  hogy  a  méltatlan  kezek  nagy
hozzáértéssel és tudatossággal ártani küldettek.

A  legnagyobb  elszakadt  részünk,  a  magyarságot  egykor  a  mának  is  átmentő  Erdély
magyarsága,  a  legármányosabb  összetételű,  az  elődök  minden  fortélyát  új  lehetőségekkel
bővítő,  magát  a  magyarságot  vezetőin  keresztül  kézbekaparintani  próbáló,  következetesen
idegengyűlölő, ortodox hatalom alatt nyög.

A felvidék magyarjait,  egy  magát  az  ördögi  Benesi-dekrétumokkal  együtt  „kedvenccé”
felküzdő, európai mezt öltött nagy veszedelemmel néz szembe.

A Délvidéken nincs annyi tömegsír, hogy gyökeret ereszthetne a mi európaiságunk. A vad
késes nacionalizmus most is győzedelmesen vigyorog odaszakadt maradékainkra.

Kárpátalján az óriás Ukrajna nem tudja elfogadni,  hogy az integritására semmi veszélyt
nem jelentő csekélyke nagyvonalúság csak hasznára lehetne.

És a hét határon túl élő többieknek is megvannak a maguk gondjai. Horváth barátainknál
éppen most verte szét fejszével egy horvát plébános, saját egyháza - általa szolgálni rendelt -
régi szép, de magyar templomának berendezését.

Ebben  a  körképben  a  legfőbb  pillér,  a  maradék  Magyarország  belső  tartásának  teljes
szétzüllesztése folyik jelenleg.

Minthogy  pedig  a  keresztény  Európa  is  magával  vitatkozva  próbálja  kirekeszteni
alkotmányából fő összetartó erejét, a keresztény Magyarországon is elindult a szent háború az
őt eddig megtartó erő ellen. 

Az olvasó, aki ennek az írásnak az olvasására időt szán, bizonyára már tájékozott e háború
eddigi  állomásairól.  A  provokációk  sora  gyalázza  meg  a  kijelentve  is  hetvenszázalékos
többséget. Egyben teszteli azt is, hogy az a keresztényi türelem meddig megy el, sikerül-e az
önfeladás  tartományába  süllyeszteni,  a  tehetetlenségig  alázni?  Kereszteket  gyaláznak  meg,
Istenét  szidalmazzák,  aljas  hazugságokkal  az  úgymond  ártatlan  és  gyenge  másság
kirekesztésével  vádolják,  végül  elpusztítására  buzdítanak,  s  az  első  felhorgadó  szelíd
válaszreakciót  azonnal  felhasználják  újabb  provokációra.  Lehet,  hogy  ezt  nehéz  lesz
bizonyítani, de aki hallotta a rádióban Újhelyi úrnak - a riporteri kiigazító kísérlet ellenére –
visszatérő,  következetes,  és  standardizált  szövegét  arról,  hogy  azt  a  külföldi  zászlót  a
keresztény tüntetésen égették és nem utána, az rájöhetett, hogy ez a pont is igen fontos eleme
lehet egy esetleges tervnek. 

A kettős mérce új meg új példáinak sorát immár példátlan és megfélemlítést célzó döntések
egészítik ki. Főszerkesztőt küldenek börtönbe. Táncsics kora sejlik fel.

A megfélemlítés  módszere az élet  számos más területén is megjelenik.  Ahol ellenséget
sejtenek,  odasújtanak.  E  hónapokban  éppen  az  orvosokat  büntetik,  mert  váratlanul  és
felháborító módon éltek demokratikus jogaikkal. Mennyire jól fog most a tudatosan fejükön
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tartott  vaj.  Mert  a  hálapénzrendszert  nemcsak  a  pénzhiány  miatt  nem oldották  meg eddig,
hanem azért sem, mert ezzel egy veszedelmes réteg tartható kézben.

De az amúgy is ismert tényeket ne soroljam tovább.
Más kérdést vetnék én fel itt.
Az, amit tesznek, egyértelműen árt ennek a hatalmát és pénzszerzési forrásait oly nagyon

őrző nomenklatúrának.  Jól  felkészült  szakemberek sokasága áll zsoldjukban.  Olyanok, akik
meg  tudják  mondani  előre  mi  az,  amit  nem  tanácsos  tenni  a  hatalom  megtartására
koncentrálóknak.

Mégis ezt teszik!
Tehát van egy erő, amelyik még náluk is hatalmasabb, s amely céljai érdekében, őket is

csupán eszköznek tekinti? Ők ezt szolgálják ki nagy igyekezettel, nem is gondolva arra, hogy
egyáltalán nem biztos az örökös jutalmazás,  kerülhetnek ők is szemétdombra,  ha már  nem
kellenek.

Ez  a  megnevezhetetlen  valami  ott  lebeg  felettük,  és  felettünk,  és  azok  felett  is,  akik
politikával foglalkoznak egyik vagy másik oldalon.

A  sok  általunk  józannak  hitt  ésszel  megmagyarázhatatlan  történés,  a  nagy  titkok,  az
érthetetlen események örökös ismétlődése is erre utal.

Valahol az egészben egy rendszer érezhető, egy szervezettség, egy háló egyre kivehetőbb
szálai. Ő lehet a kimondhatatlan?

Hol van nekünk olyan erőnk, amely ezzel szembe tud fordulni? Amelyik sikerrel vehetné
fel a harcot ellene, és elkerülhetné, lerázhatná mindenhonnan várható befolyását?

Újra meg újra válasz nélkül maradok. Azaz mégsem. Mert a hit, a keresztényi remény még
megmaradt, és hatalmas tartalékot jelenthet a túléléshez.

Bizonyára  ezt  a  megmaradt  oxigéntartalékot  szándékozzák  szélnek  ereszteni  az  éppen
most, és erre kijelölt pribékek.

Munkájukat tovább figyelhetjük. Távolról sem értek még a végére.

Leányfalu

*

2004. január 28.

NOSZTALGIA

DR SZŐCS KÁROLY, UTÓBB OLVASHATÓ GONDOLATAIMAT
 KIVÁLTÓ IRÁSA

                                                                                           A mult utáni nosztalgia olyan, mint ha egy erdőt ki akarnánk vágni, de a visszhangot

                                                                                                állva szeretnénk hagyni. (Richard Schröder, teológus és filozófus)

Januárban  itt-ott  nosztalgiával  emlékeztek  meg  a  diktátor,  hajdan  országosan  méltatott
születésnapjáról. Lehetett volna egyféle félig ünnepi megemlékezés is, pl. így: ... ezen a januári
napon született az,  akitől később csak negyedszázad után lehetett megválni,  egy decemberi
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napon. Egyik-másik, ezen alkalomból végzett egyféle számvetés azonban sokak gondját-baját
inkább csak felborzolhatta.

Ezzel kapcsolatosan a legélesebben felmerülő kérdés a szabadság kérdése, hiszen most
van  szabadság.  Korlátlan  szabadság.  Sokkal  több,  mint  amennyire  a  becsületes,  dolgos
embernek egyáltalán szüksége is lehetne. Nemcsak azt mondhat bárki, amit akar, hanem egyre
inkább azt is tehet, amit éppen akar. Legalábbis egyesek. 

A korlátlan szabadság  fogalma 1989 után re-importálódott  Nyugatról,  ahol  a  nyugati
kultúrkörben az egyéni szabadság – szemben a keleti világ közösségével – központi helyet és
magas értéket képvisel, Keleten először is fonákjával mutatkozhatott azért, mivel egy kábult
köztudat  nyakába  zúdult,  ahol  a  diktatúra  után  egyrészt  nem léteztek  erre  a  célra  védő-
szabályozó  berendezések,  másrészt  pedig  a  „szabadság  áradata”  elsősorban  a  szemetet
hömpölygetve  maga  előtt,  elsöpörte  a  gyámoltalan  tömegek  addigelé  létező,  relatív
biztonságérzetét. 

Ez a viszonylagos,  de  kétségtelenül  létező  biztonságérzet  azonban  jobban  szemügyre
véve csereüzlet. 

A Nyugat gyakori szállóigéje:  „...ahhoz, hogy valóban szabadok legyünk, oroszlánnak
kellene  születni”.  Látszólag  életviteli  elvévé  tétetett,  az  amerikaiaknak  a  „mindig  az
erősebbnek van igaza”, holott az oroszlán irigyelt szabadsága súlyos félreértésen és hiányos
ismereteken alapul. T. i. az oroszlán korlátlan szabadságának látszata abból származik, hogy az
emberen kívül nincs ellensége. Itt azonban elsikkadó tény, hogy az oroszláncsaládon belül az
utódok 60-70 %-a éhen szokott halni. Ez azonban maga az amerikanizálódás fonákja is, amit
figyelmen kívül szokás hagyni. 

Bizonyos, hogy a nap legnagyobb részét a ketrecben szunnyadó oroszlánnak nincsenek
éhezési gondjai, bajai. És ez képezi az elnyomás princípiumát: a hatalomnak az alattvalókról
való bizonyos  méretű gondoskodás  révén nyújtott  biztonságérzet  fejében,  ill.  cseréjében,  a
teljes alázat, szófogadás, egészen a ketrecig. 

Ezt  a  függőségi  állapotot  váltotta  fel  tehát  1989-ben  a  szavannai  oroszlán  korlátlan
szabadsága. 

Tudjuk azonban azt is, hogy a ketrecből a vadonba szabadon bocsátott oroszlán, egy idő
után,  éspedig  amikor  a  mindennapi  ennivalóért  folytatott  harcban  mind  gyakrabban  alul
maradva éhes lesz, önként szokott visszatérni hajdani „fogsága” szíhelyére, és besomfordál a
régi ketrecébe. Az éhség legyőzi a szabadságot. 

Netán a nosztalgia is hatalmába keríti? 

Naplójegyzet: 2004. február 01.

A TENGERIMALAC OROSZLÁNOS NOSZTALGIÁIRÓL

                                                                                                                                                        Együttgondolkodván dr. Szőcs Károllyal

Némely időmilliomosok, kik az elmúlt években bele-beleolvastak itt-ott megjelenő írásaimba,
észlelhették, hogy gyakorta cserélünk gondolatot - az ifjúságból reánk maradt kapcsolat szülte
szellemi jópajtásság jegyében - Szőcs Károly doktorral.

Nosztalgia  címen  e-mailem-re  érkezett  írása,  melyet  a  marosvásárhelyi  Népújság  és  a
kolozsvári Szabadság is közölt, ismét együttgondolkodásra késztetett.

A  januárban  született  majd  földi  pályafutását  egy  nehezen  felejthető  decemberi  napon
dicstelenül végző géniusz számára, géni jussából máig megmaradt egy Kárpátokon túli világ
trick-track (nyelvükön table) társadalmának, számunkra érthetetlen nosztalgiája.
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Az ezzel kapcsolatban felbukkanó gondolatiamat nem tudom kihagyni naplójegyzeteimből,
bár valós okom van, hogy azok rendszerezésére ne érezzek erőt. Most csak arra futja, hogy
furcsán csapongó ötleteimmel kínálgassam az olvasót, s ezzel ennek folytatására ingereljem,
míg egykor volt sorban állásokra gondolva, a szabad világból szimatol bele a vasárnap délelőtt
készülő jó ebéd illataiba.

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

Már máskor is volt alkalmam ennek a különös levantei világnak a hangulatáról, lélek és
személyiségformáló hatásairól,  egyházat  s  államot  összebogozó hagyományairól  naplómban
gondolkodni.  A  paternalista  lelkiigény,  a  langyos  biztonságérzet  utáni  vágy  tenyészik  e
környezetben  és  szomszédságában,  a  kezdeményezőkészség,  a  kockázatvállalás  meg  a
felelősség terhének és örömének együttes élvezete, a munka mint életöröm, és sok más hasonló
belső érték szunnyadoz.

Csehov Három nővérének Karinthy által történt zseniális rövidítése pusztán egy mondat.
Most csak pontatlanul próbálom idézni: Három nővér Moszkvába akar menni, ebben őket senki
sem akadályozza, mégsem mennek.

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

Közismert a hasonló hagyományokon felnőtt orosz nép atyuska vágya . A legkülönfélébb
változatokban  rajta  uralkodó hatalmak ezt  mindenkor  ismerték és  használták.  Szinte  azt  is
mondhatnám, hogy kiszolgálták. Mi több rájátszottak, s hasonlóan változatos módszerekkel, e
mindenkori  hatalmak  számára  oly  hasznos  állapotra  nevelték  őket.  Így,  vagy  ilyennek
tenyésztették maguknak az alattvalók millióit.

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

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

Kell-e nékik a szabadság?
Mit  tudnak  kezdeni  az  egyéni  szabadságjogokkal,  különösen  most,  mikor  ezeket  a

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

De a már említett általános emberit mégis iderángatva, nézzünk magunkba. Mit tudunk mi
tenni a szabadsággal? Például a szólásszabadsággal. Itt  folyik a gyűlöletbeszéd vita. Melyik
végletnek van igaza? Itt is a politika erőből gyakorolt igazánál kötünk ki, amelyik az igazság
két vége közül mindenkor a neki éppen szükségeset veszi elő. 
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Kell-e hát mifelénk a szabadság? Vagy mindenkor marad az előző zsarnokság nosztalgiája,
mint a jelen hatalom munkaeszköze? Így vagy úgy, de ügyesen, számára hasznosan?

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

A  valódi  szabadság  kiteljesedéséhez,  szabadságban  nevelkedett  öntudatos  tömegeket,
közülük való, már szabadságban szocializálódott politikusok vezetnek. Ez az a világ, ahol már
nincs  nosztalgia,  ahol  a  zsarnokság  emlékei  múzeumi  tárolókba  kerülnek,  és  nem
emlékhelyeken szórnak rájuk virágot öntudatlanul tudatlan nosztalgiázók.

Senki se gondolja, hogy ennek valamilyen modellje már van a világban.
Az amerikai változat éppen most vesztette el saját érdeke szerint forgatott köpenyegét (s

már régen nem hímporát) is, és előttünk áll a maga meztelenségében. Még nem didereg, de azt
is fog. Már tudjuk, hogy nem szövetségesek kellenek neki, hanem kiszolgálók. Nincs kizárva,
hogy nemsokára saját társadalmának naiv demokratizmusa is gond lesz számára. 

Addig azonban a géniusz sírját meglátogató oroszlán lerakja virágait és visszasomfordál
háromszínűre festett ketrecébe. Előveszi trick-track játékát, széthajtja a fadobozt, és sovány, de
biztos koszt reményében várja az etetés óráját. 

Csak az ügyeletes géniusz nem jön. S a tápot mindég megtermelő „idegenek” is fogynak az
országból. Vagy elmennek, vagy magukból is táp lesz.

Az elvetett kockák pörgésének hangját elnyomja a kívülről tengerimalacnak látszó oroszlán
gyomrának korgása. 

Egyet  azonban nem árt tudni.  Ő oroszlánnak hiszi  magát. És ha van géniusz aki etetés
helyett motiválja, akkor az éhezést is jól tűri. Szinte a végtelenségig.

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

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2004. február 03.

Megjelent: Erdélyi Napló (645.) 2004. február 10.
Erdélyi Magyarság (54) 2004. január- március.

LEVÉL EGY BIZTONSÁGÁBAN FENYEGETETT ORSZÁGBÓL

Drága barátaim ott, abban a gyönyörű-szép, szerencsétekre a Párizs-melléki vigalmi palotában
nagyobbra szabott, kisebbik hazában!

Mint  hálás  anyaországivá  fejlődött  egykori  társatok,  most  e  szavakkal  kereslek  meg
Benneteket,  kik  ott  éltek  egy  baráti  és  szelíden  befogadó  nép  jóvoltából  a  nagy  és
kimondhatatlanul értékes biztonságban. Kérlek hallgassatok meg.

Nagy veszély fenyeget minket, kik nem osztozhattunk szerencsés helyzetetekben, midőn a
történelem  kegye  által,  egy  államalkotásra  oly  tehetséget  mutató,  jóságos  és  ősi,  európai
kultúrnép kebelére ölelt. Óh szép századelő, óh Gyulafehérvár, óh december 1. és június 4.
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Mi itten barátaim önnön keserű levünkben tipródunk és várjuk, hogy méltatlan állapotunk
ellenére,  pusztán  földrajzi  fekvésünknek  és  derék  visszatért  vezetőinknek  köszönhetően
érdemtelenül békerüljünk a nagyjövőjű kontinens közösségébe.

De  jaj,  vannak  akik  ezt  nem  akarják,  vannak  akik  a  szocializmus  megvalósításait
csodálatosan  kapitalizálva  újraéledő,  zseniális  és  elkötelezett  vezetőinket  nem  ismerik  el
magukénak.

Bizony mondom néktek veszélyben az anyaország. S akkor ismét csak Ti kell e nemzetet
átalmentsétek a jövőnek mint egykoron eleink. Ti, akik egy nagyszerű toleráns és néktek ősi
kultúráját felkínáló nép vendégei vagytok.

Mert ennek az országnak a biztonságára veszedelmes erők törnek.
Polgári  Köröknek  hívják  őket,  s  mindenütt  ott  burjánzanak,  mint  kiirthatatlan  kártevő

növényfajok a vetés között. Magukat szép, s még szebb virágokként kelletve teszik a rosszat.
Tehetséges  kormányfőnket  tojással  dobálják  a  nemzeti  megrendülés  emlékező

pillanataiban, leveleket írnak fenyegető tartalommal, egyre többet és többet, kedvesen spicces
rádiószerkesztők  szellemeskedéseit  dramatizálva  azt  a  nemzet  java  ellen  fordítják.
Tiltakozásokat szerveznek álszentül imádkozva, s  közben gyűlöletbeszédeket  tartanak, majd
ármányos forgatókönyvek szerint égetik más országok nemzeti szimbólumait. És így tovább.
Se szeri, se száma e veszedelmes emberek veszedelmes bűneinek.

A minap is a szomszéd - falábával félelmetesen kopogó- Lajos úr, gyűlésre hívta társait. A
nyugdíjas  Sára  nénit,  ki  már  fiatalon  is  magába  szívta  a  mételyt,  hisz  polgárcsaládoknál
takarított.  Nagytakarított!!  És  Gizikét,  a  bolt  nyugdíjas  vezetőjét,  kinek  kezében  egy  falu
élelmiszerellátása összpontosul.  De a vízellátást  szolgáló Béla vízszerelőt is.  Képzeljétek el
mekkora potenciál ez egy szörnyűséges összeesküvésre. Mely nagy vészély az országra. És ott
volt az orvos, aki a Kossuth térre is elment tavaly hallgatni a mételyes szövegeket.  Hogyan
mehet  ezután hozzá nyugodtan a szegénységgel  szolidáris  baloldali,  ki  még most  is  hisz a
rendületlenül „szociálisan érzéki” kormányunkban.

Bizony  mondom  néktek,  eljött  a  biztonságérzet  utolsó  órája.  De  mit  tudtok  ti  ebből
megérteni ott, ahol minden oly békés, rendezett, európai és béfogadó.

A remény azonban él. Pártunk és Kormányunk a rettentő megpróbáltatások közepette is,
villáinak építését és offshore cégeit odahagyva, a védekezésre összpontosít. Felhívták már az
illetékesek  figyelmét  arra,  hogy be kell  tiltani  e  törvénytelen,  veszedelmes,  nemzetpusztító
erőket. A híd(on)verő brigádok kiképzése töretlen. Ebben derék forradalmi baloldali ifjúságunk
is támogatja őket. Gyökerestől kell kiirtani és írmagját is tűzbe vetni az ellenségnek. Mert az
következetesen nem alszik. Akárcsak akkor, mikor még osztályellenségnek hívták.

Ami pedig annak a bányatulajdonosnak a fiát illeti, ki februárban évről-évre beszédekkel
zavarja meg az államittas nép nyugalmát,  aki külhonban jelentgeti fel saját virágzó hazáját,
annak el kell rendelni, hogy tanuljon meg határt vonni és elhatárolódni. Ezt mondja a vélük
ellentétben méltán és jogosan bányatulajdonos belügyminiszter is, s lám perlekedni sem rest,
ha kell.

Nem azzal  a  régvolt  határvonással  kellene  foglalkozni,  mely  titeket  oly boldoggát  tett
örökkön-örökké,  az  amelyet  immár  itt  helyben  is  elkoccintottak,  hanem  ez  az  elfajzott
népellenség kell rákényszerüljön, hogy megvonja a határt. Maga és szüleményei között.

Éljen a Haza! Polgári Körök menjetek haza!

Leányfalu

*
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Naplójegyzet: 2003. február 5.

LÁNGOSZLOPOK HELYETT ELEVEN FÁKLYÁK?

