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Bevezető 
 

 

Az Egy haza – két ország című sorozat legújabb kötetébe esszék, tanulmányok, beszédek, 

könyvismertetők és egyéb írások kerültek, melyek jórészt a kolozsvári Hitel folyóirat körüli 

kutatásaim kapcsán, azokkal szoros összefüggésben születtek, s szemben az előző 

publicisztikai kötet aktuális tematikájával, nemegyszer a múltba vezetnek vissza. Sok esetben 

azonban ezeket olvasva is felbukkanhat a felismerés, hogy nincsen új a nap alatt. Akkori 

események, gondok és bajok, a velük járó küzdelmek, meg az azokat előidéző szellem, de 

főleg az ezekre adott válaszok teszik aktuálissá a kor történéseinek tanulságait. A múlt 

tanulmányozásának, az emlékezésnek is ez lenne a leghasznosabb feladata. Emlékezni és 

tanulni. Soha semmit nem újrakezdeni, eleink értünk is elviselt szenvedéseit hiábavalóvá téve. 

A megmaradásért folyó küzdelem, melynek Trianon óta különös fejezetébe léptünk, ezt 

követeli meg. Hátra-hátranézve menni előre és minden elkövetett egykori és mai hibából 

levonni a nélkülözhetetlen tanulságokat.  

A hátrapillantással járó sok váratlan felismerés és mának szóló üzenet azonban arra is 

kötelez, hogy azok előtt, akik ezeket a felismeréseket és gondolatokat reánk hagyták fejet 

hajtsunk, ugyanakkor példájukat nem felejtve a jelenben is vállaljuk a napi feladatokat vagy 

akár küzdelmeket. 

 

Magam ezeket a célokat szolgálva vetettem papírra minden soromat – legyen az a Hitel  

Szellemi holdudvarával kapcsolatos vagy Trianon traumánk egészséges feldolgozásával 

foglalkozó – és vállaltam feladatot kiállítások szervezésében, könyvek bemutatásában, ünnepi 

alkalmakon és megemlékezéseken. 
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                 Főhajtás egy HITEL- es erdélyi ember életműve előtt 

 

Bevezető  

 

Váratlanul ért Szász István Tas megtisztelő kérdése, hogy írnék- e előszót készülő 

könyvéhez. Hogy jövök én ahhoz, hisz alig egy éve ismerem - morfondíroztam magamban -, 

de látván vívódásomat, hamarosan megkaptam tőle új könyve kéziratát. Ezernyi más teendőm 

közepette óvatosan közelítettem hozzá. Előbb csak lapoztam benne, átfutottam az engem 

jobban érdeklő írásokat. Nem jutott rá elég időm. Sürgős, határidős munkákat végeztem. A 

márciusi Magyar Örökség-díjátadással, illetve a tönkretett MVSz- szel bajlódtam. Készítettem 

a Bethlen Gábor Alapítvány 2012. évi beszámolóját, ezévi programtervét. Igyekeztem elhunyt 

öreg barátaimtól örökölt feladatot, a Teleki Pál halálának 72. évfordulója alkalmából tartandó 

emlékestet is méltón megrendezni. Tasi könyvének kéziratát elő-elővettem, de azután tudtam 

elmélyülni benne, amikor sikerrel túljutottunk Teleki Pál emlékesten. Szerzőnk e csodás estet 

DVD- n megörökítette. A világhálóra is fölraktuk, hadd osztozzanak a nemzetépítő tudós 

államférfiról tartott megemlékezésünk fölemelő élményében azok, akiket érdekel. Néhány nap 

múlva új írást kaptam tőle: „Bűnös nemzet mártírjai" címmel szerzőnk – talán az emlékest 

hatása nyomán – kiegészítette kéziratát egy emlékező esszével, amelyben a magyar nemzet 

ellen folytatott mai hadműveletek múltbeli előzményeit veszi sorra. A nemzetgyilkos trianoni 

döntést, Horthy Miklós és Wass Albert hazug lejáratását is említve, főleg Teleki Pál és a 

kolozsvári Hitelesek körének kapcsolatát, az ő biztatására megalakult Erdélyi Párt szerepét és 

hatását mutatja be. Ennek tükrében még fájdalmasabb a tény, hogy Teleki Pál szobrát 

kitagadták szülővárosából, Budapestről; s ma sincs méltó helyen a nemzet emlékezetében. Az 

erdélyi Hitelesek sem, akiknek örökségét főleg Szász István Tas gondozza. Az értékmentés 

hozott bennünket egymáshoz közel, mivel közreműködtem abban, hogy a kolozsvári Hitelt – 

és a szellemi örökségét vállaló fővárosi utódját közös – Magyar Örökség-díjjal elismerjék. Az 

utóbbinak alapító szerkesztője voltam, de kincses elődünket az ő – Kriterionnál 2007-ben 

megjelent – könyvéből ismertem meg jobban.      

Lenyűgözött, ahogy fáradhatatlanul, rendkívül áldozatos munkával, a szisztematikusan 

áttelepített hagyatékból, Makovecz Imre tervezte leányfalui házában HITEL-es kolozsvári 

emlékmúzeumot alkotott. Megismerkedésünk óta számos új ismerettel és élménnyel lettem 

gazdagabb, amelyek közül kiemelkedik a díjátadó ünnepség végén elmondott ragyogó 

beszéde, amelyet e könyvében elolvashatnak. Ez az élmény közrejátszott abban, hogy - 

amikor fölkérést kaptam a Magyar Örökség – Kairosz sorozat szerkesztésére –, szerzőtársnak 

hívjam.  Megnyert magának azzal, hogy a „Palackposta Erdélyből" című, a kolozsvári 

Hitelesek mának szóló szellemi üzenetét tartalmazó breviárium kéziratát határidőre 

megkaptam tőle. Azzal is, hogy türelemmel fogadta a közlést, hogy az – pénzszűke miatt –

később jelenik meg.  

 

Egy anyaországi gondolatai Erdélyről és a könyv szerzőjéről 

 

Életem meghatározó élménye Erdély, amely iránt – a kurtára szabott „magyar világ" 

után idemenekült gyermekkori pajtásaim, diáktársaim és családtagjaik történetei, Jókai Mór 

varázsos Szegény gazdagok, Törökvilág Magyarországon, Erdély aranykora, majd Móricz 

Zsigmond: Erdélye olvastán – olthatatlan érdeklődés, vonzalom támadt bennem. Eötvös 

kollégista barátomnak, Kósa Lászlónak köszönhetem – aki másfél hónapos erdélyi 

gyűjtőútjára társként körbevitt magával -, hogy a gazdátlannak tűnő Tündérkertet 1968 nyarán 
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meglátogathattam, az ottani népéletet a valóságban is megtapasztalhattam. Kalauzunk, Szabó 

Zsolt közvetítésével a korabeli Erdély szellemi életének színe-javával találkoztunk, 

ismerkedtünk. Később feleségemmel és barátaimmal együtt vissza-visszatértem oda, új 

társaink is átjöttek hozzánk, s vonzalmam erősödő szolidaritássá lombosodott. Különösen, 

amikor Ceausescu balkáni rémuralma egyre fenyegetőbbé vált. Nálunk a szovjet-kommunista 

uralom alatt a legfőbb ellenség a nacionalizmus volt, melynek jegyében Trianon és az 

elcsatolt nemzetrészek, különösen Erdély gondjainak említését is főbenjáró bűnnek tartotta és 

üldözte az idegen érdekeket szolgáló pártállami hatalom. A tananyagban olymértékben 

mellőzték, hogy a diákok zöme – egy fölmérés szerint – már azt sem tudta, hogy milyen 

nyelven beszélnek a székelyek. Erre Für Lajos megrázó írása hívta föl a magyar közvélemény 

figyelmét a Tiszatájban. A folyóirat főszerkesztőjét, Ilia Mihályt  nacionalizmussal vádolták, s  

- minden tiltakozásunk ellenére - hamarosan leváltották. Azután 1979 őszén, határozta el a 

nemzethű honi értelmiség a - határon túl küzdő magyarság támogatását szolgáló - Bethlen 

Gábor Alapítvány létrehozását. A kezdeményező-szervezők egyike voltam, s azóta életem 

részévé vált ez a határon túli és belüli nemzetpolitikai törekvéseket, erőket összefogó társaság. 

Az ember hatvanon túl nehezen fogad új barátot, az egyre fogyatkozó régiek helyébe. Az 

elmúlt pár évben elhunyt szellemi patrónusom és barátom Vekerdi László, őt követte szeretett 

apósom, azután öreg harcostársaim Csicsery-Rónay István és Török Bálint. Sajnos jónéhány 

közeli barátomtól és távolabb élő társamtól, köztük két derék székelyföldi barátomtól is 

főhajtással búcsúztam; helytálltak az emberpróbáló években. A rendszerváltás, az újjászülető 

Magyarok Világszövetsége főtitkáraként végzett öt évi munkám, a Teleki Pál szoborállítás 

rostálta, s bővítette azt a kört, akiket a magyarságszolgálatot végző elkötelezett ismerőseim, 

társaim közé sorolhatok. Az idén e tábor az 1938. július 15-én Kolozsvárt született, s 1977-

ben a mai Magyarországra áttelepült szerzővel gyarapodott.  

Átérzem Szász István Tas lelki motivációját, amikor mostani könyvét összeállította. 

Hetvenen túl a hithű ember szeretné minél több emlékét megosztani szellemi-lelki örökségét; 

minél teljesebben átadni utódainak és az utókornak. Rövid ismeretségünk, közös ügyeink 

intézése során az értékmentés ügyében lelki rokonra találtam benne. Könyveit, cikkeit olvasva 

pedig megbizonyosodtam arról, hogy igazi küzdőtársra leltem. Ez ad bátorítást, hogy úgy 

ajánljam 75. születésnapi könyvajándékát olvasóinak, ahogyan ő teszi: méltó FŐHAJTÁS- 

sal.  

Szász István Tas életútját, megélt és megírt történelmét olvasva Nagy László: Hegyi 

beszéd c. verse jutott eszembe: „Műveld a csodát, ne magyarázd.." ami később így 

folytatódik: „Ne félj te a sorstól, én se félek/ mélyek a mi kútjaink s mennyi/ér tölti fel újra, a 

villám/ állhat beléjük s nem lesz aszály/ csodában élünk..." Aki nem hisz, nem éli át a csodát; 

csak a véletlen játékának tartja. Aki élete első felét Erdélyben a másodikat a maradék 

Magyarországon élte le, s olyan utat járt meg, olyan eredményeket ért el mint ő, azt kedveli a 

Teremtő. Hisz a csodákban, noha folytonos megpróbáltatásoknak teszi ki, s hiábavaló 

pörlekedésre készteti az Úr; nemzete, országai, főleg a földijei kálváriás sorsa, ezredfordulós 

pokoljárása miatt. Nagy örökség hordozója ő, akinek dédapja Bem seregében harcolt, majd 

fölvirágoztatta báró Kemény Zsigmond családjának pusztakamarási birtokát és magát a 

települést, ahol hat fiúgyermeke és egy leánya született. Nagyapja Erdély és a keleti részek 

magyar királyi jószágkormányzója, telepítési biztosa volt, aki elkezdte visszatelepíteni a 

magyarokat a Mezőségbe. Édesapja pedig az életadó Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület 

jeles vezetőjeként, s a nemzetpolitikát formáló Hitel otthont adó patrónusaként írta be nevét 

Erdély legújabbkori történelmébe. Az alma nem esett messze a fájától. Szerzőnk folytatja a 

nemzetszolgálatot, amit elődei hagyományoztak rá. A beszédes „Egy haza – két ország" 

című sorozat XV. köteteként megjelenő könyve is erről tanúskodik.  
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Az orvosnak, lélekgyógyásznak tanult, fél évszázada praktizáló Szász István Tas – aki 

orvosi szakíróként, publicistaként, közíróként, szerkesztőként és költőként is tisztelt szerző –, 

első könyve viszonylag későn, az ezredfordulón jelent meg.    

Azóta – több műfajban – rendkívül termékeny alkotómunkát folytat, mintegy félszáz 

újságban, folyóiratban, periodikában megjelent műveiből számos könyv állt össze, amelyek 

hol itt, hol odaát láttak napvilágot. Mostani, hét fejezetre tagolt gyűjteményes kötetének 

témája és színhelye zömmel a balkanizálódás prédájává tett XX. századi Erdély – illetve az a 

maradék országnál is nagyobb; a Partiumot és a Bánság egy részét is magába foglaló darabja 

hazánknak –, amelyet a nagyhatalmak Romániának ajándékoztak. Vajon mit tettek és tehettek 

szülőföldjükön nemzettársaink - ott, ahol a világon először hirdették a vallási türelmet, ahol 

sok évszázada épített iskolák, tudományos és művészeti intézmények, autonóm közösségek 

hirdették a szabadság és a szellem ellenállását, diadalát a zsarnoki rendszerek fölött – a 

hazugságra épült, „homogenizáló" idegen rémuralom ellen?  

Ez a könyv vádirat a bűntevők ellen; és védőbeszéd a Trianonban elcsatolt Erdélyország 

szellemi őrtállói, az értékteremtők mellett, akiknek homogenizálására - illetve az ellenállók 

kipusztítására - szövetkezett a xenofóbiával átitatott soviniszta bizantin hatalom.  

 

HITEL- es írások és Trianon traumája 

 

A könyv első fejezete főhajtás a kolozsvári Hitel folyóirat előtt, amelyről már oly sokat 

írt és tett a szerző. Ebben a nyolc emlékező esszében, illetve beszédben summázatát adja 

legfőbb szellemi és tárgyi örökségvédő tevékenységének, melyben kézzelfogható 

eredményeket ért el. Kiemelem írásai közül a Teleki Pált vádolókhoz hasonló módszerrel; 

aljas, hazug indokokkal, s antiszemitizmussal megtámadott Vita Sándor és a Hitel 

védelmében írott, valamint a Vásárhelyi Találkozót bemutató tényadatokkal alátámasztott 

kortörténeti munkáját. Nagyra értékelem a Hitel és a Helikon kapcsolatáról, 

munkamegosztásáról, de különösen az Erdélyi Gazdasági Egyesületről, s édesapja 

szerepvállalásáról készült lélekemelő emlékező esszéjét is. Ezek számomra sok új ismeretet 

adtak, illetve korrigálták eddigi tudásomat pl. a Vásárhelyi Találkozóról, vagy Balogh 

Edgárról és társairól. 

A könyv második fejezete összegező vitairat, vádbeszéd a nemzetcsonkító Trianoni 

döntés ellen, amelynek gyalázata az elcsatolt területeken élők mindennapjaira is rányomja 

bélyegét. Eleve megalázó a tény, hogy ő nem használhatja anyanyelvét a közintézményekben, 

s a hatóságokkal folytatott tárgyalások során. Ha belegondolok, mennyi álmatlan éjszakát 

okozott külföldi útjaim során, hogy nem beszéltem és értettem jól partnereim anyanyelvét, s 

ezáltal alárendelt szerepben kellett tárgyalnom velük; beleborzongok. Ezért én, amikor nem 

volt segítségemre tolmács, akkor – szerény, 2-3 idegen nyelvismeretem ellenére – igyekeztem 

olyan tárgyalási nyelvet választani, ami tanult nyelv volt számukra, így ők is megszenvedtek a 

kommunikációval. De mit tehetnek az utódállamok magyarjai?  Nekik tudniuk kell a nyelvet.  