A reggeli munkáját éppen elkezdő tollforgató, még belehallgat a hírekbe. Kevés a remény,
de azért legalább követni lehessen, miként vezetnek választott, fékevesztett vezetőink a lejtőn,
s beveszik-e még az éppen következő kanyart. A jármű ugyanis velünk van tele. A mi szívünk
meg keserűséggel, s a korszerű szóhasználat szerint emlegetett hócipőnk pedig velük.

De a fanyar gondolatokat most a dráma percei szakítják meg. 

A Tv élő adása - riportját  megszakítva - közli,  hogy egy asszony felgyújtotta  magát  és
elégett a Köztársaság téren. Az MSZP székháza előtt.

A főváros Rendőrfőnöke már tíz percen belül nyilatkozik. Kemény férfiúnak ismerjük őt.
Jelszava a nulla tolerancia. Munkája azt mondják eredményes. Csak éppen a rendőrség körül is
zavaros hírek szálldosnak, zavaros tapasztalatok nyomán.

A magasrangú rendőrtiszt rövid közlésében először azt tartja fontosnak megjegyezni, hogy
az önégetés nem az MSZP székház előtt, hanem attól 20 méterre (!), a bokros részen történt.
Hogy  miért  ez  néki  a  legfontosabb?  Ezt  döntse  el  az  olvasó.  De  utána  a  nap  során,  a
híradásokban egyre hátrább szoruló esemény részleteit közölve, már újra nyilvánvaló a különös
fontosságú helyről való figyelemelterelés. A következő változatokat volt alkalmam hallani: a
26 szám előtt történt a székház közelében; az Erkel Színház és a székház közötti területen; a
parkban,  az  ott  egyedül  fellelhető  fenyős  bokros  részen  s  a  legnevetségesebb:  az  Erkel
színháztól 100 méterre. Vagyis nem a székháztól 20, hanem a színháztól 100 méterre. 

A helyzet illusztrálására, az eset valódi hátterétől függetlenül, már ennyi is elég lenne.
Aztán olyan rendőr is van, ki határozottan közli, az eset nem politikai jellegű. A másik

számunkra  ismeretlen  indokok  alapján  jelenti  ki,  hogy  az  öngyilkos  helyválasztása
véletlenszerű volt. Vajon honnan tudták akkor, amikor még a tudósító bevallása szerint sem
kaptak információt az állítólagos hozzátartozótól.

A gyász és a dráma már a hallgatóban is háttérbe szorul, s arra kénytelen figyelni, hogy egy
még teljesen kivizsgálatlan esetben  is  a  legelső feladat  a  még nem bizonyított,  de minden
gondolkodó  ember  által  (akár  szomorúan,  akár  bosszankodva)  elsősorban  feltételezett
lehetséges ok tagadása.

Persze hamarosan közlik,  hogy hírek szerint pszichiátriai  kezelés alatt is  állt,  hogy egy
hozzátartozó  azonosította.  Arról  semmi  információ,  hogy az  illető a  feltételezhető  okokról
kapott-e kérdést.

A  bejátszásokban  olyanokat  szólaltatnak  meg,  akik  egy  szegény,  sokat  szenvedett
öngyilkost siratnak az áldozatban. Lehetséges, hogy nekik van igazuk, de azok ismeretlenek
maradnak,  akik  a  mécseseket  gyújtják,  a  virágot  és  kokárdákat  viszik.  Egy tudósító  azért
elmondja,  hogy  feltűnt  egy  felirat  is:  Ébredj  Magyarország  szöveggel.  Később  a  TV-ben
láthatjuk is egy pillanatra.  Azt  azonban többször  kiemelik,  hogy nem hagyott  levelet,  nem
kiabált, nem követelt semmit, csak csendben elégett.

A szörnyű tragédia után tíz órával itt tartunk. A legutóbbi hírekben már csak annak végén
emlegették  a  történteket.  Ha  más  országban,  pláne  más  háttérrel  történik,  napokig  ezzel
kezdenék a híreket. Nem csak ott náluk, de nálunk is.

Fejemben - mint méhkasban - kavarognak a gondolatok.

163

163



Természetesen  a cseh-magyar-erdélyimagyar  trió  jut  eszembe  először.  Prága, Budapest,
Brassó. Ők voltak az első eleven fáklyák. A híradásokban a Tájföldi szerzetesekről beszélnek
és a TV-ben egyszer Jan Pallachról is. Meg arról, hogy az utóbbi években nálunk 21 önégetés
volt.

Természetesen  eszembe  jutnak  azok  az  idők  is,  mikor  Budapesten  majd  Brassóban  is
ellobbant egy üzenni akaró fiatal magyar fáklya.

Már megint arra tartanánk? 
Remélem még nem, de a hangulat azt idézi. És a borzalomtól egyszer megszabadult ember,

ha  annak  veszélye  újra  fenyeget,  bizony  nem  mindenkor  reagál  racionálisan.  Pláne,  ha
érzékeny,  esetleg  beteg  idegrendszere  van.  A  pszichiátriai  kezelés  nem  kell,  hogy  őrültet
takarjon. Elég, ha depressziós és elég, ha törékenyebb állapotba került lelkileg valaki.

Az  okot  kell  tehát  megvizsgálni.  A  látszólag  irracionális  cselekedethez  mi  vezette  a
szerencsétlen 47 éves nőt? Lehet, hogy más okok is voltak, lehet,  hogy ezzel magyarázzák
majd  meg  az  esetet.  Sokminden  történhetett,  és  még  sokminden  történhet.  Valóban  nem
ismerjük még az igazságot.

Néhány dolgot azonban nehezen fognak nékem megmagyarázni.
-Ha  valaki  öngyilkos akar  lenni,  az is  aki – mint  éppen most  mondják az áldozatról  –

többször  próbálkozott  már,  miért  éppen ezt  a  klasszikus,  politikai  öngyilkosságok esetében
alkalmazott  (kínhalált  jelentő)  módszert  választja,  olyant  amelyikkel  célja  az,  hogy  égbe
kiáltson, hogy üzenjen. 

-A  93  000  000  000  négyzetméterből  miért  éppen  ezt  az  egyet  választotta  tettének
elkövetéséhez? Csupán, mert a közelben lakott, mint most említik?

-Miért  éppen  most  tette  ezt,  mikor  a  becsületes  emberekben  a  végsőkig  fokozták  a
kétségbeesést,  mikor a húrt pattanásig feszítették? Nem lehet,  hogy ennél a még ismeretlen
okból érzékenyebb embernél ezért pattant el az a húr?

A folytatást majd megtudjuk a sajtóból.
A rendőrség is nyilatkozni fog. Ők, akik végignézték a zászlóégetést, annak előkészítését és

egy  riporter  inzultálását.  Ők,  akik  elkobozták  a  Wass  Albert  könyvet  mint
szélsőjobboldaliságra utaló bizonyítékot.  Ők, akik a hídon vertek öregasszonyt  és  baloldali
újságírót, a másik hídon letartóztattak békés tüntetőket, más hasonlókat pedig nem engedtek el
úticéljukhoz. Ők, az edzett parancsvégrehajtók.

A hatalom biztosan számíthat rájuk. Nem is kell odaszóljon. Az önkontroll mint hallhattuk,
már az első tíz percben működött.

Mi meg megállapíthatjuk, hogy úgy látszik nincsenek már lángoszlopaink. Csak néha gyúl
ki  egy-egy  fáklya.  Fényénél  egy  pillanatra  belelátunk  az  éjszakába.  Még  akkor  is,  ha
bebizonyosodna, hogy csupán a véletlen műve volt. 

Leányfalu

*

                                                                 Naplójegyzet: 2004. február 5.

Megjelent: Erdélyi Napló (647.) 2004. február 24.
                  Erdélyi Magyarság (54.) 2004. január-március.

                                                                            D.  O.  55.
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55 évvel ezelőtt, a szocializmus útjára lépett Romániában, ez a két betű sokaknak döntötte el a
sorsát.  Románul  a  kötelező  (kényszer)  lakhely  rövidítését  jelentette.  A  kitelepítést.  Az
elhurcolást. A vagyon és jogfosztást. Bejegyeztetett e billog a személyi igazolványba is.

Egész, vagy már előbb megcsonkított családok kerültek elhurcolásra néhány kilós batyuval,
volt ahol ez csupán két kilónyi lehetett. Akárcsak mint mások, öt-hat évvel előbb. Csak ezekre
most nem haláltábor, hanem egy másként tervezett, lassú halál várt volna. Vagy, mint utóbb
kiderült, az isteni igazságszolgáltatásba vetett hit megtartó erejével átvészelt évek sora. 

Az elhurcolás időpontja szinte egységesen éjjel két óra volt. A csecsszopókra sem voltak
tekintettel A szerencsésebb családok együtt mehettek, mások – mint említettem – már előbb
csonkává váltak, s valamely családtagjuk börtönben vagy a román gulágokon volt.

Ment az arisztokrata, a földbirtokos, a gyáros, a kulák, a jómódú iparos, és mindenki aki
valamiért útban volt, vagy valamijét megkívánták, esetleg csak azért, mert magyar is volt.

Magam egy véletlennek,  vagy apám bölcsességének  köszönhetően,  családommal  együtt
megúsztam. Apám az öröklött birtokot, eladott családi ékszereink árából teljesen felszerelte, és
úgy ajánlotta fel  a  falunak.  Közben tanított a  Bolyai  Egyetemen.  Csak  őt vitték el  néhány
napra, de a falu hozzá ragaszkodó (román) népe kiszabadította a kis-sármási börtönpincéből.
Azért  még  évekig  éltünk  csengőfrászban,  és  aludtunk  naponta  becsomagolt  hátizsákkal,
zsírozott bakanccsal az előszobában, és velünk Erdély-szerte sok száz, sok ezer család.

A Magyar Népi Szövetség már eljátszotta a számára kijelölt és megengedett szerepet. A
magyar érdekképviseleti intézmények halottak voltak A hangulat nyomasztó és kétségbeejtő
volt, de még élt a naiv remény. Majd az amerikaiak! Az ismerősök suttogtak. Telefon még nem
nagyon akadt, így a lehallgatástól nem, de a feljelentőktől már félni kellett. Apám névnapjáról,
az  ott  elhangzottakról,  az  őt  maga  elé  rendelő  biztonsági  tiszt  félelmetes  hangon  és
pontossággal,  szó  szerint  számolt  be  neki,  majd  utolsó  figyelmeztetésben  részesítette  a
professzor elvtársat.

A kitelepítettek közt volt aki maradhatott régi lakhelye közelében, ha akadt ki befogadja.
De  sokan  kerültek  le  a  Baraganba,  a  Hortobágynál  jóval  mostohább  román  pusztába.
Marosvásárhely városa is a kitelepítéseknek egyik célpontja volt. Egy szélesebb vonzáskörzet
kitelepítettjeinek  kijelölt  városa.  Számos  rokonomat  látogattuk  ott,  s  vásárhelyi
egyetemistaként is voltak még a városban kitelepített rokonaim kikkel a kapcsolatot tartottam,
de  ezzel  nem  dicsekedhettem.  Kétéves  fizikai  munkával  járó,  etno-osztályharcos
exmatrikulálásom után,  1962-ben  elvégezvén  az  egyetemet,  még  akadtak  „déós”  rokonok,
ismerősök a városban. 

Voltak arisztokraták kik egy putri néhány négyzetméterét osztották meg többedmagukkal
és a csomagokból csináltak emeletes fekvőhelyet. Volt akiknek alacsony, nedves pince, s volt
akinek padlás jutott tyúklétrával.  Ismertem földbirtokost ki szerencsésen, egy más családtag
által  még  megmentett  városi  ház  dohos,  vizes  pincéjében  tengődött  „rokonai  alatt”,  és
boldogan,  hogy  nem  kellett  messzebb  menni.  De  laktak  befogadó  falusiaknál,  kijelölt
befogadóknál,  barakkokban,  odúkban  és  viskókban,  kapualjakban,  tyúk  és  disznóólakban,
aklokban, s még ki tudja hányféle helyen és hányfelé. A lakhelyet elhagyni nem lehetett. 

Egy generáció  így élte  le  maradék  életét.  A távolabbra  kerültek,  a  puhább  periódusok
áldásos  hatását  élvezve  -  ha túlélték a  viszontagságokat  -  évek múltán,  lassan  szivárogtak
vissza eredeti, vagy újonnan választott lakhelyeikre. Persze nem eredeti lakásaikba, hanem itt
is  mint  kegyelemből  befogadottak,  kitaszítottak.  Esetleg  még évekig kellett  a  rendőrségen
jelentkezzenek,  ami  a  kényszerlakhelyeken  eleve  kötelező  volt.  Eleinte  ezt  is  hetenként
követelték  meg,  később  kéthetente  és  így  lazult  fokozatosan,  akárcsak  a  jelentkezésekkor
alkalmazott embertelen hang és bánásmód,  a felesleges  megalázás és lelki  terror megannyi
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módszere. E tevékenységben sajnos nem csak a román illetékesek, de magyar kiszolgálóik is
jeleskedtek. Olykor azt is mondhatnánk, hogy: sőt.

Valamennyien  dolgoztak.  Keményen,  és  amit  lehetett.  És  most  kissé  igénybeveszem
türelmüket.  Fontosnak  tartom a tárgyszerű  pontos  adatokat.  Nos  ilyenre  bukkantunk Mikó
Lászlóné – Ugron Anna pontos feljegyzéseiben, melyek szerint ő a következő munkahelyekről
szerzett tudomást Marosvásárhelyen (zárójelben a névszerint is felsorolt érintetteknek csupán
számát adom meg): asztalos (5); ács (2); cseléd (2); biligyári munkás (2); cukorgyári munkás
(4); csuhétalp készítő (3); cipőtalapló (1); gyümölcsös (1); egér és patkányirtó (4); gépkezelő
(3);  gyógynövényes (2); esztergályos (2);  csipkebogyó gyüjtő,  feldolgozó (4);  edényfoltozó
(2); festőművész (1); fuvaros (4); harangozó (1); fuvarossegéd (1); éjjeli őr (4); építőmunkás
(3);  trágyatelepi  dolgozó  (1);  gépíró  (3);  diétás  nővér  (1);  műtős  (1);  kéményseprő  (2);
kifliszámoló (1); kocsis (5); házaló (1); kertásó (4); gombkészítő (7); bolti eladó (2); parkőr
(1);  biztosító  (4);  kötő  (5);  kántor  (3);  kifliárus  (2);  kerti  munkás  (4);  kertész  (4);
veteménytakarító  (4);  irodai  dolgozó  (6);  ládacsináló  (4);  libafarmi  munkás  (8);  mérleg
bérbeadó (1); mészégető (7); pelenkamosó (1); pékmunkás (3), hizlaldai munkás (1); nyelvóra
adó (7); vetőmagközponti  dolgozó  (1);  tanár  (5);  műstoppoló  (1);  szőlőcsősz  (1);  takarító-
társalkodónő (1); ószeres (4); piaci árus (5), raktáros (6); trafikos segéd (2); zongora oktató (3),
zenekari tag (4); téglagyári munkás (5), egyéb napszámos (16); pad-bérszedő (1); szolga (2);
szódavíz kupakoló (1); szőlőmunkás (3); tehéngondozó (1); takarítónő (8); mosó-vasalónő (2);
varrónő (8); gyermekgondozó (5); sírszakértő (1);  tyúk-kopasztó (1); modell  (2),  a  magam
kolozsvári  tapasztalatai  szerint  még  WC  takarítás,  virágárusítás,  használati  eszközökkel
folytatott  házalás,  csomagcipelés,  mindenfajta  mezőgazdasági  és  földmunka,  háztartási
munkára  bejárás,  házvezetés  és  (szerencsésebbeknél)  itt  is  nyelvtanítás  vagy  szellemi
négermunka  szerepelt  a  lajstromon.  A  fiatalok  gyárakban,  egy  nagybátyám  például
kazánkovácsként kereste kenyerét. Többen élmunkások is lettek.

Emlékezetem szerint nem lehettek kétségbeesettek. Volt, aki egyenesen kastélyából kitéve
ment  el  WC-takarítónak.  A hokedlin üldögélve  Shakespeare-t  olvasott.  Amennyire lehetett
megőrizték  régi  életük  néhány  értékét.  Templomba  jártak,  olvastak,  bridzseztek,  társasági
életet éltek, ha rongyokban is. Látogatták és a semmiből is támogatták egymást. Gyermekeik
kirekesztettségét  is  igyekeztek  megoldani,  áthidalni,  a  szükséget  erénnyé  kovácsolni.  A
gyermekek nevelésében nem kapott szerepet  a múlt feletti  siránkozás.  Volt aki elérte,  hogy
gyermekét nem telepítették ki, ez a helyi hatóságok jóindulatán, de véletleneken is múlhatott.
Ismerünk  esetet,  hogy  az  Erdélyben  titokban  tanuló  gyermekét  a  család  a  dunadeltai
kényszerlakhelyen keresett pénzből tartotta el. De akadt aki kétségbeesésébe, örökbeadással
mentette meg gyermekét a súlyos teherként ránehezedő névtől. A hurokból így-úgy kibújt déós
gyerekek közül igen sokan mentek óromániai egyetemekre, ahol nem figyeltek annyira rájuk.
Egy  időben  Jasiban  egész  magyar  kolónia  jött  össze.  Kitűnő  magyar  értelmiségiek  sora
cseperedett fel így.

Az  elhurcoltak  magatartása,  élniakarása,  példamutató  volt.  Emberként  és  magyarként
egyaránt.

Örökké eszembe jut ennek ellentéte gyanánt az a néhány kiemelt, leváltott kolhoz elnök,
kik rövid uralkodásukat elveszítvén mind összeroppantak. Idegileg, erkölcsileg. Ittak, züllöttek,
jó esetben csak betegeskedtek. Hányat kellett orvosként végigkísérnem a rokkantosítás útján.
2-3-4 éves nyúlfarknyi történelmük már elválasztotta őket attól a munkától, amit az azt esetleg
évszázadok óta – nemzedékeken át - nem ismerők, zokszó nélkül kezdtek el akár kitelepítésük
másnapján.

Az erkölcsi tanulság nem elhanyagolható.
Külön fejezetet érdemelne az, ahogy a kitelepítéseket az irigység, az érdek, s nem ritkán a

gyűlölet, illetve mindenkor az etnikai tisztogatás feladata befolyásolták
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55 év telt el, és azoknak az éveknek a hangulata nem ment feledésbe. Személyiségembe
maródott. Nem gyűlölet, nem is félelem, de valami szorongás, valamiféle mélyen rejlő, belénk
nevelt rejtett félszeg és fals bűntudat máig megmaradt.

Ma  is  harcolnunk  kell  levetkőzéséért.  Ha  ez  nem  sikerül,  tovább  szolgáljuk  egykori
sanyargatóinkat  és  utódaikat.  Saját  otthonainkban  fogunk  kényszerlakhelyként  élni.  Saját
hazánk válik a D. O. részévé. Mert nem volt ez másként az anyaországban sem. Nem csak az
anyanyelvvel terhelt osztály-hovatartozás tehetett üldözendő kisebbséggé a szocializmust építő
virágzó Kelet-Európában. Az üldözők és üldözöttek itt is - ott is szinte ugyanazok voltak. A
módszerek nemkülönben. És a szereplők utóélete is hasonlatossá vált.

Az üldöztetést túlélők jó ha emlékeznek. És mesélnek.
Az egykori üldözők és jogutódaik, erkölcsi kötelességgé tennék a feledést.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2004. február 6.

Megjelent: Erdélyi Napló (646.) 2004. február 17.

LEÉPÜLÉSÜNK KÜLÖNÖS LÁTOMÁSAI

A  lelkipásztor  már  a  hirdetéseknél  tart,  s  az  isteni  igazságszolgáltatásba  kálomista
egyszerűséggel kapaszkodó templomjáró gondolatai elkalandoznak. 

A csendes, mindenki által magában elmondott ima, az égi kérvénybenyújtás során, ország-
világ dolgán kesergett s kért segedelmet.

Mi folyik itt, Uram!?
Vagy  csak  játékot  szerkesztettél  magadnak,  Néked  kedveset,  szeretetreméltót,  hiszen

kegyelmes  is  vagy  mihozzánk.  De  érdekessé  tevéd  a  sátán  közénkbocsátásával.
Megpróbálásunkra,  erősödésünkre,  vagy csak magad szórakozására? Hiszen Néked mindent
szabad.

Sok borzalom van már az emberi nem mögött, de minden kor a maga szokásai és mércéje
szerint élt és szenvedett. 

Lehet,  hogy  valaha  az  ókorban  oroszlánok  elé  vetettek  és  megfeszítettek,  szurokba
hempergettek és megégettek, később a tatárok karóba húztak, megnyúztak, s még az inkvizíció
sem bánt vélünk kesztyűs kézzel. Lehet, hogy háborúk, forradalmak, járványok és katasztrófák
rémisztettek. De a ma embere más. Másfajta kínzásokat talál ki társai számára, s más célok felé
törtet.

Alig  múlt  még  el  a  két  borzalmas  rendszert  reánkszabadító  század.  Annak  egyik
találmányát hamarosan és gondosan kiirtották (nem eléggé), de a másik sokáig pusztított. Azt
hittük, hogy kiláboltunk belőle.  Azt hittük, és nem figyeltünk oda. A szövődmények velünk
maradtak. A régi bűnök még gyötörnek, s a régi bűnösök is tehetik kedvükre. 

Az emberi  hatalomvágy és  mindaz amit  kielégítésére felhasználnak,  ma világszerte  oly
formáit tárja elénk, hogy a gondolkodó hívő, de a nem hívő is elretten a bűn e tenyészetétől.

Olybá tűnik, mintha mi lennénk a föld igazi kórokozói. Mi,  akiket azt uralni, azzal élni
teremtett az Úr. 
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Pusztító  baktériumok módjára tesszük tönkre a bennünket  éltető világot,  és  már  a  föld
nyújtotta kereteken is túl nyújtózkodnánk.

Amikor a környezet pusztításának életet jelentő tilalmát alárendeljük a pénz és a hatalom
vágyának, magatartásunk semmiben sem különbözik egy kórokozóétól. Annak tobzódásába is
belepusztul a megtámadott szervezet. Az a táptalaj, melyen ha szerényen meghúzódna, vígan
élhetné világát.

Az istentisztelet végetér, a zsoltárokat elnyeli az ég, a fohászok lassan szállnak felfelé, mint
fáradt,  bizonytalan  léggömbök.  Érezni  lehet,  hogy  sokan  vannak,  akik  ország  dolgában  is
gondolkodnak.  Nagyon  személyessé  váltak  a  közös  bajok.  Vajon  eszükbe  jut  a  szörnyű
karácsonyi  szidalom,  a  felelős  emberi  gondolkodás  kiölésére  szövetkezettek  megannyi
provokációja?  A  sok  egymással  összefüggeni  látszó,  de  külön-külön  is  felháborító,
kétségbeejtő,  végeredményében  öngyilkos  cselekedet.  S  az  elkövetők,  vagy netán  parancs-
végrehajtók tudják-e mit cselekednek? A nem kizárható felbujtók tudják-e, hogy saját utódaik
jövőjét is pokolra küldik?

Nem tudhatjuk.
Hiszen a felelős cselekvés példája nem tud oly hatással lenni a tömegre, mint az uszító,

gyűlöletkeltő  hang.  Ezt  könnyebb  nekik  magukévá  tenni.  Az  előbbi  mércét  jelent.
Teljesítményt igényel. Kényelmetlen.

Egy bonyolultan összetett -  láncreakcióra emlékeztető – mondat áll össze a templomból
távozóban, a  kommunizmus rövid összefoglalója,  a most  uralkodó utódok sikereinek egyik
magyarázata:

Az arisztokráciát okoló, nagypolgárokat kárhoztató, csökevényes kispolgárokra mutogató
kulákokra  gyanakvó  középparaszt  ingadozását  emlegető,  szegényparasztot  bíráló,
munkásarisztokratát  kinyírni  készülő  proletárt  ma  képviselő  lumpenproletárok  szavaznak
tömegesen, a valamennyiünkből álló nemzet vesztére.

És ezért kell mindent elkövetni a hataloméheseknek, hogy ők minél többen legyenek. Hogy
minél többen süllyedjünk le közéjük.

A hatalom birtoklása a bolsevik gondolkodásban az emberek lenullázását igényli. 
Mint annyi éven át, ma is mindent megtesznek ezért. A különbség csupán az, hogy most

ezzel  egy  másik  pusztító  erőt,  a  gátlástalan  globalizációt  szolgálják.  És ezzel  saját,  ennek
szolgálatára átmentett hatalmukat.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2004. február 16.

Megjelent: Erdélyi Napló (648.) 2004. március 2.

SZOBROK, ÉRZÉKENYSÉGEK, MÉRCÉK, EVANGÉLIUMOK, ÉS POÉNOK

„Jaj  néktek  is  törvénytudók!  Mert  elhordozhatatlan
terhekkel  terhelitek  meg  az  embereket,  de  ti  egy
ujjotokkal sem illetitek azokat a terheket.” 
„Jaj  néktek!  Mert  ti  építitek  a  próféták  sírjait;  a  ti
atyáitok pedig megölék őket.” 

Lukács ev. 11./46-47.
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A krisztusi boldog és jaj-mondások között válogatván, a kipusztításra nemrégen - éppen a szent
estén - kijelölt magyarhoni keresztény, inkább a jaj-mondások között tallózhat.

Most éppen szobrok állítása vagy nem állítása ügyében folyik vége-nincs vita.
Először azon kezd rágódni az elme, hogy a demokrácia játékszabályai vajon csak nálunk

torzulnak ily nevetségesre, hogy nem tisztázható a józan ész szabályai szerint, hogy mi az ami,
s ki az, akit sért ez, vagy az?

A kérdést a gyakorlat hímes mezején kutatgatván, bizony folytonosan a kettős mérce -
felénk immár megszokottá váló - jelenléte tűnik föl. Az események folyását figyelő, olvasó,
nézelődő ember azt tapasztalhatja, hogy minden erre van felépítve. A törvény, a szabály csak
azokra érvényes, akiket most kell azzal terhelni. Az aktuális hatalom – híveivel egyetemben -
kivonja magát alóla. Nem kell messze menni az elmélkedőnek. Lukács evangéliumának fenn
említett 11. fejezete,  a 46. versben írja: „Jaj néktek is törvénytudók! Mert elhordozhatatlan
terhekkel terhelitek meg az embereket,  de ti  magatok egy ujjotokkal  sem illetitek azokat  a
terheket.”

Hát erről itt és most túl hosszú lenne megfuttatni a fantáziát. Gondoljunk csak arra, hogy
ugyanaz a megnyilvánulás (sőt), miként jelenthet gyűlöletbeszédet egyik oldalon, és a szólás
természetes szabadágát a másikon. S, hogy a legdurvább végletet is elővegyem, miként lehet
egy tárcavezetőnek felszólítani az adóhatóságot, hogy az szabályaitól eltérve, éppen e miniszter
által képviselt (ministrált = szolgált) társadalmi réteget „támadja le”. És miért? Csupán, mert
megfordítván a ministrálás demokratikus szabályát, és saját érdekei, meg az általa képviselt
hatalom céljai szerint értelmezvén, azok nem akartak engedelmes szolgálói lenni éppen néki, a
szolgálatra szegődöttnek.*

De térjünk vissza a kettős mérce és az egyoldalú értelmezések feletti felháborodásból,
annak e jegyzet indításkor említett részletéhez. A szoborállításhoz.

A Kádár-szobor ötlete nem keltett akkora felháborodást a főváros uraiban, mint a Teleki-
szobor  felállítására  tett  javaslat.  Mi  több,  Joszif  Viszarjonovics  Sztálin  –  ma  is  aktuális  -
díszpolgársága sem.

Telekiről, kinek annak idején - öngyilkossága után - az angolok - képletesen - egy üres
helyet  javasoltak  fenntartani  a  majdani  béketárgyalásokon,  azt  mondják,  hogy még e tettét
megelőző  bűnei  miatt  nem  érdemel  szobrot.  Meg,  hogy  szobra  érzékenységeket  sértene.
(Mellékesen  jegyzem  meg,  hogy  ezt  elmondták  már  az  adventi  keresztekről  is  -  csak  a
keresztekről!)

Tudjuk,  hogy  Teleki  Pál  a  Tanácsköztársaságot  és  Trianont  követő  borzalmas
hangulatban,  majd  utóbb  az  általános  német  nyomás  alatt  sajnos,  nagyon  sajnos,  de
kompromisszumokra  kényszerült.  Azt  is  tudjuk,  hogy  más  országokhoz  viszonyítva  ezek
meddig mentek el.  Meg persze azt  is,  hogy tisztában vagyunk vele:  seperjünk csak a saját
portánkon. De milyen érdekes, hogy esetében ez az adott szorongatott helyzetben reálpolitikusi
erényeket  is  jelentő  tény,  megbocsáthatatlan  bűn.  Bűn  annak  ellenére,  hogy  abban  a
pillanatban, amikor úgy érezte, hogy az, amit tőle elvárnak meghaladja a józan politikus által
betartható  kényszerű,  de  mégis  az  adott  helyzetben  még  elfogadható  határokat,  önkezével
vetett véget életének. 

Ha jól tudom a Teleki cselekedeteit megelőzték, vagy azzal egy időben hangzottak el
Jászi  Oszkárnak  is olyan kijelentései  a  zsidóság számarányát  meghaladó szerepvállalásával
kapcsolatosan, melyeket néki ma senki sem ró fel. A Telekit megítélő szemléletet elfogadva
pedig igazság szerint ő sem úszhatná meg.

Ezeket  a  tényeket  közel  egy  évszázad  távlatában  már  nem  szabad  anakronisztikus
hozzáállással boncolgatni.  Ez is az eltelt évtizedek szemlélete.  A fáraók nem piramisépítők,
hanem gonosz és szemináriumokon elítélendő rabszolgatartók voltak. 
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Igen meglepő, hogy a vitához eleddig nem szól hozzá a szakma.(A jegyzet írása után
végre többen is megszólaltak.  A sz.  mgj.) Ismeretes,  hogy Magyarország még a harmincas
évek közepén megpróbálkozott az angolszász orientációval. Montgomerrytől tudjuk, miszerint
ezt  Roosewelték  éppen  azzal  utasították  vissza,  hogy  ezzel  a  fölrajzilag  kiszolgáltatott
Magyarország a németek haragját vonná magára, annak a zsidó közösséget is érintő minden
következményével.  Teleki külpolitikai koncepciója a  „kívül maradás” volt.  Abban, hogy ez
összeomlott, s ezzel kezdetét vette a folyamat mely Telekit is maga alá temette, benne volt az
angolszászok  folyamatos  tartózkodó  magatartása  (melyet  történelmi  távlatban  akár  meg  is
érthetünk). Ennek egyik legjellemzőbb momentuma az az állásfoglalás, melyet 1940. február
22-én a belgrádi  Balkán konferencián hoztak nyilvánosságra.  Ebben olvasható a következő
bekezdés: „A háború kezdete óta mindvégig tudatában voltunk annak, hogy lehetetlen lenne
olyan  „frontot”  létrehozni  Délkelet-Európában,  amelyhez  Magyarország  is  hozzátartozna.
Ezért  sohasem  vetődött  fel,  hogy  garantáljuk  Németországgal  szemben  ezt  az  országot,
ahogyan tettük Romániával. Más szavakkal, tudomásul vettük, hogy Magyarország a német
szférába tartozik – és ezen nem fog változatni semmi, amit mi mondhatunk.” **

Teleki azt is tudta, hogy előbb-utóbb a nyugati hatalmak és a Szovjetunió szövetségével
kell szembenézni és azt is kijelentette, hogy a Szovjetunió megtámadása a németek vereségét
jelenti. 

Egy  nagyszerű  és  éleslátó  politikus  folytatta  élet-halál  harcát  a  fent  leírt  lehetetlen
helyzetben. Nevetséges lenne és rövidlátó, ha itt az elkerülhetetlen hibák és kompromisszumok
miatt  próbálnánk  befeketíteni  ezt  a  nagy  embert,  akinek  tevékenysége  és  példaértékű
magatartása  a  háború  után  éppen  a  javunkra  felhozható  kevés  enyhítő  körülmény  egyikét
jelentette. Abban sem vagyok biztos, hogy ha mesterségesen nem élesztgetik, léteznek azok az
érzékenységek,  melyeket  a  szobor  ellenében  felhoznak.  A  Telekinél  sokkal  bonyolultabb
Horthy  megítéléséből  is  láthattuk  ezt.  Az  őt  a  magyar  fasizmus  bizonyítékaként  (ennek
örvendező szomszédainkkal együtt) elítélő baloldal hallgat arról, hogy a sokat bírált temetésén
ott  volt  látható  a  hálás  budapesti  zsidóság  koszorúja  is.  Pillanatnyi  politikai  érdekből  túl
akarnak  tenni  a  Nürnbergi  bírákon is?  Mi  több Sztálinon  is?  Most  az  a  nyerő,  aki  minél
bűnösebbre festi történelmünket.

Kádár, kinek nevét nehezemre esik Telekivel egy oldalon leírni, a vidám barakkot nem a
benne lakók érdekében próbálta fenntartani (mint tudjuk adósságokból). Másról volt szó. Kádár
János  1956  és  az  ezt  követő  terror  után  tudta  jól,  hogy  hatalmát  csak  egy  vidám barakk
konzerválhatja. És azt is tudta, hogy ehhez a legjobb módszer a benne lakók elsilányítására.
Hogy ez mennyire sikerült neki, azt most látjuk igazán.

Csapongó gondolataim itt egy nemrégen történt színigaz, s mégis anekdotikus eseményt
idéznek fel. Jeles tudományos fórumon, zsúfolt színházterem előtt vetette fel egy jeles szakma
jeles  professzora,  hogy  milyen  különös  megállapításra  jutott.  Míg  régebben  számos  nagy
emberünk  lett  öngyilkos  midőn  becsületét  bemocskolák,  ez  a  szokás  eltűnt,  miután  a
kommunizmus országunkra tenyerelt. Az általános derültség közepette, a szociál-liberális sajtó
egy nagyhatalmú - ma már balburzsóáként is számon tartott – képviselője felhívta a jelenlevők
figyelmét arra, hogy Papp elvtárs a rendszerváltás után lett öngyilkos. (Az információval nem
rendelkezők  kedvéért  elmondanám,  hogy  Papp  elvtárs  Veszprém  megye  első  titkára  volt.
Kádár egyik legjobb vadászcimborájaként 56 után ártatlan elitéltek büntetésének súlyosbítását
járta ki, akár a halálos ítéletig. Egy megye rettegte és gyűlölte őt. Mentora volt egyébként ma
„menő”,  hatalomba  levő  politikusnak  is.  A  rendszerváltás  után  -  bűneinek  tudatában  -
feleségével együtt az öngyilkosságot választotta.) A történetet folytatván, a következő poén –
mindössze három szóban - ekkor érkezett,  mégpedig egy másik tudományos nagyságtól,  és
mindössze ennyi volt: …ha tudta volna… Mondanom sem kell, hogy az ezt követő derültség
sem volt kicsi.
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Hát  így  élünk,  éldegélünk  mi  a  jóléti  rendszerváltás  kortársai  magyarhonban,  s  ha
kitekintünk a kisebbik hazára, ott is szobrok állítása borzolja a kedélyeket. Az egyik még nem
áll,  körötte  ármányos  és  primitív  félremagyarázások,  mesterségesen  keltett  és  ápolt
érzékenységek. Más szobrok kitiltva, vagy letakarva várják az idők szelídülését. A harmadik
már áll. Olyan állította, aki ha a szobor gazdájával egy időben él a múlt század harmincas-
negyvenes éveiben Jászvásáron, nem bronzba öntötte volna, hanem a mészárszék kampójára
húzza,  amint  az  a  tagadott  romániai  holokauszt  idején  arrafelé  előfordult.***  Lukács
evangéliumával mondhatjuk hát: „Jaj néktek! Mert ti építitek a próféták sírjait, a ti  atyáitok
pedig megölék őket.”

S  akkor  még  nem is  beszéltünk  a Nagy-Románia -  senkit  sem sértő –  A Tiszától  a
Dnyeszterig terjedő térképét talapzatán viselő,  újdonat új Vitéz Mihály szoborról, a  kárpát-
medencei érzékenységek kettős mércéjének emlékművéről.

*  Dr.  Kökény  Mihály  felszólította  az  adóhatóságot,  hogy ellenőrizzék szigorúan  a  vagyon-gyarapodásra  gyanús
orvosokat.

** Juhász Gyula: Magyar-brit titkos tárgyalások (Kossuth 1978!!!)
*** Az aradi Szabadság szobor, Wass Albert szobrai, illetve a szélsőséges nacionalista és antiszemita Cornel Vadim

Tudor által Brassóban - engedély nélkül - felállított Rabin (!) szobor.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2004. február 23.

Megjelent: Erdélyi Napló (649.) 2004. március 9.

HOGYAN JUTOTT A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY ODÁIG, HOGY A HATÁRON
TÚLI BETEG ELVISELHETETLEN TEHERRÉ VÁLT?

AVAGY A BALBURZSOÁ VEZETÉSELMÉLET ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGY

Évtizedek óta ismert jelenség az anyaországban, főleg orvosi  körökben, leginkább pedig az
Erdélyből származó orvosok között, a segítséget váró határon túli beteg. 

A kádári években az ingyenesség látszatával működő egészségügy, az akkor persze sokkal
ritkább kérelmezők gondjait általában orvos-beteg szinten „lerendezte”. Mára a kérelmezők
száma  hatalmas  mértékben  megnőtt.  A  „rohamosan  fejlődő”  magyar  piacgazdaság,  az
egészségügy ezzel szinte párhuzamos válsága, a határon túliak iránti hangulat változása (okai
külön  tanulmányt  igényelnének),  az  egymást  váltó  kormányzatok  ellentmondásos
hozzáállásának következményei, összhatásukban egyre romló - és már-már a megoldhatatlan
felé mutató - helyzetet teremtettek.

Az  anyaországba  érkező  határon  túli  betegek  és  hozzátartozóik  sokszor  kérdezgetik,
hányadán is állunk ezzel a magyar egészségüggyel? 

Most  tehát  arra teszek  kísérletet,  hogy az agyonbonyolított  és a megszorítások  miatt  a
segítőkészségből  fakadó  fekete  vagy  szürke  megoldásokat  is  szinte  teljesen  ellehetetlenítő
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helyzet  hátterére  vetítsek  némi  fényt.  Vagyis  ismerje  meg  az  erdélyi  olvasó  is  a  magyar
egészségügy hanyatlásának rövid történetét.

***

Manapság sem a beteg, sem az őt gyógyítani igyekvő orvos nem tud könnyedén felröppenni
hogy ott az egészségügy madártávlatában gyönyörködjön.

Igencsak földhöz kötik a tények, s arra kényszerítik, hogy alulnézetből vizsgálgassa azt.
Addig, amíg még meghagyják a látását. Mert bizony már attól is megfosztanák.

A  nagypolitika  nem  választható  el  létünk  részleteitől  és  azt  is  tudjuk,  hogy  nálunk
hatalmasabb  országokban  is  kénytelen  számolni  az  egészségüggyel,  mint  óriás  elosztási
rendszerrel.

Minálunk  azonban  úgy  látszik,  hogy  divatos  megpróbálkozni  a  lehetetlennel.  Ilyen
próbálkozás az egészségügy és az azt működtetők bedarálására tett kísérlet is. Bátor cselekedet,
mint a cigány lováé, midőn vakon vágtat neki a kerítésnek.

Persze abban is sajátosak vagyunk, hogy ellentétben még legközelebbi szomszédainkkal
is, itt nem kizárt, hogy a vak lónak lesz igaza. Magyar sajátosság lesz ez a világ gazdaságában.
Nagy találmány. Ha ez sikerül, annak egyedüli okozói mi egészségügyiek leszünk, a siker titka
pedig  megosztásunk,  félelmeink,  a  szocializmus  éveiben  szorongásra  szocializált  egész
lényünk.

A módszer ismeretes.
Annak  egyik  legátlátszóbb  példája  éppen  most  érhető  tetten,  midőn  a  végső

kétségbeesésben  tüntető  gazdákat  állítanák  szembe  a  népesség  többi  részével.  Erre  is
fogékonyak vagyunk. Karsai a búzaégetéssel és útlezárással MSZP képviselővé felfejlődött úr,
már  figyelmeztet:  maguk  ellen  fordítják  az  ország  közvéleményét,  már  látszik  a  felmérő
szavazásokból!

Az  egészségügyben  sem  történt  ez  másként.  A  feketelistára  került  –  egyedülállóan
minden orvost képviselő – Magyar Orvosi Kamara ellenébe próbálták felvonultatni a kisebb
szervezeteket.  Kórházszövetséget,  szakorvosi  szövetségeket,  szakmai  szervezeteket  stb.  A
kísérlet majdnem sikerült. De a Draskovics-csomag nyomán azok észbekaptak. Májusig pedig,
azt  mondják  a  szakértők,  végleg  felébred  majd  az  összes  érintett.  A  forrásra  váró
intézményeknél végrehajtott elvonások hatni kezdenek.