A megszálló utódállamok asszimilációs politikája arra épül, hogy az őslakos nép 

nyelvét, kultúráját, vallását alacsonyabb rendűnek, az új államrendben hasznavehetetlennek 

érezze. Azzal, hogy a hivatalokban, a közintézményekben, a hadseregben, az üzletekben, s a 

munkahelyek zömében az „államnyelv" kötelező használatát írják elő, a hivatalos 

közleményekben, az újságokban, a térképeken is az „államnyelv" a kötelező, a települések, 

intézmények, egyesületek stb. sőt (történelmi nevek és) személyek megnevezésekor is azt 

használják, a kisebbrendűségi érzést táplálják, s a felsőbbrendűség tudatát oltják a hódító 

etnikumhoz tartozók tömegébe. Ennek legfőbb eszköze az oktatási rendszer volt. Kádár Gyula 

írja a Háromszék c. lapban közölt történeti áttekintésében, hogy 1897-ben pl. Spiru Haret 

román közoktatási miniszter körrendeletében így buzdította nacionalista szellemű oktatásra  

pedagógusait: „Legyenek rajta, hogy a gyermekek történelmünk eseményeit sokkal többre 
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becsüljék, mint más nemzetekét..., higgyék, hogy a román nemzet a legvitézebb és a 

legelőkelőbb minden nemzetek között. Ne féljenek attól, hogy túlzásokba esnek, sőt mentől 

tovább mennek, annál jobb lesz."  A román nacionalizmus szolgálatába állított iskolai oktatás 

erősen közrejátszott pl. abban, hogy az 1877-ben megszerzett Dobrudzsa etnikai arányait 

1900-ig 19 százalékról 48,2 százalékra emelték. Még az óvodákat is főleg a románosítás 

szolgálatába, a román nyelv terjesztésére állították fel: az 1911-ig létrehozott 168 óvodából 

133-at a csángó magyarok és bolgárok településein alapítottak. Amikor 1918-ban Románia 

megkapta Erdélyt, a nemzetiségek felszámolásában már óriási tapasztalatok birtokában volt. 

Bukarest itt is folytatta a Dobrudzsa és Moldva területén gyakorolt eredményes diszkriminatív 

asszimilációs nemzetpolitikát, amelyben már induláskor érvényesült a francia modell. A cél a 

központosított, homogén nemzetállam létrehozása volt és maradt mindmáig.   

A trianoni diktátummal ránk kényszerített területrabló – „békét" az imperialista 

nagyhatalmak nem az európai tradíciók, hanem - főként az általuk kreált újgyarmatosító - 

kisantant utódállamok perspektívái jegyében hozták. Ezek homogenizáló nemzetpolitikája 

közelebb állt hozzájuk, mint Szent István, vagy Teleki Pál egyenjogúságra építő 

nemzetiségpolitikája.  

 

A szovjet megszállás és a soviniszta- kommunista önkényuralom az utódállamokban 

 

     A második világháborút követő Párizsi békediktátum, még súlyosabb csapást mért 

ránk, mint a trianoni. Elvették visszaszerzett országrészeinket, de ezen túl a maradék 

reménytől is megfosztották népünket az etnikai határokhoz közelítő békés határmódosításra. 

A tovább csonkított Magyarország a függetlenségét is elvesztette. Országunkat fél évszázadon 

át – a megszálló szovjet csapatok árnyékában – idegen szellemiségű politikusok uralták, ahol 

az önismeret átprogramozása, a nemzettudat negligálása a hivatalos politika részévé vált. Még 

inkább szenvedték e nemzetellenes politikát az elcsatolt területeken, kettős megszállás alatt 

élő magyarok, mivel a régi és újabb megszállóknak, a rossz döntéseket hozó 

nagyhatalmaknak, sőt a Moszkva által kézben tartott magyarországi politikusoknak is arra 

irányult minden erőfeszítése, hogy a történelmi Magyarországnak és a Kárpát-medence 

hajdani egységének a tudatát is kitöröljék az emlékezetből.  

    A rendszerváltás, a temesvári összefogás, a diktátor kivégzése, a megszálló csapatok 

kivonulása, s az Európai Uniós csatlakozás sem hozott érzékelhető javulást népünk sorsában.    

Szerzőnk főleg a nemtörődöm magyar népet, az általa TTT-nek (Trianon Traumatizált 

Társadalom) jelölt tömeget vádolja mindazért, amit az elmúlt évszázadok hatalmi politikája 

miatt elszenvedünk. Ebben nem értünk egyet, noha nekem is voltak keserű tapasztalataim. 

Például a budavári Teleki Pál szoborállítás kudarca, vagy az, mikor 1995. június 1-3 között –

Trianon 75. évfordulóján először – szerveztünk hazánkban sikeres Nemzetközi Konferenciát a 

Magyarok Világszövetségében (MVSz) tucatnyi országból érkezett előadókkal. Erről a honi 

média tudomást sem vett. Szerencse, hogy a június 4-én – Raffay Ernő: Magyar tragédia – 

Trianon 75 éve c. könyvről ott tartott vitaülésünk anyagát Püski Sándor kiadta. Nyilvánvaló, 

hogy nekünk is „fájt Trianon", ahogyan fájt a kettős állampolgárságról szóló kudarcos 

népszavazás, s fáj ma az MVSz tönkretétele is, amelyet a nyugati magyarság összefogására, s 

a nemzet érdekvédelmének szolgálatára hozott létre társaival gróf Teleki Pál 1938-ban.  

Talán egy pszichiáternek érdemes lenne a bűnbakképzés szükségletével is 

megközelítenie Trianont, illetve a hungarofóbia eredőit, okait. Kezdve a Leviták könyvével, 

az engesztelő áldozattal és az Azazelnek szánt „bűn" bakkal; elérve a francia, a német-osztrák 

és az amerikai média manapság tapasztalható; mindenféle bűnt, hibát ránk olvasó eszement 

gyalázkodásáig. 

 

Miből meríthetünk mégis erőt, reményt? 
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A nemzetrontó belviszályok és a létünkre törő külső támadások közepette csoda, hogy él 

még nemzet e hazán, amelynek fiai a világelsők közé juttatták (csonka) Magyarországot az 

újkori olimpiákon, a művészetek jórészében, a tudományban, és számos termelő ágazatban, 

stb.  

Ha Erdélyországra pillantunk; a Csíksomlyói Búcsú varázsa, Bőjte Csaba testvér árva-

nevelő csodája; Tőkés László EU-s küzdelmei, Székelyföld népének kitartó szabadságharca, 

legendás találékonysága; Erdély lelkisége, szellemiségének újjászületése kelthet reményt 

bennünk.     

Kevés nemzet mutathat föl annyi áldozatos embert és mártírt a múlt századból, mint a 

miénk. Gondoljunk a II. világháborút követő délvidéki és felvidéki magyarüldözés 

áldozataira, az egyedülálló 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire, s annak 

következményeként büntetett honi és utódállambeli áldozatokra, közösségekre; fölszámolt 

magyar intézményekre. Emlékezzünk meg Esterházy Jánosról, Márton Áronról, Mindszenty 

Józsefről, Romzsa Tódorról és hozzájuk hasonló kiválóságainkról, akik között ott vannak 

azok, akik emléke előtt – ideértve Alma Materét a Marosvásárhelyi Magyar Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetemet is –, könyvében Szász István Tas írásaival, versekkel, főhajtással 

tiszteleg.  

Könyvének III. Megemlékezések c. fejezetében pl. emlékező esszében szól születésük 

110. évfordulóján: édesapjáról, kincses Kolozsvár szerelmes lovagjáról; Asztalos Miklós 

történész-drámaíróról; s a Szardínia szigetén élt Hiteles Lőrinczi László író-műfordítóról, akit 

2004-ben Tamási Áron-díjjal mi is kitüntetettünk. Érdeklődéssel olvastam itt a 100. esztendős 

dr. Mikó Imréről szóló tanulmányát, aki első erdélyi utamon megajándékozott Az erdélyi falu 

és a nemzetiségi kérdés c. könyvével. Ez később falukutató csoportom fontos olvasmánya lett, 

akárcsak időtálló Nemzetiségi jog és nemzetiségi politika c. nagy műve, amit nálunk és az 

utódállamokban, sőt az EU jogászképzésében is kötelező tananyaggá tennék. 

A könyv IV. és V. fejezetében megint csak szülőföldje Erdély és annak kiválóságai 

állnak középpontban, amelyek közül kiemelem hagyományteremtő, immár negyedszázada 

folyó: Erdélyi művészek Leányfalun című kiállítás sorozatát, amelyet gazdag irodalmi 

program kísér. Az ünnepi alkalom egyben a csonkahazában élő erdélyi értelmiség éves 

találkozója is. Szász István Tas könyvét és szavait a tettei hitelesítik. Ő igazi képviselője 

Erdélynek és az erdélyi embereknek: Leányfalun ahol él, Budapesten és mindenütt, ahová 

meghívják íróként, orvosként, szerzőként és előadóként, vagy ahol építő, szervező emberként 

munkálkodik. Könyvéből az örökségéhez ragaszkodó, annak értékeit áthagyományozni kész 

és képes, sokoldalú tehetséggel megáldott alkotó alakja bontakozik ki, akit Főhajtással 

köszöntök én is. 

 

Budapest, 2013. április 24. 

 

       Bakos István 

    művelődéskutató, a Bethlen Gábor Alapítvány kurátora  
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I. 

 

Főhajtás a kolozsvári Hitel folyóirat előtt 
 

Az alábbi tanulmányban összevont írásaim jegyzéke 

 
- Egy könyv margójára, a kolozsvári Hitel emlékezete és annak tanulságai 2007. 

augusztus 8. Megjelent: A MOKK 2007. évi antológiája, 114. oldal. 

-A 75 éves kolozsvári Hitel termésének betakarítására ösztönző kísérletem 2010. 

december 31. Megjelent: Magyar Napló 2011. június, 21. oldal. 

- Felelős értelmiség 2008. augusztus 6. Megjelent: Hitel 2009/11. november, 109. oldal. 

-A kolozsvári Hitel folyóiratról és négy évtizedes erőfeszítéseimről emlékének 

reszuszcitálására  2012. április 4. Megjelent: Mediart 2012/3, 34. oldal. 

- A Hitel születése, céljai és sorsa  2012. május 19. Elhangzott: a Magyar Írószövetségben, 

a 2012. május 30-án rendezett Hitel konferencián 

- A kolozsvári Hitel folyóiratról Megjelent: Limes 2012/4, 80.oldal. 

-A kolozsvári Hitel folyóiratról, különös tekintettel annak 1940-44 közötti időszakára 

2012. július 19. Elhangzott: a Kolozsvári Magyar Napok alkalmával rendezett 

sajtótörténeti konferencián a Minerva teremben, 2012. augusztus 13-án. 

 

Tanulmány: 2013. január 21. 

 

Hitel esszéim summája  
 

Az utóbbi évtizedben, a „Beszédes hallgatás, avagy három Hitel és ami utána következett” 

című könyvem megjelenését követően számos előadást tartottam és több tanulmányom is 

megjelent a Hitellel kapcsolatosan, helyenként a könyvemben még napvilágot nem látott 

újdonságokkal. Ezekben természetesen számos részlet ismétlődik s ezért felesleges lenne 

valamennyi írás beemelése e kötetbe. Inkább úgy döntöttem, hogy itt, egy újabb 

tanulmányban, valamennyi summáját közlöm. Az ennek alapját képező legfontosabb írásaim 

címét és megjelenésüknek vagy előadásuknak helyét, illetve idejét fentebb jeleztem. Ha az 

olvasó ennél is többet akarna tudni, akkor a Beszédes hallgatás, három Hitel és ami utána 

következett című könyvemben (Kriterion, Kolozsvár 2007) talál további részleteket. 

 

A valamennyire is jártas olvasó szemében ez a kísérlet egy a sajtó és irodalomtörténet 

szent munkájába történő „avatatlan beavatkozásának” tűnhet. Mentségemre hozhatom fel 

mindenekelőtt azt, hogy az 1935 és 1944 között megjelent folyóiratot, szüleim 

támogatásával, a kolozsvári Vulcan utca 13 szám alatti szülőházamban szerkesztették. Aztán 

azt az egyre nyilvánvalóbbá váló és a természet szabályai szerint elkerülhetetlen tényt, hogy 

a jeles lapnak és szellemi körének már utolsó tagja, Lőrinczi László is több mint egy éve 

elhunyt a messzi Szardínia szigetén, és hadra fogható kortársaim is egyre fogynak s már 

szinte csak az első kézből „éppen hogy” emlékezők élünk, néhányan.  
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Hogyan is volt? 

Talán azzal kezdődött, hogy „megállj, megállj kutya Szerbia”, vagy még sokkal előbb? 

Valahol azonban el kell kezdeni.  

1917-et írtunk. A hadi érettségi után Erdély fővárosából, az ország második szellemi 

központjából, Kolozsvárról is lelkes fiatalok indultak a frontokra. Sokat közülük elnyelt 

Isonzó, Doberdó, de sokan hazatértek. Haza? Hiszen a hazából indultak a hazát védeni, és a 

hiábavaló áldozat nyomán kisebbségiként ébredtek, ki hazatérvén, ki a másvilágon. Egy 

egész generáció.    

A hazatérők ismét az ország második legfontosabb kulturális központjában találták 

magukat, de ez már egy másik ország volt. Egy másik világ. Amaz a nyugati világnak a 

gótika határai mentén megjelölt keleti pereme volt, emez viszont már az ortodox 

törésvonalnak nyugat felé nyújtózkodó igyekezete, mely lassan, de biztosan hagymakupolák 

növesztését kezdte el a tegnap még magyar tájon. 

Erdélyt – fővárosával együtt – mind a nyugati, mind a keleti gazda magáénak érezte, 

szívéhez nagyon közelállónak, más-más módon s más-más okból kifolyólag. Az egyiket 

átmentette addigi történelme legemlékezetesebb veszedelmén: a török világon, a másiknak, 

az új tulajdonosnak, itt születtek akkoron még öntudatlanul Európa felé is fúródó gyökerei: a 

latin ábécé, az anyanyelvű Biblia, sőt hamis eredetelmélete is. De máris azon erőlködött, 

hogy feledtesse azt, akinek a védőszárnyai alatt mindez történt. A köszönet a tagadás lett. 

Amit kaptak azt gondosan elhallgatták. Helyette az ellenkezőjét hirdették, elnyomást 

emlegettek és rajtuk élősködést, meg ősiséget a legrégibb időkig, és a tulajdonképpeni 

védelmező befogadót kiáltották ki ázsiai jövevénynek. 

A bizánci xenofóbia mindent elárasztott. 

Transzilvánia magyarsága megint a maga erejére szorult, de már nem volt a maga ura. 

A kiegyezéskor oly örömmel üdvözölt unió előtt még tudott felelősen dönteni, saját lábon 

járni, saját fejjel gondolkodni, vezetni, és mint ilyen, véráldozatot hozni Tündérország 

minden nációjáért. A gyulák idején a fejedelmek korában, de még a gubernátorok alatt is. 

Most azonban mindezt úgy kellett megtennie, hogy közben mások uralkodtak felette, s ezer 

tiltás és akadály fékezte minden igyekezetét. Akkor még nem tudták, hogy egy a 

homogenizációt szolgáló etnikai tisztogatás kezdődött el. Az egységes román nemzeti álam 

őrült álmának gyakorlati megvalósítása.  

A frontokról hazatért és az őket otthon váró generáció a helyét kereste. Először az 

ideiglenesség reményével, aztán a valóságra lassan ráébredvén, más és más módokon.  