Úgy látszik, hogy a balburzsoá osztályhatalom felé vezető úton három egymást követő
lózung igazít el. Először az oszd meg és uralkodj, utána a foszd meg és uralkodj, végül a foszd
ki  és  uralkodj  végleg.  Konkrétabban  tehát:  egymás  ellen  fordítjuk  a  maradék  erőt,  így
megfosztjuk minden hatalmától, majd gazdaságilag kifosztható állapotával vígan visszaélünk.

Ezután következik még a ráadás,  a  pofozd meg és  uralkodj,  az arculcsapás.  Ugyanis
elvárják, hogy még tapsoljunk is nekik. Van aki még emlékezik a Ceausescu-idő béli viccre? A
túlvilágon nehéz sorsával versengő egyiptomi rabszolga és román alattvaló vitája így dőlt el:
Lehet, hogy halálodig hátadon hordtad a követ a piramishoz, de közben nem kellett tapsolnod
is, hogy: Ramszesz, Ramszesz.

Távolról sem helyes azonban, hogy csak a mát nézzük, s elfeledjük azokat az évtizedeket,
melyek idáig vezették az egészségügyet. Sokat írtak és mondtak már ezekről az elszalasztott
időkről,  de  azok  csak  szerintünk  voltak  elszalasztottak.  Azok,  akik  elszalasztották,  ezt  is
akarták  tenni.  Mikor  az  egészségügy  lehetőségeit  elmulasztották,  ők  más  lehetőségeket
ragadtak meg. Magyarul, az egészségügyet negyven évig a maradékelv alapján működtették,
tudatosan nyakába varrták a hálapénzt (Gerő Ernő 1951.) majd 1989. után forrásaiból kivontak,
járulékforintjainkat elsinkófálták. Az 1500 milliárdos kivonás az utóbbi idők műve, hogy előtte
mit  vettek ki  „belőlünk”,  senki  sem tudja megmondani.  És akkor  még nem beszéltünk  az
egykor  jól  működő  magyar  biztosítási  rendszer  vagyonáról,  melynek  visszatérítése  a
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rendszerváltás  után  egy  darabig  téma  volt,  egyre  csökkenő  összegek  említésével  s  végül
elfelejtődött.  Ha emlékezetem nem csal,  akkori  hatszáz milliárdról  beszéltek először,  utóbb
háromszáz  valamennyi  került  szóba.  Mert  egykor  a  biztosítások  (a  nyugdíj  is)  nem  úgy
működtek, hogy a fiú járuléka tartotta el az apát egyik hónapról a másikra.  Vagyona volt a
biztosítónak,  mint  ma is  a  jobb gazdaságokban.  Ez is az elügyetlenkedett  kárpótlással  egy
időben történt.

Az egészségügy reformja verbálisan végig terítéken volt, de történni csak kevés történt, s
az is a konzervatív kormányok idején és az alapellátás terén. 

Az Antal-kormány elkezdte a reformot, fel is vázolta annak menetét,  de főleg a belső
lobbyk ellenállása és állítólagos politikai alkuk (?) vezettek oda, hogy az alapellátás szintjén
elakadt. Az alapellátás (most ez a háziorvosi hálózatot jelenti) azóta is ebből él, ugyanakkor
innen eredezteti egyben kínjait is. A többi ágazat azóta is irigyli, de nem tud (Nem mer? Nem
hagyják?) egységesen fellépni, hogy kövesse a kitaposott úton.

A  Horn-kormány  idején  reánk  köszöntő  Bokros-csomag  hatalmas  csapás  volt  az
egészségügyre.  Még  az alapellátás  is  majdnem beleroppant.  Csak  apró,  ügyeskedő,  szürke
módszerekkel maradhatott talpon.

Az  Orbán-kormány  ismét  lentről  kezdett,  az  alapellátástól.  Logikusan,  hiszen  ez  a
legolcsóbb ágazat, ennek kihatása a legnagyobb a hétköznapi közérzetre. Ünnepi pillanat volt,
midőn Orbán Viktor a nemzet ajándékaként átnyújtotta a vagyoni értéket jelentő praxisjogot a
magyar  alapellátóknak.  Ez is lökést  adott  a  túlélésünkhöz,  de  ismét  elakadt  a  folyamat  az
alapszinten. Elakadt s maradt megint a megosztó irigykedés.

A Medgyessy kormányzat ígéretei közül elsőnek az 50%-os egészségügyi béremelést volt
kénytelen megvalósítani. Erre még meg is volt a pénz az öröklött – állítólag üres - kasszában.
Hivatkozik is sűrűn erre az emelésre. De ki veszi észre, hogy ezzel a nem valódi 50 százalékkal
(hiszen csak az alapbérre vonatkozott, s az egészségügyben a külön munkáért járó ilyen-olyan
aprópénzek egészítették ki a fizetést az éhbér szintjéig is) még mindég nem mozdultunk el a
magyar bérskála utolsó helyeiről, arról nem beszélve, hogy ez úgynevezett első lépés után a
folyamat az ígéretekkel ellentétben teljesen leállt. Hatása mára már alig több, mintha évente az
inflációt kissé meghaladó emelést hajtottak volna végre.

Most a Draskovics-csomag réme lebeg felettünk. Több mint tizenhatmilliárdos elvonás.
Vagyis  a  módszer  -  a  demagóg  ígéret  ellenére  -fűnyíró  jellegű.  A  többletforrást  igénylő
egészségügyből is elvonnak. Az ágazat vezető tárcája és tárcavezetője nem is próbál ellenállni.
A tiltakozók és követelődzők egyféle osztályellenség szerepébe kényszeríttettek. Ez a sors várt
az Orvosi Kamarára is. Ugyanis a kormányt „túlzottan megértő” vezetését – annak legnagyobb
meglepetésére – demokratikusan leváltotta.  Legfelsőbb megoldásnak jött  ismét  a megosztás
fegyvere - sorainkon belül - és ami még rosszabb, a társadalom ellenünk hangolása.

Erre való módszer a fél évszázada sandán fenntartott hálapénz, mely vaj a fejünkön, de
nem megoldás semmire. Erre való az anyagi válságot elkerülhetetlenül követő morális válság
jeleinek felemlegetése és a sajtóban történő sulykolása is. És erre való az egészségügy egész
„jólfejlett” nyomora.

Hiszen a magyar beteg vajmi keveset tud arról, miként is működik egy fejlett társadalom
egészségügye. Csak a szocializmus reflexei közül magával hozott ingyenesség elve, s az ebből
fakadó  parttalan  igény  él  emlékezetében.  Az  ésszerűsítő  strukturális  változások  a
pénztelenségben  csak  bosszantó  megszorításokként  hatnak.  Pláne  ha  ügyetlenül  is  hajtják
végre. Források bevonása lehetetlen. A privatizáció nem fog forrást hozni. A megtérülni akaró
tőke  keleten  keleti  gondolkodással  él,  és  nem  vár  évtizedeket.  Ha  mégis  bejön,  akkor
mazsolázni, rabolni akar. Tisztelet egy-két ritka kivételnek. De az nem is igazi tőke.

Mit várhatunk hát?
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Mit  várhatunk,  miközben  Európa  beteg  nemzete  vagyunk,  s  vezetünk  számos
szégyenletes  és  tragikus  listát?  Miközben  feladatunk  lenne  a  nálunk  is  nyomorúságosabb
egészségügyi rendszerekből érkező elszakadt testvéreink gyógyítása is.

Sajnos  nem  sokat.  Mert  ha  a  hazai  posványból  felemelkedve  mégis  sikerül  az  a
madártávlat, akkor körülpillantva rájövünk, hogy ezzel is lekéstünk. A globalizáció szándékai
ugyanis  távolról  sem  tiszták.  Ki  nem  mondva  már  zavarja  a  nyugatabbra  levő  országok
emelkedő  átlagéletkora.  Zavarja  a  sok  eltartandó  nyugdíjas.  Zavarja  az  egyre  drágább
egészségügy.  A  szakmailag  megvalósítható  és  gazdaságilag  lehetséges  között  növekvő
szakadék.

A  magam  részéről  az  isteni  igazságszolgáltatáson  kívül  csak  egyben  reménykedem.
Hátha jön egy olyan kormányzat, amelyik felismeri, hogy az egészségügy is lehet a gazdaság
egyik  húzómotorja;  hátha  jön  egy  kormányzat,  amelyik  felismeri,  hogy  a  tisztességes
nyugdíjból köztünk élő, relatív egészséges idősek értéket jelentenek. Értéket a családnak az új
generációk felnevelésében nyújtott segítségükkel, és értéket a piacgazdaságnak is, melynek -
ha van vásárlóerejük - egyik mozgatói lehetnek.

Ha ez nem sikerül, akkor pestiesen szólva: térdre, imához!
A  részletekről  persze  nem beszéltem.  Valamit  talán  mégis  megemlítenék.  Annyiszor

elhangzott  már,  hogy  nem  csak  a  műszerezettség  elmaradott,  nem  csak  az  ellátás
nyomorúságos,  de  romlik  az  orvos  ellátottság  is.  Fogyunk  relatív  és  abszolút  számban
egyaránt. A hivatás nem vonzó, a végzősök közel harmada elhagyja a pályát, Európa 27000
orvost vár tárt karokkal és a magyar orvos (és ápoló) híre jó arrafelé. Magyarországon az EU
munkaügyi  elvárásai  teljesíthetetlenek  lesznek.  A  túlmunka  mérhetetlen.  Az  egészségügy
egyfajta szükségállapotban működik, és a benne dolgozók áldozatvállalása tartja életben. Ezt a
helyzetet azonban – mint akármely szükségállapotot - hiába próbálják, nem lehet állandósítani.
Miközben  az  elszakított  országrészekből  érkező  magyar  orvosok  elleni  hangulatkeltésnek
évtizedes  hagyománya  van  már,  miközben  ezek  letelepedését  és  beilleszkedését  a
legképtelenebb módszerekkel akadályozták az utóbbi években is, most legfelső körökben is a
keletről  érkező  orvosokat  emlegetik  az  orvoshiány  orvoslásaként.  A  kényszerű
gondolkodásmód váltás egyik percről  a  másikra történt.  A nevetséges,  hogy a mesterséges
akadályokat még most sem bontották le.

A magyar nemzet egészségének ügye hatalmas szemléletváltásra vár, ciklusokat átívelő
cselekvési programot igényel, felelős politikai és gazdaságpolitikai döntésekért kiált.

Ha ez nem történik meg, az az egyik leghatalmasabb hozzájárulás  lesz az eddig még
elkerült herderi jóslat megvalósulásához.

Ha nem hiszik, akkor az USA jövőkutató intézeteinek anyagát kellene segítségül hívni, és
nem Amerika kampányszakembereit fizetni.

***

Mi mégis reménykedjük. Reménykedjük egy olyan fordulatban, amelyik ismét  előtérbe
helyezi  a  kárpát-medencei  magyarság egységét,  természetes  egymásrautaltságát,  és egymás
iránti felelősségét. A DrasKovácsok egyelőre nem ezt akarják szolgálni.

Leányfalu

*
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Naplójegyzet: 2004. február 28.

A TIBORCNAK SZÁNT CSIGATEMPÓ SZARVA(S)GOMBÁVAL

Gyakran hallom e szót az anyaországban: paraszt. És mindannyiszor érzem, hogy mást jelent
az, mint amit Erdélyben megtanultam. 

A  kérdést  nehéz  elmagyarázni,  hiszen  ott  is  élt  e  szó  másik  értelme.  A  viselkedéssel
kapcsolatos pejoratív „ne légy paraszt” és változatai, vagy a „parasztos” természetes, él nélküli
jelzőként.  De  magának  a  paraszt szónak,  annak  a  megszemélyesíthetőnek,  soha  nem volt
pejoratív  jelentése.  Soha  sem  úgy,  amint  azt  itt  vágják  egymás  fejéhez  begerjedt,  avagy
szellemeskedő beszélgetők. PARASZT, hallom újra meg újra. Az a paraszt. És mindannyiszor
kis fájdalmat érzek valahol a lelkem mélyén. Fáj azokért, akiket sért, és fáj azért is, aki nem
tudja mit mond, s mit árt vele. 

A vájtagyúak olvasmányát jelentő magas publicisztikában már nem egyszer jelezték, hogy
mennyire  elcsépelt  számukra  a  magyar  parasztság  nemzetmegtartó  erejének,  a  magyarság
génbankjának emlegetése. Magam úgy vélem, hogy valamit ami nemzetet mentett, ment, vagy
talán még menthet, soha sem elég emlegetni.

Tiborc ott áll szemeim előtt és meggörnyedve, alázattal, de valami ősi bizalommal mondja
panaszát a Nagyúrnak.

Vannak-e még Tiborcaink és hová tűntek a Nagyurak.
Homályosan él emlékezetemben egy történet Wesselényiről, kit atyja már gyermekkorában

a  paraszt  tiszteletére  és  szeretetére  tanított.  Ez  is  Erdélyben  történt,  vagy  pontosabban  az
elszakításával  Erdéllyé  mosódott  Parciumban.  Hasonló  tapasztalatom  nekem  is  volt.
Nagyatyám az erdélyi  jószágkormányzó, kit Bem honvéd atyja nevelt a paraszt  szeretetére,
apámat e szellemben oktatta s ő adta nékem ezt tovább. Már kisgyermek koromban és nagy
következetességgel. Ő pályája javát az Erdélyi magyar paraszt felemelkedésére áldozta, vagyis
nem áldozta, hiszen meggyőződéssel és boldogan tette azt. Még osztálytársaimnak is feltűnt,
hogy a legszegényebb parasztembernek is előre köszönt,  kalapját megemelve. Nem véletlen
talán, hogy mikor a kommunisták elhurcolták, román parasztok szabadították ki fogságából,
vagy, amikor kényszernyugdíjazva a legalantasabb munkákat kellett elvállalja, az őt felfedező
Kolozsvár melletti dezméri román parasztok, az atyáiktól, nagyatyáiktól róla hallottak alapján
elhalmozták szeretetük minden jelével.  Pedig ők – mondhatnánk - „csak” vagy „ráadásul”,
román parasztok voltak.

A magyar paraszt agrárproletárrá süllyedése számomra tragikus történet marad. Boldogan
fedezem fel minden jelét a még élő igazi paraszti kultúrának. A tiszta paraszti gondolkodás - a
legtisztább forrás - minden jelének. Biztosan nem véletlen kifejezés az, hogy: józan paraszti
ész. Az egyszerű, de tiszta és csalhatatlan gondolat szinonimájaként.

No, de nagyon elkalandoztam attól, ami írásra késztetett.
Magyarország uniós belépésének legnagyobb gondjai közt tartom számon a magyar paraszt

és a magyar föld sorsát. Nem csak jelképes jelentősége van a paraszt boldogulásának és a föld
magyar kézen maradásának.

Ezért aztán a bűn kategóriájába sorolom azokat a politikai lépéseket, vagy nem lépéseket,
amelyek a földműveseket ellehetetlenítik. És azokat is, amelyek lehetővé teszik, hogy a föld –
akár a tönkremenők vagyonának idegen bankok által való megszerzése útján – külföldi kézre
kerüljön. Örömömre szolgál,  hogy erről elég sokat írnak a nálam avatottabbak. Sajnos még
nem látszik, hogy eredménnyel is.
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Az uniós támogatásokért folytatott tárgyalások, az ott „elért” kudarcok (hiszen a vereséget
győzelemként  tálalták)  felkavarták  a  kedélyeket.  Végül  a  hazai,  a  saját  zsebből  történő
támogatás százalékának emelése maradt mentségül.  Ki  hitte  volna,  hogy saját  politikusaink
csapnak be. Hiszen eszük ágában sem volt azt a támogatást meg is adni. Csak a tárgyalások
sikerének igazolásához kellett nekik.

Most,  hogy  ez  kiderült,  a  végveszélybe  került  mezőgazdasági  dolgozók  léptek.
Bámulatosan fegyelmezett, és az ősi paraszti méltóságot idéző magatartással tüntettek. Hasonló
módon  tűrték  a  -  szerencsére  nem  túl  gyakori  -  sértegetéseket  is,  és  a  válogatott
„parasztságokat”  az  arra  elhaladó  tudatlanoktól.  A  hírek  láttán,  hallatán,  magamban
büszkeséget éreztem.

És most mondjam el annak a szikrának a történetét, amelyik e sorok leírására késztetett.
Tudtam, tudom, hogy ebben az országban sajnos sokan élnek, akik nem így éreznek és nem
hozzám hasonlóan reagálnak arra ami történt. Nem kötelező, bár sajnálatos dolog. Bizony ma
már besározott szóval határozható meg: idegen szívre vall, etnikai és vallási hovatartozástól
függetlenül. Mert a magyar szív is elidegeníthető.

Egészen magas értelmiségi társaságban, a magyar médiában otthonos, a magyar olvasókra
befolyással bíró, közismert személy beszélgetett ismerősömmel. A liberális értékeket valló úr a
tüntetést is szóbahozta. Feltehetően utazásában akadályozhatták azok a fárasztó parasztok.

Ismerősöm nagy együttérzéssel kezdett beszélni a tüntetőkről, mire korunk hőse, ki oly sok
példányban hinti a mételyt köztámogatással, így szólt:

Mit ugrálnak ezek. Nincs szükség rájuk. 
Arra  a  kérdésre  pedig,  hogy  akkor  mit  tegyenek?  Így  szólt:  Miért  nem  mennek  el

szarvasgombát keresni, vagy éti csigát gyűjteni. Arra szükség van Európában. Szavai mögött
ott volt a magyar parasztság mai helyzetének teljes magyarázata.

A hallottak után undor és elkeseredés kerített hatalmába. Nem éreztem méltónak a vitára
sem.

Ismét Tiborc tűnt fel előttem s a galambfiak.
Tiborc  -  a  Nagyúr  egykori  megmentője  -  még  galambfiakat  sem  foghatott  be  éhező

gyermekeinek,  mai utódainak a liberálisok viszont  megengedik,  hogy szarvasgombát  és  éti
csigát gyűjtsenek szabadon. Teljesen szabadon, egy teljesen szabad és várva-várt Európában.

A tüntetők közben megegyeztek a kormány képviselőivel. Az ígéretek meglátjuk mennyit
érnek. Miután elvonultak azért még elhangzott a magyar médiában a gúnyosan vádló és lesújtó
baloldali élc. A szegény parasztok nyolcvanmilliós erőgépeikkel akadályozták a forgalmat. 

Az ország és nemzetpusztító hatalomvágy végtelen. A Nagyúr halott.
De Tiborcból talán valami még él. Ne becsüljék le gomba és csigaevő bal-liberális uraim.

Leányfalu.

*

Naplójegyzet: 2004. március 03.

„EZEK”
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Nemrégen a magyar médiában háborgott valaki (szavamra nem emlékszem már rá, hogy ki és
hol), miszerint roppant csúnya dolog a baloldalt csak úgy emlegetni, hogy „ezek”.

Tárgyilagosságomat  mindenkor  nagyon nagy igyekezettel  próbáltam karbantartani,  az
ellene irányuló napi merényletek ellenére. Úgy érzem a körülményekhez képest ez sikerült is
nekem.  Ha  valaki  nem így látja,  az  gondoljon  bele,  hogy a  tárgyilagosság  nem jelenti  az
igazság elhallgatását, a megérdemelt bírálat elfojtását. Ha pedig az egyik és másik, vagyis két
fél között  a  határ nem pont  a  patikamérleg szerint kimutatható középen van, arról  a  felek
tehetnek, nem a róluk elmélkedő, vagy éppen vélekedő tárgyilagos írástudó.

Oly annyira kényes voltam erre,  hogy mikor  a  mai szóhasználatban gyakori  „jó arcú
emberek”  kifejezést  leírtam  egy  jobboldali  értékek  védelmében  gyülekező  tömegről,
lelkiismeretvizsgálatot tartottam. Megállapítottam magamról, hogy ezzel tényleg nem akartam
azt  mondani  egy  esetlegesen  baloldali  értékeket  képviselő  tömegről,  hogy  az  feltétlenül
rosszarcú lenne. Persze rögtön belezavarodtam belső monológomba. Hiszen a jobboldaliaknak
nevezettek  képviselik  ma  a  baloldalinak  nevezett  értékeket.  Szóval  ismét  a  modern
vokabulárhoz folyamodván: erről ennyit.

Sajnos újfent - mi több azt  hiszem, hogy immár végleg - meggyőződtem arról, hogy
mindenféle furdalás nélkül leírhatjuk „róluk” ezt a szót, hogy „ezek”.

E gondolatok most  éppen legfőbb képviselőjük a miniszterelnök kapcsán merültek fel
bennem, bár elismerem, hogy „ezeknek” vannak nála is jellemzőbb és lehangolóbb képviselői.
Most azonban ő szolgált rá a pongyola feliratra. A címkére.