Ekkor hangzott el Kós Károlyék „kiáltó szava” a cselekvésre. „Kiáltom a jelszót: 

építenünk kell, szervezkedjünk át a munkára” és „Kiáltom a célt: a magyarság nemzeti 

autonómiáját.” Több sikertelen kísérlet után 1922-ben jött létre az Országos Magyar Párt is. 

A politika fegyverét kényszerűségből kezükbe vevő írók kidolgozták a transzszilvanizmus 

gondolatát. Kós Károly ennek alapjaként Erdély földrajzi egységét és a benne élő népek 

megváltoztathatatlan sorsközösségét hangsúlyozta. Érzelmileg is megközelíthető fogalom 

volt, s mint ilyen a szülőföld melletti elkötelezettséget is jelentett. 

Az erdélyi Helikon is útjára indul. A legjelesebbjei közül való Kuncz Aladár szerint: 

„Az erdélyiség tulajdonképpen a nemzetek, vallások, világszemléletek, népi szokások, 

társadalmi osztályok és külső hatalmi érdekek bölcs és eszes kiegyensúlyozását jelenti”… 

„Az az erdélyi írói közösség, amelynek magam is tevékeny tagja vagyok, az irodalmi 

szabadság elvét testesíti meg. Politikai és világnézeti kérdésekben a legnagyobb türelemmel 

vagyunk egymás iránt, közös célunk az erdélyi kultúra ápolása: ebben egyek vagyunk 

valamennyien.” Kuncz ugyanazt az álláspontot képviselte, mint „az írástudók árulása” ellen 

hadakozó Babits Mihály. „A Helikon és a Nyugat tehát találkozik”, mondotta egyszer 

Pomogáts Béla. 
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Tamási Áron is kifejtette álláspontját: „Olyan gondolatkört kell adnunk, mely ne csak 

magyar legyen, hanem emberi is. Amely ne csak praktikus legyen, hanem erkölcsös is. Amely 

ne csak bátor és útmutató legyen, hanem igaz és megbízható is.” Ezek a szavak hihetetlen 

magasságban lebegtek egy homogenizálásra berendezkedő xenofób hatalom földhözragadt és 

halálos ölelést jelentő tettei felett. 

Amint a kezdeti ideiglenesség érzés, úgy a transzszilvanizmus is szép utópiává vált, 

hiszen Erdély másik két nemzete nem érezte magáénak, s így csak egyes szellemi 

építőköveinek felhasználása maradt meg lehetőségként. 

Közben bő egy évtized is elmúlt, s az ifjakból felnőtt, tapasztalt értelmiségiek lettek. 

Mögöttük ott sorakozott helyet és teret követelve a legfiatalabbak tábora, azoké, akiket már 

az új helyzet nevelt fel, akiknek alig volt saját emlékük a visszasírt múltból, akik már 

beszélték azt az új nyelvet.  

Az 1930-as évek így illúziómentesen köszöntöttek a transzszilván magyar értelmiségre. 

Talpra kellett állni, a vezető helyzetet nélkülözve szükségessé vált megtanulniuk 

gondolkodni és mozogni, vagyis fejre és végtagokra volt szükség, saját fejre, saját 

végtagokra, a réges-régieknél is jobbra, olyanokra, melyek az új, a  nehezebb helyzetben is 

képesek életben tartani a testet. 

1931-ben Makkai Sándor a református püspök-író tartott előadássorozatot, melynek 

anyaga könyv alakban is megjelent: Magunk revíziója címmel. Ebben a szerző önvizsgálatra 

hívott és a beilleszkedést hirdette a nemzeti azonosságtudat megújulásával. Kísérlete a kor 

Romániájában – akár a transzszilván gondolat is – kudarcra ítéltetett, és 1935-ben eljutott a 

„Nem lehet” kimondásáig, mellyel Romániából való távozását önfeladásszerűen magyarázta 

meg. A válasz Reményik Sándortól érkezett: „Lehet, mert kell” címmel.  

Tamási Áron a „Mind magyarok vagyunk” című cikkében erről így írt: „…rettegésünk 

és kínzó aggodalmunk nem alaptalan. Makkai Nem lehet című cikke is, mely hasznos 

hullámokat vert, nem azért volt elhibázott, mintha az emberi eszmény szempontjából nem lett 

volna igaza. Elhibázott volt azért, mert egyéni hangulat és közülünk kiemelkedett idegállapot 

szülte. Egyéni hang volt, aminthogy távozása is egyéni cselekedet volt. Egyiket sem töltötte 

meg a maga törvényszerű és földízű elemi erejével a közösségi életösztön.”1 

Az erdélyi szellemi élet központja Kolozsvár volt. Az itteni román egyetemen és 

főiskolákon tanult a legtöbb magyar ifjú. Itt volt a református és unitárius teológia is. Az 

értelmiségi ifjúság szerveződése is innen indult. Először felekezeti alapon fogtak össze és 

hoztak létre társaságokat, lapokat.  Aztán megszületett az Erdélyi Fiatalok című, 1930 és 

1940 között 11 évfolyamot megért lap. Tanítómesterüknek Adyt, Szabó Dezsőt és Móriczot 

vallották. Bartók és Kodály nyomdokait követték, mikor a falvakba indultak. A falumunkát 

inkább a falu megismerésére, mint megváltoztatására szánták. Az Erdélyi Fiatalok 

világnézeti fórum volt, és nem szépirodalmi vállalkozás. Hasábjain legfeljebb recenziók 

jelentek meg. Utóbb, mint a diákság nemzedéki folyóiratát emlegették. Közben világnézeti 

függetlenséget és politikamentességet hirdettek. A lap a húszévesek álláspontját óhajtotta 

képviselni, bár néhány más évjárat is részt vett munkájában. Természetesen idővel ők maguk 

is kiöregedtek korosztályukból 

A magát 1929-esnek nevező generációt követő fiatalabb korosztály, az újabb 

húszévesek, 1934-ben egy lap alapításának gondolatával kezdtek foglalkozni. Vezetőjük, 

Makkai Sándor fia, Makkai László, a későbbi jeles történész volt. A társaság többsége már 

kipróbálta szárnyait az Erdélyi Fiatalok hasábjain vagy máshol. Az egész fiatal nemzedéket 

akarták összefogni, s ehhez Makkai László valamint Venczel József dolgozták ki a terveket. 

Alapelvként szögezték le, hogy minden vallási elkötelezettségtől függetlennek kell lenniük, 

                                                 
1 
 � Tamási Áron: Tiszta beszéd. Mind magyarok vagyunk. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest 1981. 326. 

oldal. 
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tekintettel a harmincas évek elején kialakult ilyen jellegű feszültségekre. Tartalmilag 

tudomány és művelődéspolitikai, világnézeti cikkeket és irodalmi, képzőművészeti, zenei 

anyagokat szándékoztak közölni. Komoly tudományos dolgozatokkal óhajtottak csak 

foglalkozni. Elképzeléseikre erős hatást gyakorolt Németh László, de ott volt mögöttük a 

hasonló gondolkodású anyaországi fiatalok egy csoportja is: Szabó Zoltán, Boldizsár Iván, 

Erdei Ferenc és Kovács Imre. Az Erdélyi Fiatalokkal ellentétben nem csak a falukutatásra 

összpontosítottak, hanem az urbánus szféra problémái iránt is érdeklődtek. 

Az első, vagy ahogyan utóbb Makkai László maga nevezte: a kis Hitel indító száma 

1935. január 1-jén jelent meg Kolozsváron. A lapot egy interjúban Kéki Béla is „kicsi Hitel” 

néven emlegette.2 

Hivatalosan Makkai László jegyezte, mellette szellemi tulajdonos volt Venczel József 

is. A felelős szerkesztő és kiadó Koós Kovács István fiatal költő, szerkesztőségi titkár 

Makkai Ernő lett. Főmunkatársaik: Bözödi György, Cselényi Béla, Flórián Tibor, Heszke 

Béla, Juhász István, Kárász József, Kiss Jenő, Koós Kovács István, Makkai László, ifj. Nagy 

Géza, Szabédi László, Szenczei László, Tóth Zoltán, Venczel József és Vígh Károly voltak. 

Hitel alatt valóban ezt a szót értették, de főleg a szellem emberének szellemi 

vállalkozásba vetet bizalmát értve alatta. 

Szemléletüket konzervatív reformirányzatnak nevezték. Venczel József írta le, hogy a 

kor liberalizmusa már mást jelent. A gondolkodás történetében haladást jelentett, de a 

gyakorlatban nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Egyben ő is hangsúlyozta a 

Széchenyi indította belső reform sürgősségét. 

Makkai László úgynevezett körökben való gondolkodást említ. Röviden: európai 

eszme, közép-európai lehetőség, magyar kötelesség és erdélyi valóság. Újra és újra felmerül 

az idealizmus és materializmus viszonya. Babitssal értenek egyet: „Hiszek az észben, hogy 

ameddig ér, hűséges szolgája annak a valaminek, amit el nem ér.” Így jöhet létre a felsőbb 

szintézis, mondja Makkai, s nem kell félnie senkinek attól, hogy a Hitel ki akarná operálni 

valakiből az „isteni reményeit vagy emberi tárgyilagosságát”. 

A lap megjelentetése fájdalmasan érinti az Erdélyi Fiatalok szerkesztőit, 

méltánytalannak vélik, és felesleges, valamint később kissé túldimenzionált nemzedéki 

presztízsvita alakul ki közöttük. A vitát – mint arról fiatal éveimben meggyőződhettem – a 

történelem malmai őrölték barátságokká.  

Anyagi hátterük az ifjúság által összeadott pénz volt. Támogatást sem párttól sem 

egyháztól nem kaptak. Egyes vélemények szerint az egyházak inkább gyanakvással figyelték 

őket. Utolsó számuk 1935 júniusában jelent meg. Hat szám után szűnt meg a folyóirat. Okát 

ma anyagi természetű gondokkal magyarázzák, de a valódi ok Makkai László 

Magyarországra távozása volt. Mint előbb olvashattuk, a püspök-író feladta a küzdelmet és 

az anyaországba távozott. Vele ment fia is. Tőle a lap kiadási jogát Venczel József örökölte. 

Könyvtárbéli kollégájával, Kéki Bélával szövetkeztek a második Hitel kiadására.  

1935 nyarán, Esztergomban, egy szabadegyetemi alkalommal, találkoztak Szekfű 

Gyula egyetemi tanárral, a Magyar Szemle szerkesztőjével és tőle sokirányú eligazítást 

kaptak a leendő lap indításához. A tervezett lapot már nem diáklapnak, hanem komoly 

tudományos igényű értelmiségi fórumnak tervezték. Munkájukra serkentőleg hatott Németh 

László és Boldizsár Iván romániai látogatása. Ők Szabó Zoltán és Keresztury Dezső 

társaságában jártak a Regátban és Erdélyben is. 

Kéki Béla erre így emlékezett: „Szekfű Gyula egy folyóirat megindítását sürgette (…) 

Példaképül a Magyar Szemlét ajánlotta (…)”3 A látogatás után Németh László megírta a 

Tanú számára a Magyarok Romániában című útirajzát. Az ezt követően kialakult vita 

kapcsán, Boldizsár Iván Erdély második Trianonja című írásában, a legfiatalabbakról szóló 

                                                 
2  Hajdú Farkas Zoltán: Beszélgetések a Hitelről. Korunk. 1992/4 89. oldal. 
3  Hajdú Farkas Zoltán: Beszélgetések a Hitelről. Korunk 1992/4 90. oldal. 
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fejezetben következőket írta a Napkeletnek: „Az eddigi ellentétekhez még egy járult: a 

nemzedék-ellentét. (…) már majdnem férfivá serdült az a korosztály, amely a háború 

kitörésekor még apró gyermek volt (…) önkéntelenül is úgy látják a helyzetet, ahogyan van. A 

maguk bőrén tapasztalják, hogy a magyarság élni akar, mindenek előtt meg kell élnie, a 

szónak sokszor egészen materiális értelmében. Ezért le kell tenni az illúziókról, mondják ezek 

a legfiatalabbak, minél több tárgyi ismeretre kell szert tenni, és meg kell szervezni a 

magyarságot gazdaságilag. Megmozdulásuk, a Hitel című folyóirat hallatlanul rokonszenves 

a maga tisztaságában, tárgyilagosságában, frázismentességében. Útjuk a Széchenyi-mutatta 

magyarság, szellemi irányítójuk Szekfű Gyula és Németh László. De ezeken túl a maguk 

élményét írják meg (…) Az erdélyi magyarságot a legfiatalabbak fogják a mai helyzetből 

kivezetni (…) szervesen és elválaszthatatlanul össze tudják egyeztetni magukba a mély 

magyarságot az erős szociális felelősségérzettel és az európai látókörrel (…) Kár, hogy ezt a 

szép és vigasztaló képet elsötétíti némileg az a dicstelen, személyeskedő küzdelem, amelybe a 

közvetlenül előttük járó korosztállyal, a harmincévesekkel keveredtek. 

Ha a legfiatalabbak is elsüllyednek az erdélyi politikai hínárban: egymás marásában, 

akkor nemsokára már megkérdezni sem lesz szabad: mi lesz Erdéllyel?”4 

Boldizsár Iván itt arra a (kis)generációs harcra utalt, mely a két lap szellemi körei 

között alakult ki. Mint már említettem, ennek okai elsősorban presztízsszempontokra voltak 

visszavezethetők és az általam ismert kutatók munkái szerint főleg az Erdélyi Fiatalok 

szerkesztőinek makacsságából eredeztek. A jelenség fontossága nem ebben volt, hanem 

inkább abban, hogy a Hitel utóéletét jelentősen befolyásolta. Ugyanis, politikai és részben 

személyes okokból, a „szocializmus építésének éveiben” az Erdélyi Fiatalokat fogadták el, és 

a Hitelt ítélték elhallgatásra. Tették ezt annak ellenére, hogy az Erdélyi Fiatalok a maga 

idejében gyakran tört borsot a baloldal orra alá, mi több az erdélyi fiatal értelmiség nagy 

seregszemléjén – a baloldal által értékén felül is emlegetett – Váráshelyi Találkozón részt 

sem vettek, azt a kommunizmus trójai falovának nevezték, utóbb pedig legértékesebb 

munkatársaik a sokkal tekintélyesebb Hitel szellemi köréhez csatlakoztak. Az Erdélyi 

Fiatalok megmaradt egy korosztály, a diákság lapjának, míg a Hitel az időszak legnagyobb 

szellemi teljesítményeként maradt fenn, pontosabban maradhatott volna fenn, ha ezt a 

megszűntét követő közel ötven esztendő politikai és ettől nagymértékben függő szakmai 

hangulata is úgy akarta volna.  

De térjünk vissza a Második vagy Nagy Hitel létrejöttéhez. 

Először Venczel József és Kéki Béla alakították ki végleges elképzeléseiket. 

Alapprofilnak a szociológiát, szociográfiát, statisztikát, jogot és gazdaságpolitikát jelölték 

meg. Második vonalban, mellékprofilként a tudománypolitika, az iskolaügy-iskolapolitika, a 

történettudomány, a magyar-román viszony elemzése, az utódállamokban élő magyar 

kisebbség helyzetének ismertetése, valamint művészeti témák – zene, képzőművészet, 

népművészt stb. szerepeltek. Az irodalommal nem óhajtottak foglalkozni, ezt a célt – 

mondhatni munkamegosztásban – az Erdélyi Helikon és a Pásztortűz szolgálták. 