Magyarország mélyrepülésében is egyre nagyobb mélységeket  kísértő miniszterelnöke
először  csak  meggondolatlanul,  vagy az  európai,  s  pláne  a  hazai  helyzetet  rosszul  ismerő
tanácsadókra hallgatva kezdett próbálkozni veszendőbe ment - hajdan 19000-ért meg 50%-ért
stb. vásárolt - népszerűségének restaurálásával.

Nagyívűnek egyszerre magasztalt és csúfolt  javaslat  triptichonját a  jelek szerint maga
sem hiszi. Az elsőt, a közös listát már mondta is, hogy képletesnek, költőinek szánta. A másik
kettőhöz azonban felsorakoztatott ismét egy harmadik képtelenséget: a népszavazás ötletét.

Na persze e 3+1 ötlet még nem késztetett volna az „ezek” pejoratív szócska elfogadására,
bár tulajdonképpen elegendő is lehetne.  Hiszen a jelenlegi közvélemény-kutatások tükrében
nevetséges (előbb bezzeg nem jutott eszébe, mondhatja mindenki), és jogilag szakszerűtlen,
nem  európai,  országát  nevetség  tárgyává  tevő  stb.  Főleg  pedig  ármányos,  -amilyen  a
kormányos.

A  pohár  akkor  telt  be,  amikor  a  lehetetlent  kísértve,  megpróbálta  direkt  párbajban
legyőzni gyűlölt - és mindenkivel meggyűlöltetni óhajtott – ellenfelét: Orbán Viktort.

Egy magát demokráciának tartó, régi európai és az új Európába most belépő, civilizált
ország  kormányfője,  nem állíthat  nyilvános  csapdát  ellenfelének.  Ez  nem  labdarúgás,  bár
annak is be kell taratani a szabályait. És nem háború, bár sokáig annak is voltak szabályai, sőt
állítólag még ma is vannak.

Ha valakit adott témakörök megbeszélésére meghívok négyszemközti találkozóra, akkor
nem fogadhatom más témákkal  és egy nézőtérnyi közönség előtt.  Ha pajzán akarnék lenni,
olyan  ez,  mintha  légyottra  hív  valaki  egy  szép  hölgyet,  de  midőn  az  megoldozza  ruháit,
felmegy a függöny s a nagyközönség kíváncsi tekintetei szegeződnek a várható eseményekre,
mi több a hölgynek még meglepettnek sem szabadna lenni.

Ha a példázatbéli hölgy hasonló helyzetben nem lepődik meg, akkor neki is van pontos
neve. Ha a miniszterelnök úgy hiszi, hogy ez egy becsületes, mi több ügyes lépés volt, akkor ő
se csodálkozzon, ha bekerül az „ezek” kategóriájába. És akkor még érdemén alul úszta meg.

Egyébként a kísérlet nem sikerült. Az óhajtott nagy győzelem elmaradt. Ismét olyasmi
történt,  ami csak a megrögzött „törzsválasztó” véleményére hatástalan. Az mindenbe benne
van, úgy érzi ez az érdeke.
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Az ország  nagy  többsége  számára  azonban ez egy  leleplező  erejű történet  volt.  És a
csapdaállítót - ezzel együtt elszenvedett - veresége mégjobban megrendíti.

Én még a törzsválasztó helyében is meggondolnám ezt a dolgot. Vajon érdeke neki ezt
még tovább is folytatni? 

Nem hinném.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2004. március 3.

Megjelent: Erdélyi Napló (650.) 2004. március 16.
Erdélyi Magyarság 55. 2004. április-június

NA EZ AZ, AMIT MÉG ÁT KELL GONDOLNUNK

Kinn fütyül a márciusi szél, a képernyőről széles mosolyú emberek fütyülnek ránk. Mondják,
csak mondják, és úgy hiszik, hogy elhiszik. És nem is tévednek általában, de elfelejtik, hogy
egykori kedvenc kutyájuk,- az a pavlovi is elveszette kiépült reflexeit, ha sokszor verték át.
-Na ez az, amit még ki kell várjunk.

Az a tömeg, amelyik elfogadja a médiát birtokló hatalom mézes-maszlagjait nem képes
már  szellemileg  a  kritikának  arra  a  feltétlenül  szükséges  szintjére  emelkedni,  hogy
szembesüljön saját  naivitásával.  De  ha a  reflex kihunyt,  akkor  jön  majd a baj.  Na nem a
megvilágosodás, hanem a teljes elhomályosodás.
-Na ez az, amit még át kell vészelnünk.

Meg kell majd nekik magyaráznunk, hogy nem csak a saját háztartás van, hanem létezik
egy azt éltető közös is. És hogy azt nemzetnek hívják s kereteit meg hazának. S, hogy ennek mi
mind a fiai vagyunk, tékozló fiak és hazafiak egyaránt.
-Na ez az, amit még el kell hitetnünk.

Persze  nehéz  lesz  a  minden-ígéret-evő szavazóbázist  felvilágosítani  arról,  hogy ezt  a
csődöt,  amit  választottjainak  másodvirágzása  ránkhagyott,  nem lehet  fájdalmak és könnyek
nélkül kiheverni. 
-Na ez az, amit még ki kell bírjunk.

Aztán meg ott fogunk állni az általuk nekünk tulajdonított, de saját kezükkel végrehajtott
nagy árokásás átkaival. Csörsz árkát befedte az idő, de nekünk nincs időnk, hogy a lelkeket
barázdáló  árkok  lassan,  maguktól  eltűnjenek.  Minden  késedelem végzetes  lehet.  A  feladat
szinte mesebelien lehetetlen. A legkisebb fiúnak szánt végrehajthatatlan parancs.
-Na ez az, amit még be kell gyógyítsunk.

Nagyot késtünk a kívülrekedtek sorsának orvoslásával is. Mi több, visszaléptünk e feladat
végrehajtásában. Nem tudatosulhatott az anyaországi  magyarban, hogy nem ad, hanem kap.
Hogy az elszakított helyette is szenved. Hogy ha odalesznek, akkor a maradékon a sor, tehát
rajta is.
-Na ez az, amit még meg kell tanítanunk.

A belépő szomszédok tovább fogják folytatni az etnikai tisztogatást,  a homogenizálást.
Csak most majd még veszedelmesebb eszközökkel. Európaiakkal. Olyanokkal, amelyek nem
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ébresztik  fel  az  áldozat  immunrendszerét.  Mint  most  is,  majd csak  várjuk Európa áldásos
demokráciáját  s  előre is  magasztaljuk?  Még semmi  rosszra nem készültünk fel.  Még nem
mértük fel milyen módszerekkel állhatnak elő.
-Na ez az, amit még meg kell tanulnunk.

Ott  fogunk  állni  nemsokára  Európában,  és  leszegett  tekintettel  gyűrögetjük  majd
kezünkben  rongyos  kalapunkat.  Írástudatlanok  leszünk  a  ravaszul  felajánlott  támogatások
elnyeréséhez. Csak nézzük-nézegetjük, mint gólya a lapostányért. Európa meg majd elnézően
somolyog.
-Na ez az, amit még el kell kerülnünk.

Európa és a piacgazdaság minden rosszul magyarázott és alkalmazott szabályának helyes
értelmezését  kell  újrakezdenünk.  Meg  kell  ismernünk  valódi  jogainkat,  és  harcolnunk  kell
azokért.  Alkalmassá  kell  váljunk  valódi  kötelességeinknek  megfelelni.  S  mindezt  úgy  kell
megtegyük, hogy szokjuk meg és követeljük meg egyenjogúságunkat. Hogy ne rohanjunk az
erősnek hittet kiszolgálni. Sem mert így tanultuk, sem mert ez lehet önös egyéni érdekünk.
-Na ez az, amiről végleg le kell szoknunk.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2004. március 14.

A MAGYAROK ISTENE ÉS ISTEN MAGYARJAI

Nyugatról  megtérve,  így ünnep előtt,  jóérzés  hallani a  kárpát-medencei  készülődést.  Hol  s
miként emlékeznek holnap a különös magyar ünnepre, a győztesen is vesztes, de bukásában is
győzedelmes  március  idusára.  Egy  pillanatra  valóban  légiesülnek  számomra  is  azok  a
felfoghatatlan határok és a közös hazába érkezem. 

A templomban is a magyarok Istenét emlegetik, kire felesküdtek őseink, de rögtön utána
szóbajönnek  az eskütevők utódai  is,  ők, akik már  nem tudnak, vagy nem is akarnak Isten
magyarjai lenni. A tiszteletes a farizeus és a vámszedő történetével példázza az egykoriakat. A
farizeusokat,  akik  elégedetten  és  önhitten  köszönik  az  Úrnak,  hogy  mennyivel  jobbak
másoknál,  és  a  vámszedőt,  aki  felismerve  bűnét  mellét  vervén  esedezik  bocsánatért,  és
megtisztulva távozik az Úr színe elől. 

Bizony  esetünkben  a  vámszedők  messze  vannak  a  bűnbánattól.  Inkább  azon
munkálkodnak, hogy a bűn minél tökéletesebb válfajait  dolgozzák ki – akár elveszejtésünk
árán is -  saját  gyarapodásukra.  Minket  a  bibliai  példázatból  összerakható,  kentaur  módjára
formálódott  farizeus-vámszedők  uralnak  és  vesznek  körül.  Sehol  sem  döngenek  bűnbánó
mellkasok.

Hazaérkeztem.
A zsoltár is felsír keservesen, Sztárai Mihály uram veretes szavaival: „Ne hagyd, tekintsd

meg ígéretedet, És a te népedet, Kik tiszta szívből mostan dícsérik A te szent nevedet.”
Itthon a rádió a készülő szép nagyváradi ünnepségről is részletesen szól. Én meg felütöm a

zsoltároskönyvet,  hogy mégegyszer  találkozzak Sztárai  urammal.  És az idézett  384. zsoltár
után folytatom az olvasást. A 385. éppen a váradi énekeskönyvből való jeremiád, 1566-ból. 
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Ezt ide kell másoljam szó szerint, hogy aki e gyarló sorok olvasásával múlatja idejét lássa
miként állt meg az idő. Hogy semmi sem változott. Ne sajnáljanak néhány percet elolvasására.

385. 
1. Keserves szívvel Magyarországban mondhatjuk magunkról A nagy siralmat, kit Jeremiás

régen írt zsidókról:
2.  Emlékezzél  meg  hatalmas  Isten,  nyomoruságainkról;  Tekints  mi  reánk,  állj  bosszút

immár mi nagy romlásainkról!
3. Mert örökségünk tőlünk fordula pogány nemzetségre, Mi lakó helyünk szálla mi rólunk

idegen népekre.
4. Édes atyánktól immár megváltunk, árvaságra juttunk, Édes anyánkkal mind egyetemben

özveggyé maradtunk.
5.  Megszomjúhozván, a  mi  vizünket  drága pénzen isszuk;  Nagy fáradtsággal  bégyüjtött

fánkat immár áron vesszük.
6.  Sírván monhatjuk. Felséges  Isten vétkei  atyáknak,  Kik mi közülünk régen kimúltak,

mireánk szállanak.
7. Kegyetlen szolgák nagy dühösséggel rajtunk uralkodnak; Nem találunk már reménységet

szabadulásunknak.
8.  Nagy  félelemmel  és  rettegéssel  pusztába  bujdosunk:  Eledelünket,  mi  életünket

kezünkben hordozzuk.
9.  Tisztes asszonyok tisztaságukban meggyaláztatnak, A gyenge szüzek sok városokban

szeplőket vallának.
10.  A  fejedelmek  akasztófára  felfüggesztetének,  És  vén  népeknek  ő  tekintetek  nem

becsültetének.
11. Ifjú népekkel és gyermekekkel gonoszul élének; Kegyetlenséget, éktelenséget köztünk

mívelének.
12. A mi szívünk minden öröme már elfogyatkozék, Gyülekezetünk nagy siralomra fordula

s változék.
13. A mi fejünknek szép ékessége kiesék közülünk; Jaj mindörökké immár minékünk, mert

igen vétkeztünk!
14. Nagy bánat miatt mi szívünk, lelkünk igen keseredék, És a mi szemünk siralom miatt

mind megsetétedék.
15. Keresztyéneknek lakó helyeik úgy elpusztultanak, Hogy vadak, rókák, hamis tanitók

most immár ott laknak.
16. Te pedig, kegyes, irgalmas Isten, örökké megmaradsz, Te országodban, birodalmadban

örökké megállsz.
17. Miért  örökké elfelejtkezel mi rólunk, Úr Isten? Miért  hagysz minket sok ideiglen e

veszedelemben?
18.  Téríts  tehozzád,  és  mi  megtérünk,  kegyelmes  Úr  Isten!  Újítsd  meg  immár  mi

napjainkat, mint régi időben.

Ugye megdöbbentő!

És  már  akkor  sem  volt  erőnk  Őhozzá  megtérni.  Erre  is  Őt  kértük,  mondván:  téríts
tehozzád…

Valami azért mégis történt. A váradi énekeskönyv sorai óta eltelt négy és fél évszázadot
még túléltük.

De hogyan tovább?
Ünnepeinken talán erről gondolkodunk el mélyebben és eredményesebben. És gondolkodni

tanítjuk a minket folytatókat is.
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De  résen  kell  lenni,  mert  a  felkent  kentaurok  kezében  a  hurok.  Az  ünnepeket  is
megpróbálják ők szervezni.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2004. március 14.

Megjelent: Erdélyi Napló (651.) 2004. március 23.

ROSSZ HÍREK ÖZÖNÉBEN

Holnap ünnepre virradunk. A ház előtt már csendesen leng a címeres zászló. A fővárosi anyagi
elit egy el nem hanyagolható részének kiköltözésével felduzzadt Nagyközség lakóházai közül
még  egy  helyen  látom.  Ott  is  jövevény  a  tulajdonos,  nem helybéli.  Egyébként  az  ünnepi
készülődés hivatalos része rendben lenne.

Holnap 2004. március 15.
Lapokat  olvasok,  interneten  keresgélek,  gyűjtöm  az  utóbbi  8-10  nap  információit.

Külföldön jártam, sok a bepótolni való.
Ha itthon  töltöm ezt  az időszakot  talán könnyebb lett  volna.  Így az újabb lehangoló

információk egyszerre zúdulnak nyakamba.
Hová jutottunk, s meddig tarthat még ez? Mit érdemelhetünk, hiszen akik ezt teszik a

hazával,  közülünk  valók,  magyarok?  És  ha  egyesek  szerintük  nem,  akkor  is  ennek  az
országnak a lakói, életének részesei, haszonélvezői és sorstársaink egyben.

Oldalak  kellenének  annak  felsorolására,  ami  e  rövid  időszak  ijesztő  és  kétségbeejtő
gazdasági,  bel  és  külpolitikai,  nemzetpolitikai  híreiből,  önmagán  túlmutató  hétköznapi
eseményeiből összegyűlt.

Az  aljas  haszonszerzéstől  a  hatalomért  folyó  marakodáson  át  a  nemzetvesztő
szolgalelkűségen keresztül a kicsinyes és a történelmi távlatokat feszítő bosszúvágyig minden,
s még ki tudja mi minden egyéb.

Fájdalmas önkínzó nap volt ez a mai. Rettenetes volt mindezt elolvasni. Először – még
reggel - az adósságállomány könnyelmű felduzzasztásáról informálódtam, s végül este egy 85
éve történt magyarmészárlás drámai leírásával végeztem az informálódást.

Folyton,  folyvást  és  mindenütt  vesztesek  vagyunk,  kiszorítottak,  kitelepítettek,
meggyilkoltak,  meggyalázottak,  kigúnyoltak,  megcsalatottak,  lecsúszók  és  kiebrudaltak  és
besározottak és hamis vádak áldozatai és gyűlöltek, nemszeretettek, ellenszenvesek vagy jó
esetben szerencsétlenek vagy gyengék.

Hogyan  lehet  ezt  túlélni  akár  egy  héten  át  is,  hát  még  évszázados  távlatokban,
nemzedékek során keresztül? 

Hogyan  lehet,  hogy  nem  akad  számottevő  és  hatni  képes  időszakot  uralni  alkalmas
magyar erő, mely legalább lassítani próbálhatná ezt a pusztulást? Vagy a tömeg alkalmatlan
felemelni a valahol bujkáló létezőt? Vagyis odáig silányultunk, hogy már önpusztítók lettünk
ezen a téren is? Mert a minket pusztítóknak ez a legfőbb érdeke és óhaja.

És most eszembe jut ismét a Trianoni Békediktátum szövege.
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Az  amely  egyedül  lehetne  alkalmas  felébreszteni  azokat  akik  legalább  olvasni
megtanultak, akikben pislákol még valamiféle emberi értékrend. Ha azt olvassa épeszű és még
el nem torzított lelkű ember, rájön arra, hogy itt nagy erők voltak s vannak annak hátterében
ahol vagyunk, s amerre sodródunk. Nem véletlenül. Nem és nem.

Sok nemzet panaszkodik igazságtalan történelmére s végső érvnek meglengetik nekünk a
kurdokat is.  De ami velünk történt  és történik folyamatosan az így nem magyarázható.  Így
minket vigasztalni nem lehet. Egyébként is, nem elég, sőt veszélyes a puszta, a lefegyverző
vigasz.

Van ebben valami végzetszerű, de abban is, hogy még megvagyunk.
És ez marad utolsó kapaszkodónak. Megvagyunk.
De mi lesz holnap? Horgad ismét a kérdés.
A kárpát-medencei magyarság csak együtt tudja megvívni végső harcát a megmaradásért.

Ha ebben netán sorsszerű erők támogatnak még akkor is nélkülözhetetlen az összefogás. 
Olyan magyar jövőt kell megtervezni és megvalósítani, amelyik e térségben, megőrizve

és betartva minden nemzetközi sőt emberi és keresztényi normát is, megőrzi, vagy visszaszerzi
demográfiai,  szellemi,  és gazdasági fölényünket és befolyásunkat.  A szó jó,  másoknak nem
ártó értelmében. 

Arra,  hogy versenytársaink  megértésére  várjunk,  hogy érzékenységekkel  pepecseljünk
már nincs idő.

Az erre alkalmas anyaország megszületésével kell kezdeni és a határokon átnyúló magyar
egység és összetartozás megteremtésével kell folytatni. 

Sokmindenre kell majd figyelni, mert sokfelől figyelnek minket. De az új körülmények
között esetleg megtalálhatjuk a helyzet kulcsát.

A legfontosabb szó nem érzelmi  felhangú,  nem indulatos,  még csak nem is lelkesítő.
Inkább tárgyilagosan kijózanító. Így szólna: okosan!

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2004. március 25.

Megjelent: Átalvető (50.) 2004. június

EGY NYUGDÍJAS A NYUGDÍJASOKRÓL, NYUGDÍJASOKNAK

Ha a  nyugdíjasok klubjába  invitált  közíró témát  keres  nem meglepő,  hogy ha az  éppen a
meghívó közösség lesz, annak múltja, jelene, jövője. Meg reményei, kilátásai, és talán feladatai
is.

A témaválasztást  számomra hangsúlyossá teszi  az is,  hogy rövidesen magam is e sokat
vitatott csoporthoz fogok tartozni.

Ha  a  közép-európai,  vagy  akár  a  civilizált  világnak  nevezett  területek  nyugdíjas
korosztályának  múltjába pillantok,  mint  űrhajós  az  alatta  rohanó bolygóra,  első  pillantásra
feltűnik egy hatalmas törésvonal. Ez pedig a térképeken a család feliratot viseli. Természetes
határként húzódik az egykor minden társadalmi osztály számára elfogadottan és jól működő
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többgenerációs  család,  és  a  mára  talán  már  helyrehozhatatlanul  szétrobbantott,  -  ahogy
mondani szokás atomizált család között.

Ennek a folyamatnak okait kutatva találkozunk a keleten pusztító szocializmus negyven
vagy hetven esztendejével, de ott van a nyugaton ezenközben kicsírázott új társadalmi modellt
teremtő globalizáció is. Mindkét folyamat új embert kívánt, vagy kíván céljaihoz. Az egyik, a
részben  tovatűnt,  „kovácsolta”  az  új  embert,  a  másik,  a  ma  is  élő,  inkább  a  „sulykolás”
módszerét  alkalmazza.  Az  eredmény  mindkét  esetben  más,  mint  amit  az  addig  működő
európai-keresztény  civilizáció  emlőin  nevelkedő  emberek  –  tehát  a  korosztályunk-béliek  -
egykor megszoktak és modellként, vagy reménybéli célként elfogadtak.

Más és más célja volt a szocializmusnak és merőben más a globalizációs társadalomnak, de
érdekes  módon  mindkettőnek  érdekei  között  szerepel  egy  könnyen  irányítható,  termelő,
fogyasztó,  igénytelen  embertípus.  Ezért  a  posztkommunista  országok  társadalma  igen  jó
táptalaj lett a globalizáció számára.