A lapnak nem volt otthona. Apámat, Szász Istvánt, az akkor még (már) hivatalnoki 

minőségben dolgozó gazdamérnököt kérték meg, hogy ezt számukra biztosítsa. Ő anyámmal 

egyetértésben ezt vállalta és feladatuknak nagy odaadással és jelentős áldozatkészséggel 

tettek eleget. A Vulcan utca 11. szám (ma 13.) alatti – anyám által tervezett – neogótikus 

villa lett a Hitel otthona. Itt szinte naponta találkoztak munkabeszélgetéseken, kisebb 

csoportokban hetente többször is, és nagyobb, időszakos – jelentős létszámú –, vacsorával 

összekötött munkaüléseken, évente 8–10 alkalommal. Ezek voltak a nevezetes Hitel 

vacsorák. A ház a szó szoros értelmében erre a munkára rendezkedett be. 

                                                 
4
  Németh László: Magyarok Romániában. Az útirajz és a vita. Mentor Kiadó. Marosvásárhely. 2001. Boldizsár 

Iván: Erdély második Trianonja. 113. oldal. 
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Családunk következő évtizedeit, mondhatnám a mai napig a Hitel szolgálata, majd 

szelleme mozgatta. Így aztán akkor, amikor a lap és munkássága mesterséges 

elfeledtetésének kísérlete szinte véglegesnek látszott, belső kényszert éreztem arra, hogy ne 

csupán megmaradt írott, fényképezett és tárgyi emlékeit őrizzem meg, de próbáljak 

megszólalni is érdekében. Ezt kellett tennem még akkor is, ha a szakma esetleg furcsa 

szemmel néz a magamfajtákra.  

Fontos tudnunk, miszerint a Hitel nem csupán egy folyóirat volt, hanem egy hatalmas 

szellemi kör is, melynek általam összeírt mintegy 220 tagja az erdélyi magyar szellem akkori 

legkiválóbbjai közé tartozott. Ebben a létszámban benne foglaltatnak az 1941-44 közötti 

anyaországi munkatársak is. 

A folyóirat szellemiségét bemutatandó, idéznék néhány sort a nagy Hitel felvezető 

szövegéből:  

„A Hitel ezévi számait bizalommal helyezzük olvasóink asztalára. Úgy érezzük, 

feladatot teljesítünk akkor, amikor tanuságot teszünk az erdélyi fiatal magyarság hitéről s 

népünk önmagába vetett hitelét óhajtjuk. Széchenyi gondolata: A hitel tágabb értelemben: 

hinni és hihetni egymásnak.  

Nem a „nemzedéki önzés” vezet. Csak önismeretre törekszünk, hogy a magunk erejéből 

való felemelkedést megkönnyítsük. (…) körültekintünk a magyarság legfőbb társadalom-, 

művelődés- és gazdaságpolitikai kérdései közt, hogy képet alkothassunk a szórványba 

elszigetelt középeurópai magyarság önerejéről és lehetőségeiről; keressük továbbá az 

irányulást elvek és lehetőségek között, hogy történelmi hagyományainknak s népünk belső 

értékeinek és erőinek teljességét a jelenben magunk számára élővé tegyük; éppen ezért 

értelmiségünkben tudatossá kívánjuk tenni a történet és a nép ismeretét. (…) 

Egymásról alig tudó, bár egyként gondolkodó „egyedüllevő magyarok”, akikhez a Hitel 

szól. Közvéleményt alakítani, az együttmenetelés lelki feltételeit megteremteni, ez a cél. (…) a 

cselekvő fiatal magyarok életútjának tudományos megalapozást nyújtani. (…) Úgy érezzük 

sokak ajkáról szabadítjuk fel a szót, amikor tudományos  eredményekre támaszkodó és a 

közírás eszközeivel élő nemzetpolitikai szemlénk a fiatal magyarság önmagába vetett hitét 

küldetéssé akarja öntudatosítani s hitelt szerezni mély gyökerű igaz hitének.” 

A Hitel élete és utóélete egyaránt, a mindnyájunk által megszenvedett, ellentmondásos 

kor hatása alatt telt. 

Amint arról egy – a Hitel köréhez is tartozó Wass Albert centenáriumán tartott 

előadásomat követő – vitában és beszélgetésben is alkalmam volt meggyőződni, azok, akik a 

lap emlékezetét feledésre akarták ítélni, jó munkát végeztek. A jelenlevő igen jeles 

szakemberek, érveimet hallva élénk eszmecserét kezdtek és ekkor fogalmazták meg azt, hogy 

a két világháború közötti erdélyi irodalomtörténet megítélésében – mint ők mondták – 

túlzottan Helikon-centrikusak voltak. Kellő szerénységgel felhívtam figyelmüket arra, hogy a 

két szellemi csoportot együtt kellene vizsgálni. Ugyanis a Helikon számos tagja a Hitel 

szellemi kör napi munkájának legaktívabbjai között volt, élükön éppen Kemény Jánossal (Az 

erről a 2012-ben rendezett írószövetségi Hitel konferencián tartott előadásom is fellelhető e 

kötetben). Vagyis, itt munkamegosztásról volt szó. A nemzetstratégiát kialakítani hivatott 

nemzetpolitikát szolgáló tudományok művelői mellett az írók is ott voltak, sőt túlsúlyba is 

kerültek. Volt időszak (pl. a Vásárhelyi Találkozó előkészítésének hónapjai, amelyről szintén 

az e kötetben megjelenő, a Vásárhelyi Találkozóról szóló tanulmányomban olvashatnak 

részleteket), mikor a szellemi vezér Tamási Áron volt. Az irodalmi művek a Helikon és a 

Pásztortűz, a tudományok területéhez tartozók pedig a Hitel lapjain jelentek meg. Ez a 

munkamegosztás a lap megjelenése utáni aránylag rövid időn belül alakult ki. A szellem 

emberei képesek voltak együttműködni. Mint láthattuk, a Hitel holdudvara jóval meghaladta 

a lap belső és külső munkatársainak körét. A közös cél szempontjából fontosnak vélt 

gondolatokat, a vezérfonalat jelentő elveket közösen tárgyalták meg. A nagyobb 
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összejöveteleken például rendszeresen jelen volt a négy erdélyi magyar egyház vezetője is. 

Ez ott, abban a házban, a napi munka folyamán így történt. Tehát szó sem lehet a Helikon és 

a Hitel, vagy a különböző vallásúak szembeállításáról s ez hála Istennek nem is volt 

napirenden soha. Az ebben érdekeltek annál inkább próbálták utólag túldimenzionálni az 

Erdélyi Fiatalok és a Hitel nemzedéki és presztízs ellentétét. Történelmi távlatban azonban ez 

is egy természetes folyamat volt. Az Erdélyi Fiatalok emlőin nevelkedett erdélyi fiatalok, 

felnőttek. Felnőttek s jórészt átnőttek a Hitelbe. Végül a „legmakacsabbak” is. Hiszen Hitel 

munkatárs lett az „örökös” főszerkesztő László Dezső, vagy Jancsó Elemér és végül bekerült 

az együttgondolkodók közé maga Jancsó Béla is. 

Azok, akik a Hitelt szerették volna elfeledtetni, nem csupán ideológiai ellenpontként 

támadtak kötelező módon, hanem a Hitel kör eredményeiből próbáltak érdemeiknél nagyobb 

arányban részesülni. Mondanom sem kell, hogy ez a baloldal volt, amelyik a kor számunkra 

ma is jól ismert módszereivel, ahogy most divatos mondani: narratívájával keverte gyanúba a 

lapot és munkatársait. 

Most abból az Albrecht Dezső tanulmányból idézek, melynek fenti módszerrel történt 

félremagyarázásával Balogh Edgár már az első nagy Hitel szám megjelenésekor 

megpecsételte a lap későbbi sorsát és utóéletét. 

A bevezető tanulmány címe: „Az építő Erdély”. Ennek VII. Ember, ember, ember 

kívántatik című fejezetében a szerző így ír: 

 „(…)Külföldi értelemben vett középosztály nálunk a köznemesség szétbomlása óta nem 

tudott kialakulni. „ A középosztály szóra – írja Weis István – csaknem kizárólagosan a 

hivatalnok fogalma jelenik meg előttünk. A középosztálynak a kereskedelmi és ipari pályákra 

terelése elmaradt és a szabadkereseti pályák felé tájékozódása is későn ment végbe”. Ennek 

a magyar értelmezésű „hivatalnok középosztálynak” az eltűnésével a bank és kereskedelmi 

hivatalnokréteg vette át városainkban a középosztály társadalmi vezetését és a hangadóbb 

résznek a nemzeti gondolattal szembeni közönyössége folytán megteremtődött a közösségi 

munka cinikus lenézésének az a szelleme, mely városi magyarságunk minden megmozdulását 

eleve sikertelenségre kárhoztatja. A papok, tanárok, tanítók és a szabadfoglalkozású 

értelmiségieknek az a része, mely nem hódolt be a közönyösség társadalmi divatának, 

párosulva azokkal a birtokosokkal, akik nem dzsentrik, alkotják a középosztálynak 

leghasználhatóbb rétegét. 

(…) Öröklött, de legfájdalmasabb veszteségünk szegény dolgozó magyar 

testvéreinknek, az ipari és gyári munkásságnak, a nemzeti közösségből való kiválása. Velük, 

ha a jelenben még nem tehetjük, a jövőben annál inkább kell számolnunk. Az alaprétegről: a 

földműves-osztályról, a magyar népről, nehéz lenne pár sorban összefoglalni 

mondanivalónkat. 

(…)Ezzel a színes, elzárkózott darabjaiban önmaga szerepét túlélő és mégis állandóan 

változó világképpel kell számolnia annak, aki az erdélyi életben bármit tenni akar. A 

vezetésre hivatottak lemondanak az irányításról, a vezetésre kényszerültek nem tudták 

kialakítani azt a közszellemet, mely az új osztályképzés feltételeit megteremtette volna. 

Erdélyben nincs vezetőosztály, mely mély szociális és nemzeti felelősségérzettel, nagy 

feladatának hivatástudatával vehetné át a nemzet vezetését. Egészséges vezetőosztály nélkül 

pedig nincs egészséges nemzeti társadalom. Történelmi idők a szükségletnek megfelelően új 

rétegeket termelnek ki s bár ennek az új osztályalakulásnak szükségszerűsége nyilvánvaló és 

kialakulása feltartóztathatatlan, nemzeti érdekből az öntudatosítás útján gyorsítani akarjuk 

menetét. Most is, mint valamennyi nemzeti katasztrófánk után, távol és csendben az 

egyedüllevő magyarok kezdik lerakni az új élet alapjait. Ha végigutazod Erdélyt, majdnem 

mindenütt, a legkisebb faluban is, találsz mágnást, birtokost, papot, tanítót, ügyvédet, orvost, 

kereskedőt, iparost vagy gazdát, akiben ég a felemelkedés vágya, akiben vívódik az örök 

magyar lélek, akinek segítésre és munkára tárulnak karjai. Pompás, drága magyarok, 
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nagyszerű közösségi alanyok ők, akiknek vállaira bátran reá lehet helyezni az új idők minden 

terhét. Ezeket kell összefogni és megteremteni belőlük az új nemességet. Ki kell alakítani az 

új vezetőréteget, most már – okulva a történelmen – nemzeti kiválasztás útján, melynek 

egyetlen ismérve: szolgálni a nemzetet. Ezek a magárahagyott csendes magyarok a nemzet 

igazi elitje, nem kívánták maguknak mindeddig a vezetőszerepet. Öntudatosítanunk kell 

bennük, hogy nem az ő érdekük, hanem a nemzet érdeke sürgeti, hogy vegyék kezükbe a 

közszellem irányítását, hogy összefogva mielőbb kialakítsák azt a közszellemet, amelyik 

termékenyítő erejével virágzásba hajtsa a nemzet fáját, de ugyanakkor ítéletével sújtson 

mindenkit, aki a nemzet érdekei ellen közönyösségből, cinizmusból vagy konclesésből bármit 

tenni mer.”  

Nos, ez a gondolat az, amely elég volt ahhoz, hogy a Hitelt egész tevékenysége során 

rendiséggel vádolják! Az osztályharc jegyében gondolkodók minden mérlegelés nélkül 

utasították el egy népét vezetni képes, az egész népből verbuválódó művelt középosztály 

szerepét. Ezen az állásponton a kort átélők jócskán rágódhatnak. Később egyik alapvető 

ellentmondása volt egy egész rendszernek. Hiszen potenciális ellenségként volt kezelhető 

akár az újonnan felnevelt értelmiség is. Az Albrecht Dezső által hangsúlyozottan valamennyi 

társadalmi osztály tehetségeiből felnevelendő „új nemesség”, már csupán a szónak a 

baloldalon lám már akkor ellenszenves hangzása miatt is ítélőszék elé került. 

Balogh Edgár ekkor a Korunk oldalain az Új magyar rendiség szószólói Erdélyben5 és a 

Szervezett nemzettársadalom kétféle nézetben 6 című nagy terjedelmű írásaiban indította el a 

sorsdöntőnek szánt támadást  

Balogh Edgár fenti írásaiból álljon itt néhány – a fentieket teljesen kiforgató – rövid 

idézet. Ilyen szavakkal támadta a folyóiratot mely: „…nagyigényű nemzetpolitikai és 

magyarságtudományi szemle lett,…Németh Lászlón túladva nyíltan magyar Führer-ideológia 

után kiált.” A Hitel és programja a kialakuló demokratikus szellemi arcvonal ellentáboraként 

azonos a „díszmagyarba bújtatott hitlerizmus próbálkozásaival”. Az új nemesség, mint 

vezető réteg gondolatát támadva, azt reakciós–rendi felfogásként értelmezte. Végül 

kijelentette: „A Hitel elszakítja magát a kisebbségi magyar eszmélkedés hagyományaitól, el a 

kisebbségi valóságtól és tanulságoktól s a régi magyar uralmi gondolkodás kitaposott 

menetébe siklik vissza.”  

Itt említem meg azt is, hogy Mikó Imre – nagy nemzetiségi jogászunk – személyes 

emlékére is hivatkozik, mikor még 1971-ben így ír egy Gaál Gáborral folytatott 

beszélgetéséről: „Miért ír ön a Hitelbe? – kérdezte egyszer tőlem szigorúan Gaál Gábor. – 

Mert más folyóirat nem közölne ilyen terjedelmes tanulmányt a népszövetségi panaszjárásról 

– mondottam, elhallgatva azt, hogy névvel kijönni a Hitelben bizonyos irányba többet 

jelentett, mint a Korunknál viselt álnév mögé behúzódni. – De a Hitel fasiszta, Balogh 

kimutatta róla – s Edgárnak egy a Hitel indulásakor az új magyar rendiség szószólóiról írt 

cikkére hivatkozott.”7 

 E félremagyarázás további részleteivel azért nehéz röviden foglalkozni, mert közös 

erdélyi szenvedéstörténetünk bonyolult múltjában, ártó és áldozat között a mai napig 

lehetetlen éles vonalat húzni. Helyes és helytelen cselekedetek, gondolatok, eszmék, 

kényszerlépések, hitek és vakhitek, okos és oktalan kompromisszumok sora ez a történet, 

melyben, ha el is igazodunk, de ítélkeznünk csak nagyon óvatosan szabad. 

Arra azonban minden olvasó felfigyelhet, hogy az Albrecht szövegrészletben foglaltak 

mennyire aktuálisak és igazak mai helyzetünkre is és egybecsengenek az ország és a nemzet 

válságos állapotának megoldásaira javasolt aktuális lépésekkel. 