Sajnos azonban a jelen azt igazolja, hogy a globalizáció, sűrűn emlegetett áldásai, avagy a
mások által említett elkerülhetetlensége mellett,  olyan hatásokkal  telepedik társadalmainkra,
melyek a mi régi szavunkkal élve az elembertelenedés fogalmát merítik ki.

Céljainak  elérése  szempontjából  gondosan  leplezve,  de  megjelenik  és  már  sokfelé
tettenérhető  az  a  szándék,  hogy nem jó,  ha  az  átlagéletkor  túlzottan  magasra  hág.  Fejlett
nyugati, egykor jóléti társadalmakban halad a politika és a törvényhozás olyan irányba, hogy ki
nem mondott módon ezt szeretné fékezni.

Magyarra fordítva ez az esetleg bonyolultnak tűnő eszmefuttatás így szól: a nyugdíjas mára
terhet jelent a társadalmaknak.

Úgy látszik, hogy az a néhány évtized, amikor a nyugati hitelekből élő keleten, a nyugdíjas
a nagy kosárból  a  szerényen élő társadalomhoz mért  szerény juttatását  megkapta,  -  illetve
amikor a nyugdíjas nyugaton soha nem volt magas nyugdíját élvezhette, - mára elmúlt.

A felzárkózni próbáló keleti országok az elöregedés, a népesedési hiány, az egészségügyi
elosztórendszer világválsága miatt nehezen birkóznak a nyugdíjasok jelentette gondokkal. A
nyugatiaknál is gondok vannak. Már nem működik olyan fényesen a jó pénzű nyugdíjas mint a
piacgazdaság egyik fő mozgatóereje. Bár, mi töredékével is elégedettek lennénk annak amit és
ahogyan ők visszakapnak a társdalomtól.

Azt is tudni kell, hogy a fejlődő és fejlett országok politikai elitje – változó mértékben –
kénytelen a globalizációt szolgálni vagy legalább elfogadni.

Mindezek negatívan hatnak ki a nyugdíjasok jelenére. 
Ki gondol arra itt, hogy mennyire más és mennyivel sürgősebb egy nyugdíjas jelenének és

természetszerűen rövidebb jövőjének  rendezése,  mint azok a kérdések,  amelyekre több idő
adatott? Éppen azokat fosztja meg e kor a sokszorosan megérdemelttől, akik hátukon hordták
ennek a jövőnek az alapjait, annak hatalmas terheivel együtt, reménytelennek tűnő évtizedeken
át. Ha ezt emlegetjük, ma sokfelé demagógiát kiáltanak. Csak akkor virágzanak ki köröttünk a
szép szavak, ha valamilyen választási kampány közeleg.

De a nyugdíjasnak is van jövője és minden ellene ható erőt cáfolva lassan egyre több. S ami
még ennél is fontosabb, a nyugdíjasokban él a legtöbb felelősségérzet is a jövő iránt, mert ez a
jövő kisebb részben az övék, de nagyobbrészt az általuk még hagyományos felelősségérzettel
és szeretettel nevelt utódaiké.

Amikor tehernek, feleslegesnek, kisemmizettnek éreznénk magunkat, ne feledjünk el egy
fontos tényt. A mindenkori politika a nyugdíjasokkal kénytelen számolni! Céljainak eléréséhez
fel is használja őket. Tájékozatlanságukat,  múltból eredő kötődéseiket  vagy éppen korukból
fakadó esendőségüket próbálja kihasználni, elsősorban a hatalom megszerzéséhez.

Egy elöregedő országban nagy erőt képviselnek a nyugdíjasok. Ha nem hiszékenyek, ha
tanulnak a múltból, ha nem adják olcsón a bőrüket,  akkor rendelkeznek olyan erővel,  hogy
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meghatározzák további sorsukat és unokáik jövőjét. Ez azonban nem csak annyit jelent, hogy a
választásokkor  kapott  ígéreteket  mérlegelgetik,  hanem ennél  jóval többet.  Döntéseiket  nem
pillanatnyi apró érdekek, ígéretek, hangulatok, nosztalgiák kell meghatározzák. 

A fehér haj alatt lakozó bölcsesség évezredek óta egyik legtiszteletreméltóbb érték volt az
emberi társdalomban. Ahol ezt semmibe vették, ott bomlásnak is indult az aktuális struktúra.

Olyan  világban  élünk,  amelyben  a  nyugdíjas  teher,  de  olyan  kort  élünk,  amikor  a
nyugdíjasok soha nem tapasztalt erőt is jelentenek. Ahogy ma mondani szokás: jelentőségük
felértékelődött. Így aztán valóban érdemes, hogy használják bölcsességüket, mert dönthetnek
utódaik, vagyis a haza sorsáról.

Ami tehát  a jövőt illeti,  nem várhatunk olyan politikai erőre,  amelyik a globalizációval
szembemegy. Ez tudjuk, hogy végzetes lehetne. De a globalizáció várhatóan nem tart örökké.
Annyi ideje sem lesz, mint az előtte volt, és egyre rövidebb életű rendszereknek. Tehát olyan
erőt kell elfogadnunk vezetőnek, amelyik a túlélést próbálja megszervezni. Mert az, aki elejébe
megy a globalizáció láthatatlan urainak, aki jó magyar szokás szerint túl-hódol,  túl-szolgál,
hogy saját  hatalmát  így szilárdítsa,  vagyonát  így gyarapítsa,  ugyan  úgy halálba  kergeti  az
országot,  mint az esztelenül  ellenkező. Ráadásul ez még becstelen és csúnya halál is.  Nem
Petőfi, Vörösmarty népéhez méltó.

S  ha  már  elérkeztünk  idáig  és  lehetőséget  adtam  korunk  hőseinek,  hogy  nemzeti
romantikával  vádolhassanak,  említsem  meg  azt  a  kötelességet  is,  amelyet  a  nyugdíjas
korosztály hord egyedül a vállán.

Van  valami,  amit  ma  nem szeretnek,  amit  ma minden  áron próbálnak  bemocskolni  és
ellehetetleníteni.  Ha pedig ezt  teszik  annak oka van.  Az  uralkodó  erők  érdekeit  sértő  kell
legyen.

Ez pedig a nemzeti gondolat.
Érdekes módon világszerte új reneszánszát éli, de nálunk a tilos kategóriába száműznék.

Csak a kötelező kellékeit lobogtatják, ha éppenséggel muszáj. Egyébként pokolba kívánnák.
Pedig  a  Szent  Istváni  gondolat,  a  Szent  Korona  tan  vezérelte  és  Arany  Bullával

megpecsételt  alkotmányos  magyar  szellem  védelmében  nemzetek  nőttek  fel  a  Kárpát-
medencében. Igen nemzetek, akik utóbb saját szülőanyjukat marcangolták szét. Ez a befogadó
és  felnevelő  szellem  egy  új  igényekkel  jelentkező  korban,  hiába  próbálják  külső  erők
nyomására,  vagy  belső  gyengeségek  miatt  elkövetett  bűnökkel  azonosítani,  csodákra  lenne
képes. Ország és nemzetmentő lehetne. És a nemzet alatt mindenkit értene, mint ahogyan értett
is mindenkor.

A nyugdíjas korosztályok az egyetlen élő forrás amelyik még továbbadhatja ezt a tiszta
lobogást. Senkinek sem ártva, mindenkinek használva.

Ennek egyedüli letéteményesei vagyunk.
Jó lenne tudni, hogy ez már az utolsó perc.
Sokat szenvedett ország és nemzet ez. Nincs olyan része, amelyik kivétel lenne. Vagy így,

vagy úgy végigtaposta a történelem. 
Tudnunk kell, hogy a felelősség ennek megfelelő.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2004. március 27.
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Megjelent: Átalvető 50. 2004. június

ÚJ GONDOLAT BÁNT ENGEMET

Vannak dolgok amelyekről vagy jól dokumentált tudósok mondanak véleményt a maguk értő
társaságának,  vagy  a  józan  átlag  értelmiségi  felkészültség  szintjén  és  kellő  szerénységgel,
magunk gondoljuk át. A fél-tudományoskodás olyan mint a félműveltség. Veszélyes és taszító.
A rövid forma azonban szükséges, és ugyanakkor a gondolatébresztésre is alkalmas. Ki tud ma
részletkérdésekről köteteket olvasgatni?

Ilyen szabadkozások közepette igazolván szerény kísérletemet, amatőr módszerekkel, de
az őszinteség önvizsgálatra mindenkor alkalmas eszközét használva akarok elgondolkodni a
bennem most felmerült kérdőjelen. A kérdés olyan friss, hogy minden amit leírok, itt és most
fog megszületni a képernyő előtt.

Naplójegyzeteimben rendszeresen ostorozom a bizantín,  ortodox gondolkodásmódot és
modelleket. Ugyanakkor éppen e bizantín világgal oly elmosódottan határos Erdélybe fúródó
gyökereim miatt teszem fel magamnak a kérdést, mennyire vagyok én magam is ortodox?

A kérdés akkor ötlött fel bennem, amikor ránéztem a mai Magyar Nemzet egyik címére.
A  római  katolikus  egyháznak  a  csángó  kérdésben  ismert,  és  számunkra  nem  elfogadott
magatartásáról szól az írás.

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

A  keleti  kereszténységnek,  amint  azt  a  román  ortodox  egyház  immár  évszázados
távlatokban is igazolja,  a nemzetpolitika elsőszámú szívügye. Oly annyira, hogy a kívülálló
nem tudná megmondani Isten, avagy nemzet van-e előbbre számukra. Ma egyébként érdekes
ezen az iszlám – mint keletről hatást gyakorló eszme - ilyen téren észlelhető magatartását is
tanulmányozni. Az összefonódás ott is észlelhető, de Allah mintha nemzetek fölöttibb lenne?
Bevallom, csak kérdőjellel merem ezt leírni. Bonyolult, köteteket, igénylő téma egymagában
is.

A  románságnak  egész  felívelő  történetét  végigkísérik  ennek  az  autokefállá  vált
egyháznak  a  nemzeti  ügy  érdekébe  kifejtett  törekvései.  A  magyarországi  román  ortodox
egyház szervezi az úgymond elnyomás alatt élő erdélyi románság gazdasági megerősödését is.
A magyar  állam történetének relatív  legnacionalistább  évtizedeiben  (melyek halvány másai
sem voltak az utódállamok részéről ezt megtorolni óhajtó, és az elszakadt magyarok által azok
kebelében megélt későbbieknek) kerülnek gazdasági fölénybe az úgynevezett elnyomottak. Az
elrománosítást  is  már  magyar  uralom idején zászlajára  tűzi  az ortodox egyház.  Például  az
áttérni hajlandó magyar nincstelennek földet  juttat.  Napjainkban ismerjük a hagymakupolás
honfoglalás módszereit, melyek között újabban a körbefalazásos bekebelezés is feltűnik. Az ősi
magyar  templomot  megszerezve,  azt  körbefalazzák  új  román  falakkal.  Ott  marad
tetszhalottként  a  magyar  múlt,  mint  Jónás  a  cethalban.  De  tudjuk jól  azt  is,  hogy milyen
kapcsolatban voltak a keleti diktatúrákkal a helyi ortodox egyházak, az orosztól a románig.
Még a titkosszolgálatokkal  való együttműködés is  kiderült.  És tudtommal  következmények
nélkül.

A Vatikán akkor, amikor a keleti egyház felé a moldovai román katolikusságon s az azt
jórészt alkotó csángó magyarokon (és sajnos részben már csak volt magyarokon) át akarna
kaput  nyerni,  maga  is  hasonló,  csak  éppen  fordított  magatartást  tanúsít.  Nem  a  nemzet
érdekébe  állítja  az  egyházat,  hanem  nemzeti  érdekeket  felhasználva,  egyik  oldalon  sértve,
másik oldalon elnézést tanúsítva, próbálja egy világegyház érdekeit érvényesíteni.

Magam tehát akkor,  amikor önvizsgálatom során megállapítom, hogy nemzetem sorsa
lelkem legmélyén mindenek előtt áll, amikor rájövök, hogy az egyházak tevékenységét  is a

185

185



nemzeti érdekeinkhez való viszonyulás szerint ítélem meg, lehetséges,  hogy ortodox, avagy
bizantín vagyok?

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

Azt  azonban  illik  beismernem,  hogy kisebbségi  sorsban szerzett  erős igazságérzetem,
igazságigényem,  s  talán  a  génjeimben  bujkáló  történelmi  kínok  mián,  az  Úrtól  is  saját
igazságunk napjának elközelgését remélem elsősorban.

Hogy ez esetemben egy alapvetően bizantínná vált gondolkodásmódról rántja le a leplet,
vagy éppen az ilyen környezet  miatt  reámnehezedő teher  hatására kialakult  válasz lenne,  -
nehéz megmondanom. De talán nem is ez a legfontosabb.

Sokkal  nagyobb  gond,  a  csángó  kérdés  megoldása,  egy  idegengyűlölő,  ma  is
homogenizáló, ortodox Romániát gond nélkül befogadni kész keresztény Európa ellenszelében.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2004. március 27.

Megjelent: Átalvető 50. 2004. június

HA SZOMBAT AKKOR BELGIUM

Nem  tudhatom  mennyire  elfogult  az  ember  akkor  amikor  vele  hasonló  véleményt  vallók
társaságában  múlatja  idejét?  Lehet,  hogy  elnézőbb  velük,  lehet,  hogy  elfogult,  elvakult,
túlszereti őket, vagy esetleg túlhiszi, túlértékeli. 

Ilyen  szempontból  kellett  vizsgálgassam  magamat  ma  a  Fidesz  szövetségi  gyűlését
követően.

A félnapos együttlét után azon morfondíroztam, hogy vajon az ide tévedő másság mivel
vádolhatja meg őket azon kívül, hogy természetes módon az őhozzá képest másság gondolatai
és ötletei is mások voltak.

A méltóságteljesség, a kultúráltság ülte ünnepét,  meg a nyugalom. A saját érdemnek az
ellenfél  hibáival  való ellenpontozása,  az ide-oda mutogatás,  a csúsztatás,  -  nem beszélve a
hazugságról és uszításról, bizony nem kaptak helyet az Arénában.

Én lehetek gonosz. Vajon az a biztosan nem kevés másság úr vagy úrhölgy miként érezte
magát? Észrevették a különbséget?

Naiv módon azt hiszem, hogy ez a tapasztalat akadályozni fogja őket abban, hogy saját
bűneiket,  magatartásbéli  eltorzulásaikat  olvassák  ellenfeleik  fejére.  De  sajnos  az  a
gondolkodásmód  önmagába  hordozza  e módszert,  és  a  lelkiismereti  gátlásoktól  való teljes
mentességet. Jóra nem számíthatunk.

Az agresszív gondolatokat különlegesen kerülő beszédek környezetébe szinte üde folt volt
Wilfried Martens úr, volt belga miniszterelnök, Európai Néppárt-vezér  diagnosztikus értékű
megjegyzés-sorozata, melyben többek között elmondta, hogy a néppárttá alakult Fidesz nélkül
ebben az országban nem lenne már demokrácia. Azt is jelezte, miszerint észrevette az ország
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élén tüsténkedő régi szürke arcokat, akik még a kerítéseket és falakat építő múlt relikviái, s
akik nem csak a kormányban, de a média folyosóin is ott nyüzsögnek. Az országnak igazi jót
szerinte egy Orbán nevű miniszterelnök jelenthetne. És még sorolhatnám. Megbecsüléssel szólt
rólunk tehát a belga. 

Itt  ismét  megállok és  elgondolkodom.  Eszembe  jutnak  olvasmánytöredékek,  sajtóhírek.
Többször is olvastam, hogy a belgák nem nagyon szeretnek minket. Miért? Mi rombolta éppen
náluk  átlagon  felül  presztízsünket?  Arra  még  emlékszem,  amikor  egy évtizedekkel  ezelőtt
végzett felmérés szerint a belgák nagyobbik része a magyarokat a cigányokkal azonosította. És
ez  nem  volt  feltétlenül  pejoratív  jellegű.  Talán  a  cigányzene,  az  akkoriban  egyedüli
magyarokként ott dolgozó „népi zenészek” népszerűsége miatt?

Most  azonban alkalmam lesz magyarázatot is találni Belgiumban s más nyugati,  immár
testvér államokban a magyarokkal kapcsolatos fintorgásra. 

Uniós pénzen jelent meg Brüsszelben a magyarok történetét is összefoglaló, rólunk is szóló
könyv, éppen a belépés kapcsán és megismertetésünket célozva.

A könyv szerint ezer éve létezünk, előtte nihil, Árpád-ház és szentjei kifeledve, rövid úton
Habsburg-uralom alá kerülünk majd  1919-ben köztársaság  leszünk,  hogy  utána  elkövessük
ismert fajgyűlölő aljasságainkat. Felszabadulás, utóbb 1956 állítólag megemlítve.

Világtörténelmi  jelentőségű  dátumaink,  áldozataink,  hozzájárulásaink,  tragédiáink,
kultúránk, tudományunk sehol?

A kintiek szerint a könyvet magyar illetékesek láttamozták.
A bentiek szerint senki sem tudott róla.
Az érdekes megint egy leleplező erejű - látszólagosan - mellékkörülmény. Megfelelő és

mértékadó hazai körökben elkezdték a könyvet védeni. Bizony-bizony el kell fogadni a benne
felbukkanó bűneinket.

A  napokban  emeltem  le  a  polcról  ismét  a  második  világháború  felé  sodródásunk
körülményeit tárgyilagosan és a szokványostól (és elvárttól) egészen más színben feltűntető
Montgomery-emlékiratokat.  A  könyv  csodálatos  módon  eltűnt  a  világ  könyvtáraiból.  Alig
lehetett példányt találni az újrakiadáshoz. 

Hasonló sorsra jutott  számos ilyen kicsengésű társa.  Minden, ami velünk kapcsolatosan
pozitív információt közöl. 

Wass Albert, a ma talán legolvasottabb magyar írók egyike – kinek szobrát rögtön Teleki
Pálé után és még születése előtt száműzték Demszky Gáborék a székesfővárosból - szomorú
levélben írta meg egyszer nekem, miként tűntek el néhány év alatt az amerikai könyvtárakból
is az általa oda - fáradtságos munkával és áldozatok árán - eljuttatott magyar anyagok.

Az Európa mai fővárosában oktató céllal kiadott rólunk szóló félrevezető fércmű, melyet
jelenlegi uraink egyelőre nem próbálnak az elvárható eréllyel korrigáltatni, úgy hiszem nem
fog  a  fenti  könyvek  sorsára  jutni.  Nagy  példányszámban  és  több  nyelven  kerül  majd
terjesztésre.

Hát  ilyen  módon kalandozik  el  az  ember  gondolata  akkor,  mikor  egy  tájékozott  belga
szavainak örvendezve tizenkétezer társával együtt felegyenesedne az Arénában.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2004. március 31.
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Megjelent: Erdélyi Napló (653.) 2004. április 6.

TÖRTÉNET A HÉJÁKRÓL ÉS GALAMBOKRÓL, MEG A FELETTÜK
KERENGŐ KESELYŰKRŐL

A kisebbség sorsa  iránt  érzékeny  körökben,  ami  remélhetőleg még az eltompító évtizedek
ellenére is az ország nagyobbik felét jelenti, oly régen emlegetik szomorú szemrehányással azt
a  bűnös  példabeszédet,  mely  a  jogaikért  agresszív  eszközökkel  küzdő  héják  előnybe
részesítését rója fel a világpolitikának, szemben az alkotmányos eszközökkel bajlódó és már 84
éves eredménytelenséget halmozó galambokkal. 

A  helyzet  világos.  Az  egyik,  túl  a  konkrét  tragédiákon,  hírértékében  is  fajsúlyosabb,
manipulálhatóbb  bármely  szándékkal.  A  másik  csendben  vergődik  és  nem  itt-ott  robbanó
bombák miatt vérzik, hanem szerényen, békésen kivérzik. Mondjam ki a legkegyetlenebbet:
előbb-utóbb -remélik - megszűnik probléma lenni.

Erről pedig beszélni kell. Erről nem beszélni hiba. Az idő sajnos - reményeink ellenére -
nem nekünk dolgozik.

Hogy mikor és hol beszéljünk, arról érdemes vitatkozni, de az alkotmányos keretek között
folytatott küzdelem megérdemel legalább annyi tiszteletet - lassan már mondhatunk kegyeletet
is -, hogy legalább elgondolkodjanak arról, mivel járt volna a fordítottja.