                                                 
5  Korunk 1936/4 
6  Korunk 1936/9 
7  Balázs Sándor Mikó Imre élet és pályakép, Polisz – Kolozsvár 2003. 60-61. oldal. 
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És mennyire aktuális a vádaskodás metodikája is. Hiszen egyetlen mondat elég volt 

ahhoz, hogy a Hitelt egész tevékenysége során rendiséggel vádolják? Nem csupán ezzel, 

valamint nem csupán ezért, de a kiindulópont itt keresendő, és aztán – a cél szentesíti az 

eszközt – reázúdul a fasiszta jelző is, mellőzve minden logikát, és azt is, hogy a 

megbélyegzők ennek hazug voltáról éppen a napi történelem véres valóságában és saját 

tapasztalatból győződhettek meg. Ez az Orwelli kettősség, a „duplagondol”, amire később 

éppen Gáll Ernő a marxista filozófus az, aki bölcs szavakkal figyelmeztetett. 

 

Az érdemeket kisajátítani óhajtók igyekezete is érdekes paradoxonnak tűnhet, ugyanis a 

„feledtetők” a Hitelt valójában éppen pozitívumai és nem az általuk hamisan hangoztatott 

„bűnös szelleme” miatt akarták átadni a feledésnek. Mert például a hitelesek és a Hitel a 

Vásárhelyi találkozónak – utólag, a szocializmust építő években, túlzottan is nagy baloldali 

érdemnek tekintett – megszervezésében oroszlánrészt vállaltak, a magyar négy év alatt pedig 

számos, a közös megmaradást szolgáló aktív politikai lépést dolgoztak ki és léptek is meg, 

nem egyszer éppen a későbbi „feledtetők” érdekébe is.  

A lap alapítói első perctől kötelességüknek érezték a nemzet szolgálatát, s ezen belül 

természetesen az erdélyi magyarság megmaradását, túlélését az akkor még létező és 

elképzelhető megoldásokig, de mindenkor az együttélő nemzetiségek megbékélése jegyében. 

Gondolkodásmódjuk nemzetstratégiai, céljuk össznemzeti volt, és a társadalmi békét, az 

osztályok közötti szakadékok eltűntetését is célozta. 

De lássuk sorra ezeket az elméleti tudósok képét messze meghazudtoló cselekedeteket. 

 

Nem sokkal utóbb a Hitel szellemi körének életében fontos fejezet kezdődött el. Tamási 

Áron a Brassói Lapokban 1935-ben megjelentette Cselekvő Erdélyi Ifjúság című 

cikksorozatát. Ezt követően a Hitel körében talált társakra, hogy elkezdjék egy erdélyi diéta 

megszervezését (a diéta szót utóbb szintén érte baloldali támadás). Tamási ezekben az 

időkben magához ragadta a kezdeményezést, sőt a Hitel szellemi körének vezetését is. A 

találkozóra 1937-ben került sor Marosvásárhelyen és emléke ezért maradt fenn: Vásárhelyi 

Találkozó néven. Így gyakorlati kivitelezésben az egész ügyet jórészt a Hitelesek vállalták fel 

a szervezéstől és ezzel járó sok aprómunkától (Asztalos Sándor) a kongresszus elnökségén 

(Tamási Áron) és felvezető beszédén (Albrecht Dezső) át, el addig, hogy a Hitel szánt 

egyedül teljes számot a találkozó anyagának közlésére. Később azonban a Vásárhelyi 

Találkozó az erdélyi magyar baloldal egyik lényeges hivatkozási alapja lett és ezért fontossá 

vált számukra, hogy eltakarítsák az emlékezetből a Hitelt, annak minden e téren szerzett 

érdemével együtt. Nem kizárt tehát, hogy a Hitel elhallgatásának több oka között ez lehetett 

az egyik legfontosabb. A témát eddig csak balról dolgozták fel, s így a történet tárgyilagos 

megkutatása még emberére vár. Minden esetre, addig is óvatosan kell forgatni Csatári Dániel 

és Turzai Mária erről szóló könyveit. 

Ha már Csatáriról szó esett, emeljünk be tőle is egy, a találkozó „szabadalmi” vitájára 

vonatkozó idézetet: „A demokratikus ifjúsági áramlatok összefogásának gondolatát 1935. 

őszén először a forradalmi munkásmozgalomhoz tartozó fiatalok vetették fel.”8 Néhány 

oldallal odébb ezt írja: „Így kap ösztönzést a sarlósok egykori vezetője Balogh Edgár arra, 

hogy a romániai magyar baloldal részéről (…) felvesse a baloldal eddigi kirekesztettjei, a 

következetes humanisták, a székely demokraták, egyszóval az összes haladó magyar erő 

találkozásának lehetőségét egy demokratikus front keretében.” És odébb folytatja: „Balogh 

Edgár kezdeményezésére a csendet Tamási Áron megszólalása töri meg. „Cselekvő Erdélyi 

Ifjúság” címmel seregszemlét tart.”9 Vagyis szerinte Tamásit Balogh Edgár mozgósította 

cselekvésre, hogy aztán a „fasiszta” Hitel által valósítsa meg azt? 

                                                 
8  Csatári Dániel: A Vásárhelyi találkozó. Akadémiai Kiadó. 1967. 52. oldal. 
9  Csatári Dániel: A Vásárhelyi találkozó. Akadémiai Kiadó. 1967. 55. oldal. 
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Ha pedig ismét szóbajött a mindent tönkretenni képes „fasiszta” szó, nézzük csak meg 

Balogh Edgár: „Mikó Imre korjelzése” című írását. A Gál Gábor által is idézett Balogh 

Edgár-i ítélet új megvilágítást kap, ha elolvassuk, hogy mit ír Balogh Edgár ebben az 

írásában a Vásárhelyi Találkozóval kapcsolatosan: „A Magyar Kisebbség (Jakabffy Elemér 

magyar párti képviselő liberális szellemű s a fasizmussal szembehelyezkedő folyóirata. – A 

sz. megj.) körül tömörülő fiatal politikusgárda nélkül nehezen válhatott volna valóra Mikó 

Imre „második” nemzedékének emlékezetes önmegvalósítása, az 1937-es Vásárhelyi 

Találkozó. Az Erdélyi Fiatalok harmadikutas fellépésével egyidejűleg jobb- és baloldali 

végletek sarkultak ugyan ebben a nemzedékben, a népfronti kezdeményezésre Tamási Áron 

segítségével Marosvásárhelyen egybegyűlt ifjúsági parlament azonban megtalálta a 

demokratikus nemzetiségi összefogás útját a fasizmussal szembeszálló román haladó erők 

oldalán. Ha a jobboldal intrikája, a népeket és országokat összeroppantó hitlerista 

előretörés és a második világháború minden megpróbáltató kalandorsága háttérbe szorította 

s szétkergette is a Vásárhelyi Találkozó összetevőit, az egyszer már kialakult kapcsolatok 

nem vesztek kárba, s a bécsi diktátum folytán Észak-erdélyre is kiterjeszkedő Horthy rendszer 

fasiszta csatlóspolitikájával szemben fokról fokra újra érvényre jutottak a népfronti hazafias 

erők.”10 

Érdemes elgondolkodni e ravaszul megfogalmazott szövegen. Mindenekelőtt tudni kell, 

hogy 1978-ban jelent meg, a Ceausescu diktatúra „fényes évtizedeinek” idején. Olvasása 

közben azonban gondolni kell a Vásárhelyi Találkozónak azokban az időkben jelentőségén 

felüli értékelésére is. Természetesen benne van a fasizmus visszatérő motívuma. Amire még 

felfigyelhetünk, hogy azt a Horthy rendszerrel összefüggésben említi, de Románia 

fasizálódásáról nem esik szó. Romániában e sorok megjelenésének idején már nem szívesen 

beszéltek erről. Annál szívesebben kötötték össze e veszedelmes szót Horthy nevével. Nem 

véletlenül, a bécsi döntés a románok által használt bécsi diktátum néven szerepel benne. A 

szövegben túlértékelt a fasizmussal szembenálló román haladó erőkhöz való csatlakozás 

motívuma is.  

Meglepő, hogy Balogh Edgár a maguk szerepét nem említi, annál inkább egy kitűnő, de 

mégis ez ügyben kevéssé jelentős lap, a Magyar Kisebbség kap főszerepet nála. Ennél is 

furcsább, hogy itt nem említi az Erdélyi Fiataloknak a találkozóról való távolmaradását s 

annak okát, a találkozónak kommunista trójai falóhoz való hasonlítását. Bár a későbbi Hitel 

munkatárs, akkor még az Erdélyi Fiatalokhoz köthető Mikó Imre például – a távolmaradást 

illetően – objektív okokra is hivatkozhatott, hiszen akkor éppen katonaidejét töltötte. 

Ami minket leginkább érdekel az az, hogy Tamási Áron szerepét kiemeli e fasizmussal 

szembeni népfrontos összefogásban, ami viszont elválaszthatatlan a Hiteltől.  

Íme a hasadék a két történet között. Az egykori kirohanás tárgytalanná válik(?), bár 

szerzője szövegesen nem követi meg az áldozatot. A Tamási szerepének elismerése egyben a 

Hitel szerepét is elismeri a sokat emlegetett találkozó előkészítésében, sőt a Hitelhez utóbb 

csatlakozott Mikó Imre méltatásának felvállalása egymagában is rehabilitálná a Hitelt, de 

mindez csak a vájt fülűek előtt világos. A kívülálló számára a Hitel homályban marad. Lesz 

azonban a történet még cifrább is, ha Balogh egész kései ítéleteit is megismerjük. Persze a 

szocializmus építésének éveit megért generációk számára nem annyira különös ez a folyton 

változó, mindég a pillanatnyi szükség szerint formálható véleményalkotás. 

De ha már emlegettük Balogh Edgár későbbi véleményét, szólaljon meg ismét a 

történtek e sokat emlegetett koronatanúja. Szolgálatban című – jól ismert – önéletrajzi 

írásában, 1978-ban így vall: „…Keserűen éreztem, hogy az Ady Társaság demokratikus 

frontja helyett – s bizonyos visszacsapásul is kezdeményezésükre – a kolozsvári HITEL 

                                                 
10

  Mikó Imre: A csendes Petőfi utca. Dacia Könyvkiadó. Kolozsvár-Napoca. 1978. 164. oldal 
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hasábjain új rendi szemlélet formájában feltűnt a német és olasz parancsuralmi előretörés 

vonzása. Albrecht Dezsőt, a „nemzet helyett gondolkozó osztály” elit-elméletének felállítóját 

már Brünnből ismertem: ott ült ő is 1927-ben a titkosok közt, akik egy Kazinczy-

megemlékezés alkalmából felelősségre vontak radikális törekvéseink miatt… A népi 

mozgalmakkal szembeállított magyar úri hivatalosság keze most már Erdélyig ért, s a maga 

javára akarta fordítani az általános tespedésből kikászálódni óhajtó, új cselekvésre lendült 

szenvedélyeket. Nem mondom válaszom erős volt (…) Csak arra vigyáztam, hogy a nép 

alkotóképességét tagadó s a társadalmat tekintélyelv szerint felülről szervezni kívánó 

irányzatot ne azonosítsam a Hitel köré csoportosult fiatalokkal, leszögezve: …semmiképpen 

sem reakciósok még azok akik itt – a reakciós zászlóbontás árnyékában – népegészségügyről, 

kisebbségi jogvédelemről, magyar képzőművészetről értekeznek, vagy verseket írnak. A 

reakciós ideológiai tervekről a munkatársak többsége aligha tudott. Ha szót emelünk az ellen 

a kísérlet ellen, amely egy új magyar rendiség osztálygőgjét s parancsuralmi vágyfantáziáját 

akarja az erdélyi magyar szellemi életbe becsempészni, tesszük ezt abban a hiszemben, hogy 

az erdélyi magyar ifjúság hagyományos népi szelleme ellen elkövetett neofeudális 

kultúrmerénylet a Hitel fiatal munkatársai és olvasói között is ellenállásra talál.”11 

Balogh Edgár e sorokban ismét egykori önmagát idézi, egy az előbb vizsgált Mikóról 

írt tanulmánnyal azonos évben kiadott könyvében!  

Ezzel most zárjuk le a Vásárhelyi Találkozóról szóló eszmefuttatást, melyet e 

dolgozatban csupán azért emeltem be, hogy a Hitel egyik – a maga módján történelmi 

jelentőségű – fegyvertényére felhívjam a figyelmet s felkeltsem egyben az érdeklődést az ezt 

tagadók szegényes és egyéb célokat szolgáló érvelésére. 

A kérdés részleteiről az olvasó szintén ebben a kötetben találhat tanulmányt. 

 

Lépjünk hát tovább. 

Nem kellet sokat várni s máris elérkezett 1940, és az erdélyi magyarság várva várt 

napja. 

Az általam „harmadik” Hitelnek nevezett12 időszakban a szellemi kör jelentős 

mértékben kibővült. Az anyaországból érkezettek is csatlakoztak hozzájuk és egyben havonta 

megjelenő, támogatott és országos terjesztésű folyóirattá vált.  

A szerkesztők közül egyesek egyéb feladatokat kapnak. Albrecht és Vita behívott 

országgyűlési képviselő lesz, Venczel a Történettudományi Intézetnél illetve az EMGE 

statisztikai osztályánál dolgozik. A lap szerkesztését Kéki Béla és Kiss Jenő végzi.  

Mindenképpen megállapítható, hogy az addigi elveket fel nem adva, de kissé 

megváltozott tartalommal jelenik meg a lap. Elítélhető tartalmi törés nem észlelhető, egy-két 

a kor politikai hangulatát érintőlegesen idéző megjegyzéstől eltekintve, de például több 

közéleti személyiség kötelező szerepeltetése is gyengíti az addig ismert színvonalat. A 

lényeget tekintve azonban a szellemi kör nem hazudtolja meg magát. 

A rendelkezésre álló idő nem engedi meg az akkor begyűrűző szellem részleteinek 

taglalását, de minthogy a Hitel és az EMGE között jelentős átfedések vannak, az ugyancsak 

ebben a kötetben olvasható – az EMGE témával foglalkozó – előadásban erről valamivel 

többet mondok majd el.  

 

De lássuk, a továbbiakban miként kapcsolódtak be Hiteleseink az erdélyi magyarság 

sorsát eldöntő történelem eseményeibe. 

A Bécsi Döntést követően, még a honvédség bevonulása előtt a Hitel munkatársai azok, 

akik összeülnek és elkészítik azt a beadványt, melyet Teleki Pálhoz juttatnak el. Ebben 

                                                 
11

  Balogh Edgár: Szolgálatban. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest. 1978. 20-21. oldal. 
12  Szász István Tas: Beszédes hallgatás, avagy három Hitel és ami utána következett. Kriterion 2007. 40. 
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Erdélynek különleges státust kérnek és lefektetik az észak-erdélyi román kisebbség (milliós 

tömegről van szó) további sorsát megkönnyítő kisebbségpolitika alaptételeit, például: a 

román nyelv oktatása legyen kötelező minden magyar iskolában is, és a román többségű 

területeken legyen kötelező a hivatalnokok nyelvismerete, hozzanak létre román 

intézményeket stb. Nem véletlenül tud erről a tényről keveset a magyar, s főleg a román 

közvélemény, miként  arról sem, hogy ennek a román kisebbséggel kapcsolatos egyes tételei 

a zavaros évek ellenére sok tekintetben meg is valósultak. E téren éppen a román propaganda 

hirdeti az ellenkezőjét s egyes kiadványokban nem riad vissza a legvadabb hamisításoktól 

sem, el egészen a durván montírozott fotókig. Az immáron európai Romániából a Ceausescu 

idejében „elkövetett” gátlástalanul tudatmérgező csalások cáfolásáról még nem hallottunk. 

Vallasek Júlia erről így ír „(…) A Hitel köre rögtön a bécsi döntés bejelentése után 

megpróbálkozott a lap hasábjain korábban körvonalazott eszmék valóságba ültetésével. Még 

a honvédség bevonulása előtt egy szűkebb körű Hitel-összejövetelen Teleki Ádám, Tamási 

Áron, Vita Sándor, Venczel József és Albrecht Dezső, Észak-Erdélyre vonatkozó 

elképzeléseiket egy memorandumba vázolták, melyet 1940. szeptember 9-én át is adtak Teleki 

Pál miniszterelnöknek. A memorandum szerzői a teljes erdélyi magyar értelmiség nevében 

szólaltak meg, s az erdélyi magyar társadalom sajátos szerveződési formáinak, 

hagyományának megőrzését követelik.(…)”13. 

A háborús évek ellenére egészen hihetetlen magyar eredmények születtek (ne feledjük, 

a háború alatti magyar négy évről van szó, vagyis nem többről, mint egy mai parlamenti 

ciklus) mint pl. a viaduktok és alagutak sokaságát igénylő székely körvasút, mely akkor a 

vasútépítés világcsúcsának számított, s külföldi szakemberek jöttek tanulmányozni, mert nem 

akarták elhinni megvalósulását. De említhetjük az Észak-Erdély helységeit mai napig díszítő 

és szolgáló középületek sorát, a magyar hegyivadász, határőr katonaság újraszervezését és 

infrastruktúrával való ellátását stb. Az erdélyi magyarság fellélegzett. Sajnos azonban 

csalódások is érték őket az anyaországból érkezők számukra idegen szelleme és nem egyszer 

fölényeskedő magatartása miatt. Egy évszázados hagyomány szerint is patriarchális, ráadásul 

a kisebbségi sorsban egymásba kapaszkodott, a társadalmi osztályok közötti kisebb 

távolságokhoz szokott közösség szembesült a címkórság és az osztálykülönbségek sok bajt és 

feszültséget okozó vagy elősegítő és részben olykor magyarázó hatásaival. Ennél is nagyobb 

megrázkodtatás volt az ott először végrehajtott deportálások feldolgozása. A Hitel szellemi 

köre is átélte ezeket a megkönnyebbülés első örömét beárnyékoló történéseket. Így aztán 

nem meglepő az, amit a háború utolsó hónapjaiban tettek. 

 

Az ország hadbalépésével szembeni ellenvéleményükre számos adat utal.14 A 

deportálások idején közülük kerül ki a mentességek ügyének intézését felvállaló Vita 

Sándor.15   

Az egyre vészesebb időkben aztán még jobban láthatóvá vált a Hitel szellemi körének 

valódi értékrendje.  

Keveset beszéltek eddig arról, hogy Teleki Pál az Erdélyi Pártot éppen saját 

németellenes vonalának erősítése miatt óhajtotta létrehozni. A Hitelesek ebben is ott voltak 

és Teleki halála után is ebben a szellemben cselekedtek. Amint arra Vallasek Júlia Török 

Zsuzsanna nyomán figyelmeztet, valójában az Erdélyi Párt politikai programja a Hitel-

mozgalom elképzeléseinek enyhén módosított változta volt.16 

                                                 
13  Vallasek Júlia: Sajtótörténeti Esszék. Kriterion Könyvkiadó. Kolozsvár. 2003. 66. oldal. 

 
14  Id. Dr. Szász István birtokomban levő emlékiratának kéziratából. 
15  Vita Sándor birtokomban levő gépelt emlékírásából. 
16  Vallasek Júlia: Sajtótörténeti Esszék. Kriterion Könyvkiadó. Kolozsvár. 2003 69.oldal 
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Igen fontos és sok mindenre rávilágító kísérlet volt a negyvenek memoranduma. Ezt a 

memorandumot, melyet szintén e szellemi kör vezetése alatt dolgoztak ki, azért juttatták el a 

kormányzóhoz, hogy az haladéktalanul ugorjon ki a nyilvánvalóan vesztes háborúból, 

ellenkező esetben Erdély külön utakra lép. A szöveg kidolgozása mellett az aláíró negyven 

vezető magyar értelmiségi között is számos olyan fedezhető fel, aki a Hitel köreihez 

tartozott. 

Bokor Péter: Végjáték a Duna mentén című könyvében Vita Sándor emlékiratát idézi: 

„– Felvetődött az a gondolat, hogy egy memorandummal kell Horthyhoz fordulni, amelyet 

aláírnának a Horthy előtt is tekintéllyel bíró társadalmi vezetők. Ennek a memorandumnak a 

megszerkesztésére Mikó Imre, Szabédi László és Nagy István kaptak megbízást. S részt vett 

ebben Tamási Áron is. A szerkesztés az Erdélyi Kör Fő tér 5. szám alatti helyiségében folyt 

(A felszaporodott létszámú Hitel akkori gyülekezőhelye. – A sz. megj.) (…) Több mint 

negyvenen írták alá (…)17 Itt most az idézetből csak a Hitelhez kötődő személyeket sorolom 

fel Vita Sándor listájáról: Tavaszy Sándor, Józan Miklós, Nagy Géza, Tamási Áron, Szabédi 

László, Kiss Jenő, Venczel József, Szász István, Mikó Imre. Teleki Béla Budapesten volt, 

tehát akkor nem írhatta alá, de távollétében e tanács elnökének őt választották meg. A 

memorandumot a kormányzónál bármikor kihallgatást kapó Teleki Géza (Teleki Pál fia) 

egyetemi tanár vitte Budapestre. Ez a pillanat volt az Erdélyi Magyar Tanács 

megalakulásának pillanata. Erről Vita Sándor és Teleki Béla, Lipcsey Ildikó történészhez 

írott levelei győztek meg, melyekben ezt tényként említik.18 

Az az öt jobboldali erdélyi magyar értelmiségi, aki leült tárgyalni a baloldali ötökkel, 

szintén a Hitel köréből került ki. Az eset, minthogy „kétszereplős”, felbukkan Balogh Edgár 

emlékirataiban is 

Balogh Edgár most tovább idézett önéletrajzi könyvében, annak vége felé, ezt találjuk: 

„(…) A Teleki-csoport (gróf Teleki Béla a nagytekintélyű Erdélyi Magyar Gazdasági 

Egyesület – vagyis az EMGE – és az Erdélyi Párt elnöke volt a magyar négy év alatt. – A sz. 

megj.) azonban elhatározta, hogy nem hagyja el Erdélyt, bármi történjék, és ez a szándék 

hozta össze a baloldallal, nem utolsósorban természetesen azzal a gondolattal élve, hogy a 

magyar elsőbbségi pozíció ezzel a taktikával talán még megmenthető. Öten ültek le tárgyalni, 

a gróf s az összekötő szerepet vállaló Demeter Béla mellett: Mikó Imre, aki már múltjával 

kiérdemelte bizalmunkat, Szász István agrármérnök, az EMGE egyik vezetője, Teleki 

bizalmasa (Apám, az EMGE ügyvezető alelnöke, a Hitel házigazdája és mecénása. – A sz. 

megj.), és Vita Sándor országgyűlési képviselő, a Hitel mérsékelt szárnyának egyik jelese, 

szövetkezeti ember. (A Hitel egyik főszerkesztője. – A sz. megj.). Az öttel szemben Demeter 

János és Kovács Katona Jenő mellett Jordáky Lajos és Csögör Lajos ült, virtuálisan én 

voltam a párba vett ötödik. Itt ebben a szűk körben hangzott el Teleki ajánlata és Kovács 

Katona Jenő válasza, s az őszinte szó nem maradt visszhangtalan.”19 

Az esetet követően a Teleki-féle ötök közbenjárására két részletben 60 politikai fogoly 

menekült meg a hamarosan megjelenő Gestapo felkoncoló szándéka elől, annak orra előtt. 

Ma is birtokomban van Balogh Edgár Egyenes beszéd című könyvének apámtól örökölt, 

dedikált példánya. A rövid kéziratos szöveg így szól: „Szász Istvánnak az ellenállási 

mozgalom emlékére szeretettel: Balogh Edgár.” 

A Hitel és az EMGE munkatársai – köztük apámmal – (Bethlen Béla és feltehetően 

Bánffy Miklós társaságában) voltak azok, akik kijárták a hadtestparancsnoknál, hogy 

Kolozsvár maradjon nyílt város s így meneküljön meg a háború pusztításaitól. 

                                                 
17  Bokor Péter: Végjáték a Duna mentén. RTV-Minerva Kossuth kiadó. Budapest. 1982. 237. oldal. 
18  Vita Sándor és Teleki Béla Lipcsey Ildikóhoz írt levelei: Erdélyi Magyarság 56 sz. 47-48. oldal. 
19

  Balogh Edgár Szolgálatban Kriterion Bukarest 1978 Bukarest  337-338. oldal 
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Ugyancsak a Hitel és a szellemi körével jelentős átfedést mutató EMGE munkatársak 

nevéhez fűződött az a hatásos propaganda, mely a lakosság körében a maradás mellett érvelt, 

és ők szervezték meg a város ellátását is. 

Ami pedig a Teleki csoport Balogh Edgár által emlegetett „taktikáját” illeti, arról 

szólhatnék emlékeimből. Apám, miután anyámat és engem a közelgő front elől – gépkocsival 

– Tarcalra menekített, visszatért Kolozsvárra, és az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület 

gyakorlati tevékenységét vezető ügyvezető alelnöki íróasztalánál várta be az orosz 

csapatokat. Onnan írott – a város elfoglalása előtti – utolsó levelét már közöltem Trianon 

sodrásában című önéletrajzi könyvemben.20 Ezt megelőzően részt vett az erőfeszítésekben, 

melyek nyomán Kolozsvár nyílt város lett, és megmenekült az ostromtól, majd utóbb a város 

élelmiszerellátását szervezte. Ezután az oroszok Teleki Bélával és Vita Sándorral együtt 

elfogták, és magukkal hurcolták őket a front mögött. Apámat több tisztázó kihallgatást 

követően (mikor végre elhitték, hogy nem politikus, hanem gazdasági szakember), 

Mezőcsáton engedték szabadon, Telekit és Vitát legújabb adatok szerint Pozsonyba érkezvén 

adták át a magyar hatóságoknak. A tárgyilagosság azt is megköveteli, hogy a Balogh Edgár-i 

kettősséget tovább árnyalva, elmondjam apám azon feltételezését, mely szerint Malinovszkit 

feltehetően Balogh Edgár informálta Teleki és Vita kilétéről, szerepükről a negyvenek 

memorandumában stb. Nem kizárt, hogy ennek köszönhették szabadulásukat.  

A Hitel harmadik periódusában felvett alcíme (Nemzetpolitikai szemle) által is jelzett 

nemzetpolitikai jellege – a manapság már kontinentális méreteket öltött politikai adok-kapok 

hangulatában – egyre kényesebb és sokakban felesleges gyanakvásokat keltő tény lehet. Nos, 

a Hitel tartalmát elemezve ez minden bizonnyal elillanhat. Az erdélyi magyar értelmiségiek 

és a szellemi körhöz főleg 1940 után csatlakozó tágabb magyarországi gondolkodók, akik 

akkorra már maguk is megélhették a Sütő András által később definiált „önmagával 

határosság” érzését, érthető módon rendelkeztek kifinomultabb veszélyérzettel. Ebben a 

helyzetben elkerülhetetlen volt a nemzetpolitika szükségességének felismerése.  

A mai áldatlan viták közepette is világos lehet az, hogy a megmaradás óhaja és ennek 

gyakorlati szolgálata nem nevezhető nacionalizmusnak, különösen nem egy olyan világban 

ahol annak sokszínűségét nagy igyekezettel óvják, és még egy állatfaj eltűnése is világszerte 

felkapott téma. 

A Hitel szellemi köre tehát a megmaradást akarta szolgálni, másoknak nem ártó és 

önkritikus, de pragmatikus gondolkodással. Ahogyan az írók a megmaradás irodalmát 

művelték, a tudósok a megmaradás tudományát építették. Vagyis a Hitel a megmaradásért 

folytatott erőfeszítések tudományos alapjait próbálta lerakni. A megmaradás útjait pedig a 

műveltség, a minőség irányába vélték felfedezni. Mint Venczel József írja: „A Hitelt 

nemzedékünk műveltség és élménybeli hiányérzete hozta létre. Célunk a hiánypótlás.”21 

 

A Hitel története ezzel zárult s elkezdődött ügyes és következetes feledésbe 

taszításának korszaka. 

1944 után, az ebben érdekeltek ügyes asszisztálásával, a Hitel – a besározás módszere 

általi – feledésre ítéltetett. Sorsa nem volt hasonlítható a közismert TTT egyik csoportjáéhoz 

sem. Nem tiltották, de nem is tűrték, nem támogatták, de nem is torolták meg ritka kényszerű 

felemlítését. Történetek igazolják, hogy a „félni jó” a „Tartsunk Tőle” két Téje lengte körül. 

Így aztán Erdélyben az új generáció nem ismerhette meg, a régiek a sokunk által ismert 

kussolással viszonyultak hozzá, s az anyaország sajtótörténete teljesen elfeledte. 

A Hitel által megoldásra felmutatott gondok azonban, hatványozott mértékben és új 

színekkel gazdagodva tovább éltek. A Hitel által javasolt megoldások indokoltsága nem volt 

kétséges, ugyanakkor nem volt lehetséges sem. 

                                                 
20  Szász István Tas: Trianon sodrásában. Accordia Kiadó. Budapest. 2001. 25. oldal. 
21  Venczel József: Határnemzedék, erdélyi magyar húszévesek Hitel 1935/1. 1. oldal. 
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Éltető teljesítmények formájában, mégis ott lappangott az értékteremtő erdélyi magyar 

értelmiség hétköznapjaiban. Az eszmét és a célt nem emlegetve, de a cselekvést fel nem 

adva. Mert bár a Hitelesek közül sokan emigráltak vagy repatriáltak illetve expatriáltak, sőt 

egyesek életükkel fizettek elveikért, az otthon maradottak – sőt az eltávozottak is – jelentős, 

nem egy esetben hatalmas munkát végeztek az ezt követő akadályokkal és veszedelmekkel 

telt évtizedekben. A Hitel „szellemét a tűz meg nem égeté”. 

A Hitel nagy generációja, a Hitelt nem emlegetve, arról nem is beszélve, de a múltat 

végképp el nem törölve, részt vett az új és ma is alkotó és küzdő erdélyi értelmiségi 

generáció felnevelésében, s ha nem beszélhettek, akkor munkájuk, példájuk és életmodelljük 

volt az, ami kisugárzásával nagyszerű utódok sorának felnevelését segítette. 

Az utolsó Hiteles, Lőrinczy László, másfél évvel ezelőtt hagyott itt minket.  

De lássunk bizonyítéknak néhány a folyóirat és szellemi kör elsüllyedése után is – 

hosszabb-rövidebb ideig – még aktív szellemi befolyást gyakorló nevet, a közismert 

teljesítmények felesleges emlegetése és a teljesség igénye nélkül, csak ábécé sorrendben: 

Bözödi György, Debreczeni László, Domokos Pál Péter, Entz Géza, Gy. Szabó Béla, Illyés 

Elemér, Jancsó Elemér, Jékely Zoltán, Kéki Béla, Kiss Jenő, Kós Károly, László Gyula, 

Makkai László, Márton Áron, Mikó Imre, Nagy Géza, Nagy Miklós, Szabédi László, Szabó 

Lajos, Szabó T. Attila, Szemlér Ferenc, Szenczey László, Szervátiusz Jenő, Tamási Áron, 

Venczel József, Vita Sándor, Vita Zsigmond, Wass Albert.   