A Magyarországot körülvevő utódállamok, miközben nemzetközi segédlettel ültettek, s mai
napig ültetnek el rólunk egy a valósággal merőben ellentétben álló képet, higgadt nemzetközi
történész körökben elismerten, kapzsik voltak az osztozkodásnál. Először csak területileg, és
ígértek mindent a rajta lakóknak, utóbb a legravaszabb és körmönfontabb homogenizálással és
etnikai  tisztogatással.  Figyelemreméltó  folytonossággal  minden  történelmi  korszakban
megtalálták az akkor éppen alkalmazható legjobb módszert. Az eskütételes megaláztatásokat
követő  földreformot  például  a  22  év  alatt,  az  intézmény  és  vagyonfosztást  a  második
világháború  utáni  kommunista-internacionalista  években,  majd  a  nemzeti-kommunista
diktatúra idején a célzott iparosítást, a falurombolást, az értelmiség átdobását a Kárpátokon, és
más  eldurvult  metódusokat,  s  utóbb  a  demokrácia  fényes  éveiben  –  többek  között  -  a
hagymakupolás,  körbefalazós  honfoglalás  módszerét  stb.  A  túlnyerés  állapotából  fakadó
indokolatlan szorongások állandó jelenléte is erre ösztönözte őket. De része volt ez az egyes
politikai kurzusok önfenntartó manipulációinak is. És máig az maradt Kárpát-medence-szerte a
legkézenfekvőbb eszköz. Hallgassatok, mert jönnek a magyarok. Megtámadnak, elfoglalnak,
gazdaságilag leigáznak, megvesznek.

Szerencsés helyzetbe vannak ők, és lelkük mélyén ezt talán mégis tudják sőt bekalkulálják,
elvárják tőlünk. Ha volna ilyen felmérés,  akkor az kimutatná, hogy éppen a legképtelenebb
módon kisebbségi sorsba juttatott magyar a világ legszelídebb kisebbsége.

Az utóbbi hónapokban két alkalommal hangzott el magyar állampolgár szájából  erdélyi
fórumon a megjegyzés – és itt hangsúlyozzuk, hogy a szövegkörnyezetben olvasva vagy hallva
világosan érthető módon csupán megjegyzés – mely ezt a szomorú tényt rögzíti.

Nem volt uszítás,  nem volt felszólítás,  nem volt tanácsadás,  hanem egyszerűen egy-egy
szomorú szemrehányással kimondott mondat annak érdekében, hogy talán értékelné már ezt
valaki,  bár  az  elismerés  szintjén.  Hogy  tudatosulna  a  szelídekben,  a  galambokban  a
szelídségükben rejlő emberi nagyság (a tanácsolt kicsinység korában), és tudatosulna az őket
nagy természetességgel másodrendű állapotban tartó, tőlük az ország valódi érdeke ellenére
szabadulni  óhajtókban,  hogy  mekkora  szerencséjük  van  a  „magyar  modellel”,  és  ezt
valamilyen formában akár értékelhetnék is.

Kétségtelen, hogy abban a környezetben ahol elhangzott, ez indulatokat is kelthet. De talán
a szemeket és agyakat nyitogató tények puszta felemlítése járhat más, értékes hozadékkal is.

188

188



Mert azok, akik ezt rosszra használták, vagy használnák fel, azok igen jól tudjuk, hogy ha e
célokra éppenséggel  nem áll rendelkezésre semmiféle nyersanyag, akkor is kitalálnak, vagy
hazudnak  olyat  ők  maguk.  Ez  évszázados  visszatekintés  alapján  az  egyik  legjellemzőbb
módszerük.

Azokat  akiket  elgondolkoztatott,  lehet,  hogy  közelebb  hozza  egy  remélt  európaibb
gondolkodásmódhoz, ártó szorongásaik oldódásához.

A legnagyobb baj azonban, hogy a héják és galambok aesopusi történetében megjelentek a
keselyűk is.

Ők  nem  ódzkodtak  a  galambok  ellen  szövetkezni  és  démonizálni  azt  az  egy-egy
mondatocskát,  kiemelni,  véres  rongyként  együtt  rázni,  sőt  túlrázni,  a  természetellenes
szövetségesnek ötletet adni. Még az sem kizárt, hogy azzal háttéralkut kötve intézkedni is a
saját belső ellenség gyengítésére, besározására.

A galambok azonban tudják amit tudnak. És jó lenne, ha vezetőiknek is eszébe vésődne a
szomorú történet.

Nem azért, hogy héjákká váljanak, de óvakodva a keselynek szárnya csattogásától. A még
élő galamb jogán.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2004. április 2.

Megjelent: Erdélyi Napló (657.) 2004. május 4.

NINCS ÚJ A NAP ALATT: PÁRBESZÉD A MESTERGERENDÁVAL

Gondolatok az Erdélyi Fiatalokra is emlékezvén

Életemet nagy öregjeinket  tisztelve éltem le.  A Farkas utcai  templomból  kijőve hallgattam
apám és a jeles kolozsváriak beszélgetéseit. Házunkat belengte a HITEL emléke, és még otthon
maradt képviselőinek jelenléte. Életkorban korosztályommal mára jó részüket utolértük. Csak a
tisztelet nem múlott el, s nem is fog soha. Úgy érzem, hogy mi úgy általában csak afféle kis
öregekké tudtunk felnőni. Bár közülünk hála Istennek azért elég sokan tarthatnak igényt ennél
jóval többre.

Legnagyobb  földi  kincsem  a  HITEL  emlékszoba,  lakásom  része.  Mostanság  egyre
gyakrabban nézegetem, kérdezgetem a mestergerendán sorakozó fényképeket.

Most éppen László Dezső, meg Jancsó Béla lenne soron. 
De  egy  nagy  nemzedék  távoztával,  történelmi  kataklizmákat  átélvén,  hányan  vannak,

akiknek e nevek annyit  mondanak mint a kortársaiknak, vagy az őket még személyesen is
ismerő generációnak?

A méltánytalanul elfeledett HITEL-nek egy időben előfutára,  de később versenytársa is
volt az Erdélyi Fiatalok 1930-33 között szerveződő társaságának hasonló című lapja. 

Ma is figyelemreméltó az, amit az egyetemi hallgató Jancsó Béla ír e mozgalomról: „Az
egyéni önzés zűrzavaros káosza helyébe, amely végül minden egyed pusztulásához vezet, a
vérség és hivatás, a közös munka és közös jövő szent összetartozását kell kiépítenünk.” 
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Elképzeléseik  történeti  alapja,  mint  írja,  a  transzilvanizmus.  Így  ír:  „És  erdélyiek  is
vagyunk, annak a földnek a gyermekei,  amelyen ezer  éveken át  politikai változások alatt a
különböző fajú népek a munka egyetértésében éltek egymás mellett, amely föld a lelkiismereti
szabadság gondolatát adta és kialakította az erdélyiség közös eszményét: a fajok találkozását az
emberi értékek magaslatán” 

Ezt a csoportot az akkori életkoruknak is megfelelő hatalmas lelkesedés és a deklaráltan
teljes világnézeti függetlenség jellemezte.

De a tisztaszándékú és ma is európainak mondható nagy reményeket követően, rövid időn
belül elérkezett a csalódás és következménye a hanyatlás.  A magyargyűlölő Onisifor Ghibu
professzor által össztűz alá vétettek. Politizálódott az egyetemi élet. Egykori barátaik, a román
diákok, vádaskodó módon léptek fel ellenük. És megszületett a konklúzió: „Sajnos ezek az
egyáltalán nem elszigetelt jelenségek meggyőztek arról, hogy a programunk sarkalatos pontját
képező román – magyar kibékülés egyelőre még szinte lebírhatatlan akadályokba ütközik.”

A diákok végeztek és szétszéledtek. Titkáruk, László Dezső még folytatta a kisebbségi lét
lehetséges  módozatainak  kutatását.  Az  ő  makacs,  becsületes  és  liberális  programja  is  a
hagyományos erdélyi toleranciáról és az együttélésről szólt.

Aztán - illetve közben - jött a Hitel, majd a második Hitel, és a Vásárhelyi Találkozó. De
erről talán majd máskor.  Amiként arról is, ahogyan - egy nagy magyar, az író és püspök -
Makkai  Sándor, az Erdélyi  Fiatalokhoz hasonló módon csalatkozik reményeiben,  és  eljut a
repatriálásig, meg a „nem lehet” kimondásáig.

Most arról beszéljünk, miért olyan ismerős a fenti történet. Iskolatörténetek sorozataként
miért ismétlődik időről-időre ez a kudarc.

A válasz talán nem is olyan nehéz.
Erdély  földrajzi  helyzetéből  eredő  különleges  etnikai,  vallási,  kulturális,  tehát

gondolkodásmódjukban különböző nemzeti társadalmak határterülete. 
Ezek közül az egyik, a hegyeken túlról fajtestvéreit - azok friss, mondhatni zsenge és naiv

nemzettudatuktól hajtott óhaját is bírva – lenyúló, és mindennemű (nem mindenkor hazafias
célú) befolyása alá vonó, klasszikusan idegengyűlölő regáti. Azt is tudjuk, hogy ezen belül is
elsősorban bukaresti,  és hogy sajátos balkáni gyökerekkel bíró,  ahhoz makacsul ragaszkodó
társadalom. Mint ilyen, akár prototípusnak is nevezhető. 

A  másik  a  tolerancia  és  az  együttélés  évezredes  hazájának  egyik  végtagja,  a
vallásszabadság bölcsője, melynek a másik hegyen túl élő egykori törzse, vagy anyaországa,
ezer  éven át  a befogadás és a  Szent  István-i intelmek jegyében élő,  ráadásul  az előbbihez
képest nyugati társadalmi berendezkedésű és vallású ország.

A transzilvanizmus  gondolata  tehát  az  egyik  oldalon  természetes,  kívánatos  és  egyben
megmentő,  megtartó,  míg  a  másik  oldalon  ellenszenves,  idegen,  veszedelmeket  sejtető,
számonkérő, megosztó stb. Egyszóval fölöttébb gyanús.

Mai  tapasztalataim  alapján  sajnos  már  hozzátenném  azt  is,  hogy  a  jelenlegi
Magyarországon  is  külön  világot  jelent  a  legtöbb  Erdélyből  érkezett  állampolgár
gondolkodása. Tolerancia dolgában másként állunk. Egyelőre. Bár lehet, nem sokáig, mert nem
szeretik ezt errefelé. Itt úgy mondják: nem nyerő. Na persze, ha őszinte. Nem úgy a demagóg
változat. 

Példaértékű  számomra,  ahogy  szakmám  egyik  jelentős  vezéregyénisége  a  minap  kérte
éppen  számon  rajtam  is  erdélyiségemet.  Egy  rádiónyilatkozatomban  megemlítettem,  hogy
erdélyi lennék. A számonkérés így szólt: Hallom nagy erdélyi melldöngetés volt a rádióban.
Azt hiszitek, hogy erdélyinek lenni kutyabőrt jelent? Válaszom nagyjából ennyi volt: Nem!
Csupán  indokolatlan  ellenszenveteket  észlelvén,  nem  óhajtom  óvatoskodva  rejtegetni
gyökereimet.
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Utóbb arra gondolva,  hogy az  illető,  számos  társával  egyetemben - pénzért  -  akárhány
birtokába kerülő kutya és egyéb lelkes állat bőrét azonnal áruba bocsátaná, arra gondoltam,
hogy inkább igennel kellett volna válaszolnom.

Erdélyi szemmel nézve tehát baj van a hegyeken túl. Keletre is, nyugatra is.
A  transzilván  gondolatot  hordozó  magyar  fogy,  románban  -  bár  létező  -  de  igen  ritka

jelenség, és keletről egyre hígul.
Vajon a Tündérkert kincseinek ez a gyönyörű darabja feltámadhat-e halottaiból? És lehet-e

része a megálmodott megoldásban? 
Itt tartottam elmélkedésemmel, mikor egészen véletlenül - Erdélyben megjelent - (í)rónikus

szavakat  volt alkalmam olvasni,  magasan jegyzett,  irodalmi tollból születettet,  a transzilván
gondolatról. Eszerint az avittas, dohos, provinciális, felesleges, nevetséges és ellenszenves. Ki
kell tekinteni a nagyvilágra. Egyetemest kell alkotni s azzal magunkra terelni a figyelmet, nem
fájdalmasan ömlengeni. Szerinte tehát sírni is csak a győztesnek szabad.

Arról a jeles tollforgató nem szólt, hogy amíg valamelyikük megalkotja azt az egyetemest,
miként lehetne túlélni az immáron kétoldalról reánknehezedő nyomást?

Pedig a cselekvő,  útkereső,  kezetnyujtó transzilván gondolat – melyet például  éppen az
efféle gondolkodóknak figyelmébe ajánlhatunk - nem áll messze az autonómiák Európájától.
Vagyis az egyetemestől. S ami még meglepőbb, Trianon után percekkel már megszületett ott a
sérülten ömlengők között.

Tegyünk le olykor egy szál virágot Károly bácsi sírjára. Ott a Házsongárd egyre változó
főútjának elején, jobbra, a két nemesvonalú oszlop elé.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2004. április 7.

Megjelent: Erdélyi Napló (654.) 2003. április 13.

KERESZT TÉNYEK

Magyar ember már apró gyermekkorától megtanulta, hogy európai létét egy ősei által hozott -
véresen nehéz - döntésnek, a nyugati kereszténységhez való csatlakozásnak köszönheti. 

Az Unió által készített országismertetésből - mint hallom - kifelejtett Árpád-ház, történelmi
tudatunk  egyik  pillére.  Nem kis  részben  az  általa  a  kereszténységnek  adott  szenteknek  is
köszönhető  ez.  Ezek  a  szentek  ugyanis  itthon,  vagy  Európa  különböző  országaiban,  máig
elismert történelmi szerepet játszottak. Pontosabban az itthon maradottakat éppen most készül
Európa elfeledni, sőt – némi hazai segédlettel – elfeledtetni.

Érdekessége  e  szentek  tiszteletének,  hogy  ebben  felekezetre  való  különbség  nélkül
egyetértünk. Úgy is mint egy olyan nemzet fiai, melynek szálláshelyén megszületett és ki is
hirdettetett a vallásszabadság.

A kegyetlen 40 éves vallásüldözés után, az aktív és elnyomó ateizmus korának a rombolás
más területein oly eredményes évei után is, a népszámláláskor maradék országunk 70 százaléka
vallotta magát kereszténynek. Meggyőződésem, hogy a tizenöt millión belül ez az arány még
néhány százalékkal magasabb lenne.
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Most ez az ország visszatérni készül a keresztény Európába. Abba az államszövetségbe,
melyben szintén ott dúlnak azok az erők, kiknek titkos féreg fogai itt belül is rágnak. Tudjuk
vita van a kereszténység fogalmának alkotmányba emelése körül. Azt is tudjuk, hogy ez egy e
hagyományból született Európában képtelen vita. Mi több, Magyarország jelen külpolitikája e
téren már hajlott arra, hogy a beemelés mellett döntsön.

És akkor  elkezdődik  egy sorozat.  Olyan mintha  egy  jelképes  géppuskafészek  szórná  a
halált egy békésen munkálkodó tömegre. Mondhatnám azt is, hogy éppen az ő géppuskás létét
munkájával  elsősorban  biztosító  kényszermunkásira.  A  megbízhatókra,  a  szelídekre,  a
megbocsátókra, a fáradhatatlanokra. Persze azt is tudom, hogy ők egyben a reménykedők, a
meggyőzhetetlenek, az emlékezők, az ujjukat felemelők is.

Kedves olvasók, …emlékeznek?
Először az adventi kereszetekről derült ki, hogy ellentétben más - senki által nem támadott,

mifelénk elfogadott - vallási jelképekkel, zavarják egyesek érzékenységét. Aztán a kereszteket
meggyalázták,  volt  ahol  elszállították.  Utóbb  arról  nyilatkoztak,  hogy  milyen  jó  célt
szolgálnának tűzifaként a szegények kályháiban.(Akik a nyilatkozók által emelt gázárak miatt
fáztak? Kérdezném közbevetve.)

Ezt  követte  Jézus  Krisztus  sértegetése.  Zsidó  fattyúnak  nevezték  a  közpénzen  (70%)
támogatott médiában. 

És aztán jött a karácsonyi ajándék a szeretet és megbocsátás ünnepén, a családok ünnepén a
Megváltó  születésének,  a  remény  születésének  napján.  Kapatos  handabandázó  szerkesztő
ordította az éterbe, hogy kiirtana minden keresztényt.

A reakció először  csak  keserű megjegyzésekben nyilvánult  meg. Egy-egy írás,  egy-egy
mellékmondat utalt a furcsa szavakra és cselekedetekre. De mikor a sorozat már meghaladta
azt  amit  véletlennek  lehet  nevezni,  jött  a  tüntetés.  Békés,  nem  bosszúvágytól  lihegő
ujjfelemelés.

Következménye  pedig lőn először  a  lehetőséget  jól  felhasználó  ominózus  zászlóégetés.
Annak megszervezése majd ravasz felhasználása.

S még utóbb egy – természeténél fogva - egyéni véleményt sugalló, ott elhangzott beszéd
egy mondatából kifolyólag régi kelevényként kifakadó ellentét, mely az Irószövetséget osztotta
ketté.

Csupa véletlen, ugye?
Figyelték-e  a  fokozatosan,  zenei  nyelven  crescendoban  növő  arcátlankodást?  A  jól

hangszereltet? 
Csupa véletlen!

Az érdekes az, vagy dehogy is az, …tévedek, hiszen a várható történt.
Azok  a  rejtett  szándékok,  amelyek  a  provokációkat  megszervezték  és  elkövették,

égbekiáltó arcátlansággal számonkérték az általuk keltett felháborodást. Azt, hogy nem tűrte
némán a keresztény tömeg szellemi jobbágysorsát, a pimasz megalázások sorát, az igazságérzet
végletes ingerlését. 

A  balliberális  sajtó  zajongott.  Az  arculütöttek  és  szembeköpöttek  lettek  a  bűnösök,  a
békétlenséget  szítók.  Aki  követte  az  eseményeket  emlékszik  még  a  részletek  finom
kidolgozottságára  is.  A  „cukros  állapotban”  gyújtogató  fiatalember  nevetségességének
bemutatására. Pedig ő nem a megcélzott áldozatok közül való volt, akárcsak az, aki a zászlót -
minden  kétséget  kizáró  felvétel  alapján  –  a  körön  kívülről  odahozta.  El  is  tűntek  a  sajtó
címoldalairól.  Mennyire  ismerős  módszere  ez  egy  erre  szocializált,  sőt  tudományosan  és
tanácsadók által erre kiképezett hatalmi elitnek. Mennyire keleti, mennyire bolsevik.
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Aztán elcsendesült minden s már csak az írószövetségből kilépők előrelátó lábdobogásától
volt zajos a fővárosi kövezet, meg a média. Azt hittük vége már. Azt hittük most majd mást
találnak ki.

De következett a korona felrakása. A mű betetőzése még hátra volt.
És jött  a  kormányzó párt  egyik nagyasszonya,  a  párt  nőiességének  egyik jól  választott

jelképe.  Magyarországnak  a  keresztény Európa parlamentjébe.– biztos  bejutó helyen álló  -
leendő képviselője 

Hogy  mit  mondott,  azt  újságolvasó  embernek  már  nem  kell  elmondanom.  Hogy  a
külföldről  hazatelefonálgatott  kezdeti  magyarázkodásait  felváltó  magabiztos  és  kihívó
magatartás  mit  takar,  arról  érdemes  gondolkodni.  Véleményét  fenntartja.  Hiába  képtelen,
anakronisztikus,  fenntarthatatlan.  Új  érveket  is  talál,  melyek  (pl.  Orbán  Viktor  vatikáni
kitüntetése) hiába képtelenségek, azt reméli, hogy a tájékozatlan tömeg számára meggyőzőek.

Ő maga, ha szépnek nem is tartják, de okos. Velünk együtt tudja, hogy amit mondott az
nem igaz.

Az olvasó feladata, hogy meglepődjön azon, miért mondta? Miért kellett ezzel feltegye a
koronát egy keresztényellenes sorozat  végére,  határokon át is hallható,  saját  országnak ártó
ágyúlövésként az előbb már felsorolt géppuskasorozat után? 

Kinek jó ez és miként hat?
Gondolkodjunk.
Ezzel a nagy provokáció befejeződött-e?
Mert nekünk elegünk van.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2004. április 10.

Megjelent: Erdélyi Napló (655.) 2004. április 27.
                  Átalvető 50. 2004. június

AGGODALMAK EGY MEGTARTÓ EREJŰ ANYAORSZÁG ROMLÁSA MIATT,
AVAGY SOHSE HULL LE A VÖRÖS CSILLAG, CSUPÁN AZ ÁLORCA

Ha  gondolkodásom  alapján  szeretném  magam  meghatározni,  hogy  elmélkedésemet  így
vezessem fel az olvasó elé, annyi valódi és gerjesztett félreértés mérgezi már a szavakat, hogy
alig merek belőlük válogatni. 