És akkor még nem beszéltünk a közöttük levő nem kevés iskolateremtő személyiség 

kisugárzásáról. 

1989 után volt egy bíztató kísérlet, melynek nyomán 1994-ben, Bíró A. Zoltán, Horváth 

István, Koszta N. István és Péntek János újraindították a lapot Csíkszeredában: Hitel, erdélyi 

szemle címmel, de sajnos csak két külön és egy összevont szám jelent meg, majd megszűnt.  

 

A Hitel munkatársak közül ma is vannak, kiket – haláluk után – megpróbálnak 

vádakkal illetni. (ebben a kötetben e vonatkozásban Wass Alberttel és Vita Sándorral 

foglalkozom). 

A Hitel kör szellemi tevékenysége mellett, az azt szinte aláhúzó politikai 

szerepvállalása, az a terület, amely legjobban igazolja, hogy milyen elvek mentén folytatták 

munkájukat. Mindazok, akiket ez a kör magáénak érzett, mindazok, akik ennek a körnek a 

munkájától – mai szóval – nem határolódtak el, nehezen elképzelhető, hogy olyan vádakkal 

legyenek illethetők, mint amilyenekkel a nacionalista román, sőt a mai magyar politikai 

érdekek megpróbálják őket a történelem és a kultúrtörténet süllyesztőjébe juttatni. 

Ha a Hitel jelentőségét helyére próbáljuk tenni, feltétlenül meg kell hallgatnunk Tamási 

Áront, aki így szólt: „Ha a HITEL és általában az erdélyi magyar szellem nem innét belülről, 

az erdélyi földből és az erdélyi sorsból próbál magának új eszmevilágot teremteni, akkor 

bizonyára úgy lesz, hogy a magyar műveltség új formáit Magyarországon fogják kialakítani 

a mi számunkra is. Pedig bármilyen vakmerőnek látszik, az erdélyi magyar szellem 

hivatástudását én elsősorban abban látom, hogy a magyar műveltség új formáit Erdély 

alakítsa ki. 

Igen – „merjünk nagyok lenni”!22 

De itt kell idéznem Tamásinak a Hitellel kapcsolatos talán legfontosabb mondatát is, 

amely megmagyarázza, hogy miért éppen ezzel a körrel szövetkezett a Vásárhelyi Találkozó 

szervezőmunkájára: „…bizonyára nem fogok csalódni abban a véleményemben, hogy ennek 

a mostani Hitelnek a megjelenése a legfigyelemreméltóbb eredmény, amit a cselekvő erdélyi 

ifjúság az utóbbi években elért.”23 

 

                                                 
22  Tamási Áron: Jégtörő gondolatok. Budapest 1982. II. kötet 27. oldal. 
23  Tamási Áron: A Hitel fiataljai. Brassói Lapok 1936. április 11.12. oldal. 
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A továbbiakban, amit az avatatlan kutakodó szemével sajtótörténeti szempontból még 

fontosnak tartok, az az irodalom-centrikus és a teljességre törekvő szemléletek összefésülése 

lenne.  

A Romániai Magyar Irodalmi Lexikon szerkesztésének elindításakor ki másnak, mint 

az egykor volt Hitel társ-főszerkesztő Venczel Józsefnek a tanácsát fogadta el Balogh Edgár, 

mikor nem az irodalom-centrikusságra alapozta az éppen napjainkra teljessé vált lexikont. 

A Hitel tudatos elhallgatásának tagadhatatlansága mellett természetesen az irodalom-

centrikus szemlélet is hátráltathatta a remélt feltámadást. Ez akár részleges felmentést is 

adhat egyes hallgatagoknak. Bár, ez esetben, éppen az egyéb tudományok művelőinek kellett 

volna felfedeznie ezt az igen érdekes és értékes forrást. 

Mint láthattuk a folyóiratot – a maga területén – Tamási Áron a kor legnagyobb 

teljesítményének tartotta. De érdeklődő és értékelő, olykor féltő figyelemmel kísérte sorsát 

Szekfű Gyulától, Németh Lászlón keresztül Szabó Zoltánig, Boldizsár Ivánig és Erdei 

Ferencig a „kinti” magyar gondolkodók igen széles merítésű társasága is.  

A szerkesztők egymás közti levelezésében rátaláltam önmeghatározásukra vonatkozó 

adatra is. Albrecht Dezső, barátjához és szerkesztőtársához Vita Sándorhoz írott levelében, 

liberálisnak nevezi társaságukat. Ezt ma könnyű félreértelmezni, hiszen a szavak és fogalmak 

elferdítésének korát élve, ahány olvasó annyi gondolat ötlik fel e szó nyomán. Az ő 

gondolkodásuk azonban nem a mai neoliberalizmus, hanem az egykor építő és oly hasznos 

feladatokat elvégző nemzeti liberalizmus ideáit idézi. 

Hogy ez a nemzetpolitikai szemle milyen ma is korszerű felismerésekkel 

büszkélkedhetett, arra még egy példát hoznék fel. Ebben Venczel József a Leopold féle 

diploma idejét, vagyis az erdélyi nemzeti fejedelmek koráról a gubernátorok korára való 

átlépést említi, Apor Péter Metamorphosis Transylvaniae című ismert írását idézve. A nagy 

változás e korszakát, az 1918-as impériumváltást követő korral veti össze és a nagy 

változásokat követő társadalmi mozgásokat elemzi. Ha az alábbi idézetet elolvassuk, 

óhatatlanul jut eszünkbe a „rendszerváltás” utáni állapotunk. Apor idejében a fejedelmi 

Erdély társadalma Bécs nyugati vonzásába kerül. 1918 után viszont egy balkáni világ 

terpeszkedik el felette. A mai magyar társadalom (és ez Közép-Európa minden magyar 

szigetére is érvényes) a globalizált világot minden téren képviselő Unió mindenható 

holdudvarában éli meg kívánatos és nem kívánatos változásait. 
 A Venczel tanulmány címe: Metamorphosis Transylvaniae és  Hitel 1936/1 számában 

jelent meg. Első fejezetében, melynek címe: Történeti példa a változásról, a szerző így ír: 

„Bíró Vencel dr. nemrég megjelent történeti monográfiája a leopoldi diplomát követő 

korszak feltárásában Erdély elnyugatiasodásának jegyeit elemzi s rámutat a XVIII. 

századforduló lényegére, mely nemcsak hatalomváltozás, hanem közszellembelei váltás is. A 

fejedelem a guberniumnak adja át helyét s egyidejüleg Bécs és a nyugati szellem hatására új 

intézmények, új szokások, új kultúrfölfogás, valamint új életmód alakul ki. Metamorphosys 

Transylvaniae – Apor Péter szavaival. 

A történetíró szemléletében azonban a Metamorphosys Transylvaniae jelentésében és 

jelentőségében is lényegesen kiszélesül.” (…) 

Mint Venczel József írja, Apor a művelt cselekvő ember sem tudta felfogni csak a 

külső jegyeket: a „náj módit” Maga mondja, hogy „Erdélynek régi alázatos együgyűségében 

holtig megmaradott”.  Aztán Venczel így folytatja: „…nyilvánvaló, hogy az 1690. évihez 

hasonló helyzetalakulás feladatkérdés, tehát közszellem alakító. 

 Ebből a szempontból az altorjai gróf életműködése, korának közszellemváltozása s 

egyáltalán az az új életforma, amelyet a történetíró Erdély e korszakából bemutat, nagy 

tanítás mindannyiunknak, akik (s itt Bíró Vencelt idézi) „csak most kezdünk teljes tudatára 

ébredni az 1918. évi uralomváltozás jelentőségének és következményeinek”. 

 A Magunk revíziója című fejezetben ezeket írja: 
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„Az új „Metamorphosis Transylvaniae” tehát a történelmi példa alapján – kétszáz 

esztendővel azután, hogy Apor Metamorphosisát befejezte – nem fakadhat amahhoz 

hasonlóan konzervatív elhárításból. Mert az, ami Erdély földjén az utóbbi évtizedekben 

végbement, most sem egyszerű külsőséges, formai átalakulás, hanem a szellemet is átalakító 

és megérlelő. Tehát időszerű látást és megfontolást kíván. Az új „Metamorphosis 

Transylvaniae” nem apori sirám, hanem feladtakönyv, mert „azok az alapvető fogalmak és 

meggyőződések, amelyeket (az erdélyi magyarság) régi életéből hozott magával, többé nem 

fejezik ki az életet, a valóságot magát”,…mert „az az önvédelem, amelynek lényege az, hogy 

„nem felejt és nem tanul”, az elme és a szív összehúzódása, megkeményedése, elzárkózása a 

valóság parancsai elől” és mert „előítéletei vannak, melyek meddők és pusztítók, melyek 

miatt nem tudja felismerni és követni az önfeláldozó kötelesség és szolgáló szeretet isteni 

parancsát, melyben élete és jövendője van”. 

Ennek megfelelően az új „Metamorphosis Transylvaniae” lényegét Makkai Sándor 

immár öt esztendeje, hogy a Magunk Revíziójában megfogalmazta, azonban közkinccsé és a 

megfontolás anyagává még nem lett. Részben mert sokan nem éppen így látták és látják a 

tényeket s ezért önmaguk szempontjából legalábbis joggal maradnak meg – mint Apor Péter 

– „régi alázatos együgyűségük”-ben, de azután nagy a száma azoknak is, akik – mit tagadjuk 

– még a külső változásokra sem nagyon ijedtek fel.”  

Itt Venczel József a szerző főszerkesztő, Makkai Magunk revíziójából told be egy 

bekezdést: 

„A Magunk revíziója azonban a nagy szélcsend ellenére is a változás tanulságtétele. 

Kívánalmait első megjelenése óta egyazon hangsúlyozással hirdetik a tények: a változás 

kényszerű parancsai. 

Közelebbről: 

1. Nemzeti öntudatunknak mindenképen, bármi sorsban is meg kell változnia, újulnia, 

tisztulnia. 

2. Az erdélyi magyar kisebbség élete a társadalmi megszervezkedésen fordul életre vagy 

halálra 

3. Az intellektuális pályán maradtak vagy leendők kis serege nemzeti jelentőséget csak, mint 

a népért élő, a nép közt élő, a népet szolgáló vezető réteg nyerhet. 

4. Egész lelki és szellemi életünknek, kultúránknak vissza kell hajolnia a néplélek 

mélységeibe és onnan kell öntudatra hoznia, kiművelnie és a világ előtt is megmutatnia 

mindazt, amiért joga van élnie a magyarnak. 

5. A nemzeti öntudat revíziójának és a társadalmi megszervezkedésnek gyümölcsei a fiatal 

nemzedék számára érnek. 

A változás hirdetőin, úgy látszik, betelik a törvény. Az új magatartás követelését bár a 

régi elégtelenségének érzete váltja ki, kezdetben mégsem tud közösségi jelenséggé 

általánosulni, hanem csak a gondolkodó és értéktudattal megáldott személyiség kizárólagos, 

szubjektív „norma élménye” marad. A közösség lassabban mozdul az új felé. A változás 

konzekvenciáit csak idők múltán teszi központi életparanccsá. Ezért a Magunk Revízióját ma 

is forradalmi iratként kell emlegetnünk. Így „Az élet kérdezett” tanulmánykötetben új 

kiadását nem a múlt emlékeként, hanem a jövő iránymutatójaként olvassuk. A félévtized 

újszerűségéből mit sem faragott le. Más szavakkal: az erdélyi magyarság élete ma alig több 

lényegében, mint öt évvel ezelőtt.” 24 

 Az idézettek aktualitása 77 év alatt sem változott és nem szorítkozik csupán Erdélyre. 

     

                                                           * 

                                                 
24  Venczel József: Metamorphosis Transylvaniae Hitel 1936/1…..oldal. 
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És most arról,- miért és miként szegődtem el a Hitel fogadatlan, de elkötelezett 

prókátorának. 

Ha jól visszagondolok, immáron 40 éves erőfeszítés nyomán jutottam el odáig, hogy az 

egykori kolozsvári Hitel folyóirat emléke, holdudvarának méltó értékelése elinduljon az őt 

megillető helye felé és ma is oly szükséges gondolatiságának megismerése lehetővé váljon. 

Mindenekelőtt szüleim, a Hitel írott és tárgyi emlékeit, a nagyon nehéz időkben is 

megőrizték és akkor sem adtak túl azokon, amikor mások mindent élelmiszerre és tüzelőre 

cseréltek. Amikor apámat már minden munkalehetőségétől megfosztották, bármilyen nehéz 

vagy alantasnak tartott munkát is elvállaltak, az örökség megmentése érdekében. Fiatal 

orvosként, apám halála után következett el az „én időm.” 

Először a számos hátsó gondolatot rejtegető „patrimoniu national” (nemzeti örökség) 

rendelet hatásköréből a Hitel emlékeinek egy részét „kivontam”, s folytatódott úgy, hogy egy 

közel négy éves küzdelem után, a „Hitellel közös szülőházam” feláldozása árán 

Magyarországra távozva, elkezdjem az emlékek fokozatos átmentését. Akkoriban senki sem 

remélhette ama ceausescui „őrült menetelés”végét. Ilyesmiről csupán álmodni lehetett. 

Az újrakezdés és ezernyi más magán és közös ügyet szolgáló napi feladat mellett a 

tárgyi anyag mentése, feldolgozása, restaurálása negyedszázadot vett igénybe. Csak ezt 

követően kezdhettem hozzá – botcsinálta sajtótörténész, de a legbelső emlékek egyedüli 

hordozójaként – a tulajdonképpeni kutatáshoz, az emlékek feldolgozásához, az elhallgatás 

rejtélyének megfejtéséhez és a feltámasztás kísérletének remélt végrehajtásához. 

Magyarországon a teljes információhiány, odahaza az évtizedes, mondhatni generációs, 

elhallgatás fala várt reám. Természetesen Erdélyben a kép sivárságát, nagyszerű szak-

személyiségek bölcs és csendes, de értő jelenléte törte meg. Élő tanú azonban akkor már 

csupán kettő volt. Az utolsó két hiteles Lőrinczi László és Jakó Zsigmond. 

A munka anyagi feltételeit csodával határos módon, sok küzdelem árán sikerült 

összekaparni, az időigényes tevékenység javát azonban csak nyugállományba vonulásomat 

követően végezhettem el. 

A feltámasztás első kísérletét az Olaszországban élő Illés Elemér, az: Erdély változása 

– mítosz és valóság című, úttörő fontosságú könyv szerzője tette, aki mint egykori külső 

munkatárs, hozzákezdett egy Hitel monográfiához. E munka során közeli kapcsoltba 

kerültünk és akkor még élő édesanyámmal együtt minden információval elláttuk. Később 

örömmel értesített arról, hogy nyomdakész az anyag és viszi Milánóba a kiadóhoz. Néhány 

nap múlva azonban meghalt. Özvegye szerint a kéziratot és sok más anyagát örömmel adta át 

egy „kedves magyarországi úrnak”, aki arról gondoskodni óhajtott. Az illető kiléte és az 

anyag holléte, azóta is ismeretlen. Ezt az özvegyet meglátogató és kikérdező Lőrinczi László 

írta meg nekem. 

De elkallódott kézen-közön a lap egyik főszerkesztőjének, Albrecht Dezsőnek 

Magyarországra küldött hagyatéka is.  