Valami effélét kellene talán leírnom: nemzetért aggódó.
Mert  a  kisebbségi  gyökereim által  belémoltott veszélyérzetem aggodalmakra sarkall  a

megtartó erejét egyre vesztő anyaország sorsa miatt is.
Na,  ebbe  aztán  jól  beletenyereltem.  Hiszen  ez  ad  ma  legtöbb  alkalmat  a  liberális

közröhejre.  Minek  itt  nemzet  s  pláne  mit  nekünk  aggódás.  Ellenkezőleg.  Örvendezzünk  a
nemzet elmúlásán, az egyetemesbe való önkéntes feloldódásán, és törekedjünk aggodalmak és
aggályok nélkül élni. Tehát gátlástalanul.
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De merhet-e erről gondolkodni olyan személy, aki nem tudományos igényességgel nyúl a
témához? Azt hiszem, hogy nem haszontalan a kísérlet. Sőt szükséges. A tudós tanulmányírók
ugyanis elszakadnak attól a szinttől, amelyen az érintettek gondolatai kalandoznak, s így nem
biztos, hogy irányt mutathatnak vagy akár vigasztalhatnak, vagy ami a minimális cél: együtt és
ébresztő módon gondolkodhatnak a szenvedő alanyokkal.

Mai gondolataim kiinduló pontja és végeredménye nem fog vörös fonalként húzódni a
papiroson. Bizony mai napság a szellem elinduló vasútja  igen gyakran ágazik el,  és fontos
célokat közelít meg, már-már megszűnni látszó szárnyvonalakon is.

Az utóbbi hetekben az elszabaduló európai parlamenti kampány iszonyú igazságokat tárt
fel a tájékozódni egyre kevéssé képes polgárok előtt.

A  szavazóknak  a  kommunizmus  és  a  globalizmus  módszereivel  eredményesen
eltompított rétege, bár az is magyar, sőt a költővel szólva százszor is magyar, nem képezheti
megértő alanyát az így ébredő gondolatoknak. Ezek a tömegek csak úgy jöhetnek szóba, mint
olyanok, akik közül minél többet kellene megkíséreljünk megmenteni. Először a gondolkodás
képességének, vagyis a gondolkodó emberek csoportjába visszaemelni őket, utóbb talán még a
nemzetért érzett  felelősséget  is  megpróbálván elmagyarázni nekik.  Jelenleg ők azok, akiket
következetesen megszólít és használni próbál a baloldal.  Az a baloldal, melyet nem vagyok
hajlandó csupán így nevezni, hanem csak az „úgynevezett” kiegészítéssel.

De  a  gondolkodó  és  értékek  befogadására  alkalmas  emberek  között  is  dúl  a
bizonytalanság. Ők még keresik a menekülés útjait. Keresik a hiteles vezető erőt. Ezenközben
olyan  információkhoz  jutnak,  melyek  teljesen  kiábrándítják  őket,  és  reménytelenségbe
taszítanak. 

Paktumok és  keresztapák  által  hátulról  irányított,  politikai  álarcba  bújtatott  gazdasági
osztozkodások kerülnek reflektorfénybe. Először csak mint publicisztikai manőverek, utóbb a
tények tükrében, mint lehetséges történetek.

Az egyedül üdvözítőnek remélt vezetők mögött is felsejlenek az őket akaratuk ellenére
befolyásoló gazdasági hatalmak. Hiába nevezik az ilyen feltételezést összeesküvés-elméletnek,
egyre gyakrabban merül fel a gyanú, hogy a remélt vezetők keze lehet ugyan tiszta, de mégis
meg van kötve. Mert a tisztaságnak a hatalom felé vezető útja szennyel van elárasztva. És ezen
át kell haladni. Lehetséges ez úgy, hogy ne sározódjanak be?

A baloldal  nem csinál  belőle  gondot.  Elhangzott  a  napokban  az  általuk  ezúttal  nem
tagadható Tóbiás-jelszó, mely szerint a harc során nem osztanak fair-play díjakat. 

Az  aggódó  persze  rögvest  aggódni  kezd.  Miként  lehet  felvenni  a  versenyt  a
gátlástalansággal? Oly világban, melyben a jó és a tiszta vagy a szeretet nem érték. Miként
lehet  a  jóság  és  tisztaság  meg  a  szeretet  érdekében  ezekkel  –  mint  harci  eszközökkel  –
küzdeni? Mennyire naivitás az, mely szerint úgy kellene győzni, hogy az ellenfélen sebet se
ejtsünk, hiszen százszor is magyar. 

Legyetek okosak, mint a kígyó és szelídek, mint a galambok, mondta a Megváltó. Vagyis
úgy kell a sáron átkelni, hogy ne sározódjunk be. Ami nem lesz könnyű s ezért a közvélemény-
kutatások esetleg félrevezető szirénhangjait nem szívesen veszem figyelembe.

Tudjuk,  s  most  már  újra  elhangzott,  hogy  az  ellenfél,  melynek  már  az  előző
választásokkor is egyik fő vádpontja az volt, hogy a jobboldal (ez is „úgynevezett”) utcára vitte
politikáját, most is, mint annak idején, éppen ezt tekinti első jelszavának. De ő más, durvább és
költségesebb módszerekkel menne utcára. Nem szelíd és fegyelmezett tömegeknek a Kossuth
téren való gyülekezésével. Ki tudja milyen megdöbbentő tervek érlelődnek bennük a hatalom
elvesztésétől való félelmükben?

A szellemvasút tovább robog. Most egy másik téren, a Szabadság téren áll meg. Az ott
dúló vita hozta ismét felszínre a vörös csillag sorsát. 

Most ennek kapcsán aggodalmaskodnék.
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Az  úgynevezett  baloldal  jelesei  közül  is  aláírtak  már  ennek  az  elfogadottan  és
megszenvedetten önkényuralmi jelképnek a rehabilitálása érdekében. Ismét felhorgad a kettős
mérce leküzdhetetlen jelenléte.

A  fasizmus  jelképei  önkényuralmi  jelképek  és  egyenlők  a  történelem  legszörnyűbb
bűneivel,  a  vörös  csillag  más.  Azt  csak  egy  véletlen  zsákutca,  egy  sikertelen  jószándékú
kísérlet szennyezte be „véletlenül”. Az áldozatok száma, a tömegsírok sokasága nem érv.

Honnan ez a szívósság mely a sohse hull le a vörös csillag oly ismert idézetét juttatja
eszünkbe? Ugyanonnan, ahonnan a kettős mérce, a napjainkat jellemző egyik legfelháborítóbb
jelenség is származik. És éppen ez kell legyen az az eset, amely nyomán az aláírókról és az
őket csendben pártolókról lehull az álorca.

A százmillió - életében megkínzott és megalázott - halottat és több százmillió elrontott
életet  maga után  hagyó  világkommunizmus  jelképe  újraéled.  Miközben  az  ezt  élesztgetők
alapítványt hoznának létre a Himnusz megváltoztatására,  elköltöztetnék a Szent Koronát, és
sunyin asszisztálnak, hogy ellenfeleink a világot uniós pénzen oktassák ki kicsinységünkről és
bűnösségünkről.

Ennyi  szorongás  után  úgy  érzem,  hogy  megállíthatjuk  aggodalmaink  száguldó
szerelvényét. Még számos új állomás vár majd reánk. De most talán összpontosítsuk erőinket
itt  és  ott,  itthon és otthon, az olyan-amilyen demokrácia nyújtotta  és választásnak nevezett
esély megragadására.

Húsvét nem régen volt, ezért is ismétlem újra a Megváltó szavát: okosan mint a kígyó és
szelíden mint a galambok.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2004. április 22.

Megjelent: Erdélyi Napló (656.) 2004. április 27.
                  Erdélyi Magyarság 55. 2004. április-június

MEGÚJÍTOTT BŰNLAJSTROM

Nem szeretném felsorolni, hogy kik és mikor írtak és írnak meg mindent ami nekünk árthat,
hiszen azt tudja az efféle irományokat olvasni kénytelen, életét reményről-reményre szédelegve
töltő  magyar.  Nem  személyeket  támadnék  és  eseteket  sorolnék  fel.  De  ez  az  igyekezet
szállásterületünkön - a kisebbik és nagyobbik hazában egyaránt -  egyre gyakrabban jelenik
meg változatos dolgozatok formájában.

Volt egy idő – én ezt a Hideg Napos időszaknak nevezem – amikor bűneinket kutattuk és
mutattuk  fel  a  nagyvilágnak  s  vártuk,  hogy  becsületes  önkritikánkat  látva  a  nagyvilág  is
magába néz, mi több szomszédaink is hamut hintenek fejükre, és békét intenek felénk. De ki
készítette el a maga Hideg Napok-ját, vagy ki írta meg azt?

Ebben az  időben még voltak valódi,  ma már naivnak elismert  próbálkozások is,  a már
akkor  is  számos,  megrendelésre  készült  önmocskolás  mellett.  Hiszen  akkortájt  már
reánksütötték a bűnös nemzet billogát  és csupán e rossz – önértékelésnek is szánt  -  hírnév
ébrentartása és felcicomázása volt feladat. Ébrentartása az egész világon, mivel hogy a vicchez

195

195



hasonlóan a csecsemőnek minden új. Az újabb generációknak is tudni kellett micsoda alávaló
népség vagyunk.

A  feladat  nem  volt  könnyű.  1956  nagyot  ártott  a  mocskolódás  monumentális  művén
dolgozóknak. Sőt később még a rendszerváltás körüli események is. De hozzájárult mintegy
ellenpontként  az  erdélyi  nemzetrészt  sújtó  fényes  évtizedek  sora,  vagy  a  balkáni  háború
megannyi borzalma is, és még sorolhatnám.

Közben az idő szaladt, és köröttünk mindenki mindent elfelejtett.
Egyik helyen a diktátor sírján nyílik a virág, máshol az áldozatok sírkeresztjeit gyalázzák.
A világ egyébbel,  fontosabb problémákkal  van  elfoglalva.  Más  térségek  gondja fakaszt

könnyeket.
Vagy mégsem?
Hiszen ismét egyre fontosabb lesz,  hogy bűnösségünk, kicsinységünk híre átjárja a világ

közvéleményét,  és  ugyanakkor  az  is,  hogy  vezetőink  szolgálatkészsége,  az  erőssel  való
együttműködési vágya bizonyság legyen a Nagy Testvéreknél.

És persze ennek fordítottja.
Az aki egy ilyen bűnös és megtévedt, hetedíziglen is bűnhődésre megérett népet jobb sorsra

érdemesnek tart, vagy pláne ilyen irányba vezetne,  az maga is főbenjáró bűnt követ el.  Az
kérem - bizony-bizony - kiérdemli a fasiszta jelzőt is.

Mostanában, ha jól figyelnek, sokasodnak azok akik nem érik be az eddig reánkzúdított
bűnökkel.  Újabbakat  találnak  ki  nagy  igyekezetükben.  Légből-kapottakat,  vagy  éppen
olyanokat, amelyeket mások – a minket rágalmazni szeretők – követtek el. 

Ugyanakkor  rájöttek  arra  is,  hogy  nem  elég  a  bűnlajstrom  minden  eszközzel  történő
bővítése. Igen fontos feladat lett a javunkra írható cselekedetek félremagyarázása, elfelejtése,
másoknak  tulajdonítása  és  a  hírünket  javítani  képes  személyiségek  deheroizálása,  ha  lehet
sárba rántása, anakronisztikus megítélése stb.

Igencsak  szeretném  tudni,  hogy  honnan  került  ezekbe  a  tollnokokba  ez  a  rettentő
igyekezet?  Minthogy  épeszű  és  ismeretekkel  rendelkező  olvasók  számára  szándékuk  sötét
ármánya  nyilvánvaló,  csak  feltételezgethetünk.  Valamiféle,  valahonnan  beléjük  oltott
gyűlöletről  van  szó,  esetleg  jól  honorált  megrendelésre  készítik  dolgozataikat,  vagy  netán
zsarolhatóvá váltak valaha, s így fizetnek? Esetleg egyik így, másik úgy? 

Valahol valakik azonban összefogják a szálakat. A cél igen fontosnak tűnik.
Ha mindaz, amit leírtam nem volt új, vagy nem is érdekes már, bocsássák meg nekem. Ami

ennél fontosabb az az, hogy ennek a célnak a tagadhatatlan létezése és mibenléte felett ki-ki
próbáljon  elgondolkodni.  Higgadtan,  minden  üldözési  mániától  mentesen,  de  a  csalfán
vigasztaló naivitást is kikapcsolva.

A gondolkodás válik egyre inkább önvédelmünk egyik fő fegyverévé.
Persze már mindent megtesznek azért is, hogy ne kövessük el ezt a hibát.

Leányfalu

*

Naplójegyzet: 2004. május 1.

Megjelent: Átalvető 50. 2004. június
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LAZA ÁTMENET

Személyes  élményekről,  mondhatnám  intimitásokról  számol  be  az  olvasónak  az,  aki
Magyarországon  -  és  különösebb  felhajtások  káprázatának  nem  engedvén  -  élte  meg  az
átmenetet.

Mert reggel,  amikor a fürdőszoba tükrébe nézve azt figyelte  magán, hogy barbár ráncai
átváltoztak-e lágy Európai kultúrjellegű vonásokká, arra jött rá, hogy maradt minden a régiben.
És amikor  fogát  mosva  büszkén  élte  meg az  európai  kultúráltságot,  rájött,  hogy  bizony  ő
tegnap  és  tegnap  előtt  is  mosott  fogat.  Különös  nyomatékot  kap  a  dolog,  ha  azt  is
figyelembeveszi,  hogy ezt így tette már akkor is,  mikoron a ma még a limesen túl elterülő
Transzilván tájak lakója volt „csupán”. Sőt arcvonásai azóta csak keményedtek.

Ilyen csacskaságok jutnak eszébe egy újdonsült európainak a fürdőszobában, hol – mint az
köztudott - fütyörészni oly jó.

Az esti cirkuszt elkerülte. Pedig ez sem a római már. Hiszen itt a panem, vagyis a kenyér
már elmaradt. Csak cirkusz van.

Eszébe  jut  ekkor  egy  régi  –  még  hazai  –  vicc.  Az egérfogóról,  melyet  egyszerűsíteni,
vagyis  mai  szóval  élve  „ócsítani”  kellett  a  feltalálónak.  A  zseniális  kis  szerkezet  egy
zsilettpengéből  s  azon  túl  egy  dióból  és  egy  mogyoróból  állt.  Az  egérke  (nem európai),
áthajolván a pengén habozni kezdett. Dióóó – mogyoróóó mondogatá, miközben saját nyakát
vágta át a pengével. Az elvtársak javasolta ócsított változat is elkészült.  Ezen már csak egy
penge volt látható.  Feltételezés szerint az egérke (nem európai),  kíváncsian ismét áthajolt a
penge felett. És szólt: se dióóó – se mogyoróóó. És az eredmény ugyan az volt.

Így aztán mi is beérjük immár csupán cirkusszal. A kenyér az megdrágult. Mondják, búzát
is importálunk már. Persze ez ennél bonyolultabb. A jót, meg a tartalékot eladtuk, nekünk meg
elég a takarmány is, gondolhatták. Igaz vagy sem, a hangulat ezt sugallja ma a magyarnak (már
európai).

És akkor belenéz a belépő a képernyős médiába. De nem hiába. Ottan a feltalálói vitáktól
forgó időkerék előtt a nagy ember beszél. Adtak néki szöveget. Most nem azt mondja, amit az
internet szerint előbb nyilatkozott egyik párton belüli nagyemberrel egyetemben. Ő mint tudjuk
pártonkívüli  (Régen ehhez azt  is  illett hozzátenni,  hogy becsületes).  No, szóval  az internet
szerint ők aztat mondták volna, hogy ha lehetne nem vinnék magukkal Európába a jobboldalt,
másik szerint meg a fél országot.  A választások óta eltelt  már  két  év.  Emlékeznek az első
boldog  pillanatokra?  Akkor  még  mindenki  miniszterelnökének  mondá  magát.  De  azóta
fejlődtünk.  Mint  egy  másik,  ma elhangzott  –  pártmajálisi  –  beszédében mondta,  már  mint
kontinentális nagyember, két év alatt ez az ország demokratikusabb, igazságosabb, gazdagabb
lett.

Múlt vasárnap egy másik magyar miniszterelnök kapta meg a hűség díját az első magyar
Polgári Körtől, a Nemzeti Társas Körtől. Ott hallhatták tőle a következő két mondatot: „Egy
aranymisén  tanultam  az  ünnepelttől  valamit:  azt  mondta,  hogy  neki  az  életben  minden
sikerült... Vagy jól, vagy rosszul.” 

Így vagyunk mi ezzel a gazdagodással is. Az utóbbi két évben az ország gazdagabb lett…
Számos szegénnyel. Persze ez egy szegénységpárti vezér alatt így van rendjén.

De  abban  a  sörös-virslis  (vajon  volt  ezúttal  is  a  Pártnak?  Vagy  ott  is  csak  a  cirkusz
maradt?) hangulatban még mást is mondott a pártonkívüli vezér.

Szerinte jó  házasságot  kötöttünk Európával  és ebből  szép,  kedves gyermekek születnek
majd. Ez egy okos vezető.  Ilyen finoman még senki sem mondta el, hogy mit akar velünk
csinálni Európa.

A koronát azonban mással  tevé fejére a bölcs,  és e nagy útelágazásnál (jól írtam?) sem
habozó, éber vezér.
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A Himnuszt  idézvén  így szólt:  „Balsors  aki(!) régen tép!!!”.  Szerencsére nem folytatta
azzal,  hogy a balsorsra  kívánt  volna  víg esztendőt.  Felmerül  a  kérdés,  hogy  anyanyelve-e
ennek a személynek a magyar? Vagy, hogy legalább egyszer volt-e indíttatása átgondolni a
himnuszt. Lehet, hogy csak betanították neki?

Az viszont  tény, hogy a most itt  élő balsorsúra,  akit(!) e balsors - pillanatnyilag éppen
szónokunk által is – egyébként pedig valóban oly régen tép, reáférne néhány vígabb esztendő. 

Hogy ezek az esztendők európaiak lesznek-e? Ez lenne a kérdés.
De tudják Önök milyen esztendők várnak Európára? A világra? És reánk itt az újra meg

újra kettészakított Kárpát-medencében?

Leányfalu

*

UTÓHANG

Megjelent: Új Horizont 2004/3.

DR. SZÁSZ ISTVÁN NAPLÓJÁBA

Azzal  a  gyöngéd  iróniával  tudnám  illetni  a  barátomat,  hogy  ő  a  leggyógyítóbb,  a
legtónikusabb író,  és a  régi  tudós,  bölcs értelemben a legliterátusabb orvos.  Leállíthatatlan,
mert annak jegyében, hogy „nem az énekes szüli a dalt, hanem a dal szüli az énekesét” ő csak
megszállottan közvetíti, elmondja ami helyzetek feszültségéből ívfény, „Elmo tüze”, magyarok
árboca felett  kisülő lidércfény. És persze reá sem hallgatunk, neki  sem fogad szót  inkább,
jobban  senki.  Mi,  akiknek  meghagyott  feje  még  ott  úszik,  mint  a  bóják,  mint  holdfényes
éjszakákon a be igazán nem csukódó tavirózsák, ugyanazt üzenjük mindig mindazoknak, akik
nem világosan a magyari ügyeknek drukkolnak, még ma is a kettős állampolgárság logikus
jogának béna latolgatásánál tartanak, vesztegelnek, rostokolnak, hogy habozásuk mű habozás,
gondjuk  tettetett,  szemmel  láthatóan  nem nagy  idők  felelősségével  a  vállukon  ringatják  a
hullámzást valami kék-tó, tiszta-tó jánosvitézeskedésével, hanem azt várják, hogy a liliputiság
nevében ne kelljen átlábalni az Óperenciáson a blefuszkui hajóhadért. Egy divatos vicc szerint
a legyőzhetetlen cirkáló félelmetesen belehangszórózik az éjszakába, mikor fényt lát pislogni
maga  előtt:  Térj  ki,  én  vagyok a VIS MAIOR nevű hadihajó.  Térj  ki  te,  cincog vissza  a
pislákolás, mely lehet a leolthatatlan lelkiismeret jelképe, mert én a világítótorony vagyok!...

Lászlóffy Aladár
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AZOKNAK, AKIK NEM FOGADJÁK EL,

HOGY A SZAVAKAT SZÁNDÉKOSAN BESÁROZZÁK.
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