Megjelent viszont 1991-ben, Záhony Éva nagyszerű munkája nyomán egy tanulmánya 

és a hozzá csatolt gazdag szöveggyűjtemény is, talán még „túl korán”, mert a tapasztaltnál 

sokkal nagyobb figyelmet érdemelt volna. Írója el is kedvetlenedett s más tevékenységbe 

kezdett. 

2003-ban értékes adalékokkal jelentkezett, főleg ami a „magyar négy év” alatti 

időszakot illeti, a fiatal kolozsvári sajtótörténész Vallasek Júlia, a: Hinni és hihetni 

egymásban című tanulmányában. 

Ami az élő emlékezeten kívül rendelkezésemre állt, az a családi levéltárban felelhető – 

apám által reám hagyott iratok és az a jelentős irodalomtörténeti és memoár anyag, mely az 

elmúlt évtizedekben megjelent. Magam 150 kötetet olvastam át, hogy végére járjak a Hitel 

történetének és utóéletének, ami valójában a tetszhalál állapota volt. 
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Ezeknek ismeretében írtam meg a Beszédes hallgatás – három Hitel és ami utána 

következett című sajtótörténeti könyvemet, Boros Zoltán dokumentumfilmes barátom pedig 

ennek alapján elkészítette a filmet is. 

A könyvet a Kriterion adta ki, a filmet a Duna Televízió többször is vetítette. 

Ezt követően több mint egy tucat könyv és filmbemutatót tartottam a Kárpát-medence 

városaiban, sőt nyugaton is. 

A Hitel múzeuma is elkészült. Mégpedig – jobb megoldás híján – saját lakásomat 

alakítottam ki e célra. Makovecz Imre már tervezéskor a kolozsvári ház hangulatát idéző 

belső teret hozott létre, melyben a restaurált eredeti tárgyakkal sikerült visszaadni a genius 

locit. Neki azonban ennél is többet köszönhetek, mert olykor reménytelen helyzetemben erőt 

adó biztatásával is mellettem állt, míg fel nem épült a ház. Aztán otthonossá vált az egész és 

mára már érdekes együttlétek, csoportoknak tartott előadások helye lett. Az évforduló 

alkalmából tettük fel a koronát erre a csodák sorozatával elkészült műre és Kádár Tibor 

Kolozsvárról félig elszármazott festőművész munkája nyomán, egy nagyszabású, 54 alakos 

triptichon is a falra került, a Hitel szellemi körének nagyjait ábrázolván. A munka 

kisplasztikai részét a szintén Erdélyből áttelepült, Péterfy László készítette el. Az avatást 

Szőcs Géza államtitkár vállalta magára és a szakma jeleseinek sokasága volt jelen. 

Ami a könyvet illeti, az érzésem szerint Magyarországon valamivel nagyobb 

érdeklődést váltott ki, mint odahaza. Bár ott Dávid Gyula a Román Akadémiai Kiadó Nyelv 

és irodalomtudományi közleményeiben is írt róla, Nagy Pál irodalomtörténészünk (egykori 

magyar nyelv és irodalom tanárom) pedig a Székelyföldben értekezett a könyvről, s 

megemlékeztek róla itt-ott napilapok és az Erdélyi Napló is, az információ nem tudom 

mennyire került be a szakma vérkeringésébe vagy éppenséggel az oktatók látókörébe. Hogy 

ebben a sok évtizedes beidegződések, melyek tanárról tanítványra szállnak, mennyire 

érvényesültek bevallom, nem tudhatom. A téma „hazatérésében” talán jelentett valamit a 

könyvnek a Kriterion által szervezett kolozsvári, marosvásárhelyi stb. bemutatója 2007-ben, 

és a 2012 nyarán – Kántor Lajos meghívására – a Kolozsvári Magyar Napok alkalmából a 

Minerva teremben tartott előadásom. 

Magyarországon a budapesti Hitel, a Magyar Napló, a Kortárs és a Polisz, illetve 

számos réteglap nem is egyszer foglalkozott a témával, de több jeles irodalomtörténész, így 

maga az Irodalomtörténeti Társaság elnöke: Sipos Lajos professzor is felkarolta az ügyet. 

Ennek is eredménye, hogy időről időre a Hitelről szóló könyvbemutatókra, rádió vagy TV 

riportokra, illetve a múzeum-lakásban – kérésre – előadásokra kerülhet sor.  

A 2012 májusában a Magyar Írószövetségben megszervezett konferencia számomra 

egy közel négy évtizedes munka betetőzését jelentette, de ezt is megtoldotta a deus ex 

machina azzal, hogy a Magyar Örökség Díjra benyújtott dokumentációmat, teljesen 

véletlenül éppen ezen a napon bírálták el és a kolozsvári, valamint az örökséget felvállaló 

budapesti Hitel műhelyei együtt kapták meg a megtisztelő elismerést. A június 23-án a 

Magyar Tudományos Akadémia dísztermében tartott átadó ünnepség hatalmas élmény volt és 

számomra is újabb alkalom a Hitel szellemének továbbadására.  

Szeretném hinni, hogy a jövőben valódi helyére kerül ezeknek a nagyszerű 

magyaroknak az életműve és annak üzenete és úgy amint azt ők is akarták, a magyar jövő 

szolgálatába állhat. 

Ha belelapoznak a Hitel számaiba, látni fogják, hogy a problémák változatlanok, a 

gondok csak nőttek, az akadályok és akadályozók tábora úgyszintén, s ártó hatásuk is 

folyamatos, megosztottságunk pedig minden eddiginél nagyobb veszedelmet jelent. 

A Hitel integrálni is képes szellemére tehát nagy szükség mutatkozik. 

Az eltelt 75 év után emlékezvén ismét megállapíthatjuk: atyáink, nagyatyáink bizony 

sokat tudtak és sokat láttak előre abból, amit aztán megéltünk. Az is kiderül, hogy az azóta 
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bukott ideológiák tudatos vagy megtévesztett hívei akkor is a mai sablonjaikban 

gondolkodtak, s módszereik sem voltak mások. 

Abban a nehéz küzdelemben, melyet az összmagyarság folytat a megmaradásáért, s 

melyben csak együtt lehetünk eredményesek, szükséges volna elődeink kikristályosított 

gondolatait felhasználni és nem megmaradni azon az úton, mely a maga folytonos és nem 

szükségszerű újraindulásaival, az elért, megszenvedett eredmények semmibevételével, egy 

önsorsrontó Sziszüphosz látomását idézi fel. 

 

Leányfalu 
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A következő írásokban, fent említett szándékom ellenére előfordul majd néhány 

önismétlés. Ezeket az írásokat azonban nem akartam „beolvasztani” a fenti 
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2007. március 8. 

 

Vád és tények egy néhai lap és egy igaz ember védelmében 
 

Mindent olvasó ismerős odavetett információi között hallottam híreket – manapság 

megszokott módon – védekezésre már nem képes halottról szóló vádaskodásokról, melyek a 

felháborodás hullámainak bölcs elnyugvását követően, az érvelő gondolkodás munkába állása 

után, szívemnek nagyon kedves helyre és legalább ilyen mértékben fájdalmas időkbe 

röpítettek. Így aztán gyűjtögetni kezdem mesterséges szennyesünk ezen újabb darabjának 

derítőszereit. 

Emlékeim mellett én is előhúznám az erdélyi kultúrtörténetről szóló köteteket őriző 

polcokról a Romániai Magyar Irodalmi Lexikont, de hasonlatos területen végzett 

kutakodásaim már meggyőztek arról, hogy az ottani rendszer módosítását követő zűrzavaros 

időkben, az alighogy elkészült első köteteket valószínűleg csak kisebb kiigazításokkal 

vihették a nyomdába, s így azok nem egyszer megőrzik az utókor számára az addig előírt 

szemlélet diktatúrabéli sarakat szotyogtató lábnyomait. 

Mit is írhattak volna az akkor már több mint 60 éves Ellenzékről, vagy az azt szerkesztő 

szellemi emberekről akkor, s éppen olyanok, akiknek kötelező módon a csúsztatás, a kettős 

gondolkodás – évtizedek alatt jól beidegzett – módszereiben kellett mesternek lenniük. Az 

említett műben ennek ellenére, csak a német nyomás, főleg pedig a német megszállás éveivel 

kapcsolatosan olvashatunk bíráló mondatokat. 

A sok területen ma is kötelezően anakronisztikus gondolkodásmódot elváró bírálók, 

akik a kor lehetőségeit mérlegelő gondolkodást feledve követelnek „elhatárolódást”, 

„ítéletmondást” mindentől és mindenről, ami számukra, vagy akár számunkra is megérdemli 

azt. Pedig azok az apró kompromisszumok tették lehetővé, hogy például az Ellenzék is 

megmaradhasson, és a kellő pillanatokban, és kellő módszerekkel mégis, csakazértis leírja az 

igazságot, ha kell irodalmi formában, ha kell parabolisztikusan, de mindenki számára 

érthetően. 

Van azonban másik támpontom is a szakma területéről. Fiatal, tárgyilagos, nagy 

felkészültséggel és az új generáció felülemelkedő képességével bíró szerzőtől, Vallasek 

Júliától, aki a Sztánai Napok 2005-ös számában ír az Ellenzékről igen alapos kutatómunkát 

sejtető tanulmányt.25 

Az egyébként konzervatív napilap már 1880-as alapításától kezdve féltve őrizte 

függetlenségét, s ezt – a mögötte álló tőkeerőnek köszönhetően – meg is tehette. Mindvégig 

                                                 
25  Vallasek Júlia: Sztánai Napok (Sztánai Füzetek 3.) Kolozsvár 2005. Napilap és irodalom 107-132. 

oldal. 
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világnézetétől függetlenül közölhetett benne a szellemi minőség s a történelmi kényszereket is 

úgy élte meg, hogy csupán a „minimumot teljesítse”. Ezt az élet számtalan területén 

történelmi korszakokat átívelően tette a magyar értelmiség – főleg utóbb – s csak éppen ebben 

a korszakban kérik számon? Jól ismerjük a kettős mérce alkalmazásának ezt a területét. 

Nézzük mit ír még a Kuncz Aladár kora béli Ellenzékről Pomogáts Béla: „Az Ellenzék 

irodalmi rovatát a jobbak gyülekezetének szánta, s mert nevelni akart vele, műhelynek: az 

idősebbek, iskolának: a fiatalabbak számára”26  

1940 szeptemberében, amikor a honvédség bevonul Kolozsvárra, Végh József aktuális 

főszerkesztő maga által is elismert mozgósító, militáns szellemű írást közöl, melyben így ír 

többek között a magyar újságíróról: „…a magyar jövendő őrhelyen álló közkatonája” a sajtó 

céljáról pedig, hogy: „…csak olyan sajtónak van létjogosultsága, amely hitet, lelkesedést, erőt 

önt a szívekbe”. Militáns szerepet szán az irodalomnak is: „Ahogy eddig végvári harcosai 

voltak a magyar kultúrának, úgy folytatják majd nagy munkájukat az anyaországban is, 

amelynek már annyi kitűnő közéleti vezetőt, írót, művészt adott az erdélyi föld. Támogatásuk 

tehát a magyar toll harcosainak életbevágóan fontos kötelessége.” Vallasek így folytatja: 

„Végh programcikke ellenére az ellenzék megszűnéséig szinte semmilyen propagandisztikus, 

illusztratív, az aktuális politikai hatalmat kiszolgáló szépirodalmi anyagot nem közöl.”27Sőt! 

1944 márciusa és szeptembere között: „…számos, burkoltan antihitlerista publicisztikát 

jelentet meg az Ellenzék (laptestvére, a filléres, bulvárkiadásként megjelenő, Demeter Béla 

szerkesztette Est Lapok nyílt konfliktusba is kerül a Sztójay kormánnyal”.28  Ez év 

márciusában az Ellenzék Adyra hivatkozik és azt az írását idézi, melyben ezeket mondja: „Az 

erdélyi Mikes Kelemen példája annak, hogy nekünk futni kell a germánoktól s nyugatabbra 

menni eszmeházasodások céljából.”29 Majd ezt olvashatjuk: „…metaforikus ábrázolásként 

jelenik meg 1944. július 22-én Heltai Gáspár Ahogy a halál nem fél sem hatalomtól, sem 

erőtől, sem tudománytól című Haláltánc-éneke, mely a zsidó lakosság elhurcolását és a 

bombázást nemrég megtapasztalt, állandó létbizonytalanságban élő város polgárait 

figyelmezteti. Hogy „Minden ember ezen megálljon, és a halálhoz igen készüljön”.30  

Természetesen elkerülhetetlenül érezhetővé váltak a kor hangjai is, de távolról sem 

olyan formában és mértékben, ahogy azt a történelmi helyzetből kiemelve a lap jellemzőjévé 

tehesse bárki is. Érdekes bizonyíték az ügyes üzenetküldésre a „Szerb Antal eset”. Erről írva 

Vallasek Júlia elmondja, hogy a szélsőséges, antiszemita, baloldal ellenes vélemények ritkán 

jelennek meg a lap cikkeiben s nem az irodalmi művekben. Sőt mint mondja: „Helyenként 

(igaz rejtett, a kontextuális értelmet mozgósító formában) egyes újságírók megpróbálják 

megkérdőjelezni a művelődést sújtó rendeletek egyikét-másikát. 1943. január 9-i (szombati, 

tehát irodalmi anyagot is tartalmazó, ráérősebb, nagyobb figyelemmel olvasható) lapszám 

tudósít arról, hogy Szerb Antal: Magyar irodalomtörténetét bevonják az iskolai 

könyvtárakból, majd kommentár helyett ismerteti az Erdélyi Helikon pályázatának történetét, 

a bíráló bizottság összetételét, értékelését. Név szerint megidéz tehát néhány, az erdélyi 

magyar kulturális és közéletben nagy tekintélynek örvendő írót (Babits Mihály, Kuncz Aladár, 

Molter Károly, Makkai Sándor, illetve az Ellenzék olvasóihoz nemrég még közeli személyként 

szóló Bánffy Miklós), az ő szakértelmüket szegezvén a rendelet megalkotóival szemben. 1941 

márciusában pedig tiltakozik a Hitel, az Erdélyi Helikon és az Erdélyi Iskola (ideiglenes) 

felfüggesztését jelentő 1940/7979-es rendelet ellen”.  

Ez hát a napilap, melyet mai kettős mércén nevelkedett kutatók támadni akarnak. S ha a 

lapot támadják, akkor kereszttűzbe kerül annak ezidőtájt felelős kiadója is, Vita Sándor, kinek 

                                                 
26  Pomogáts Béla: Kuncz Aladár. Kolozsvár 2001. 119. oldal  
27  Vallasek Júlia i.m. 112-113.oldal. 
28  Vallasek Júlia i.m. 114. oldal. 
29  Vallasek Júlia i.m. 114 oldal. 
30  Vallasek Júlia i.m. 114-115. oldal 
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személye a tolerancia, a szerénység és tisztaság jelképe lehetne. E tény aztán újabb 

gondolatokat indít el bennem. Lássuk most ezeket. Vita Sándor személye ugyanis 

elválaszthatatlan az előbb említett (ideiglenesen betiltott) Hitel folyóirattól is. 

A Kolozsvári Hitel folyóirat kezdeti 6 füzetét követő – oktáv formátumú – „nagy” Hitel 

néven is emlegetett első száma 71 éve jelent meg. Ebből az alkalomból is időszerű emlékét 

idézni, mert hányatott sorsa, melyet a kommunista párt uszályában levők már akkor is a mai 

módszerekkel (csúsztatás, besározás, kettős mérce félremagyarázás – sőt hazugság stb.) 

„idéztek elő”, majdnem teljes elhallgatásával tetőzött. Így aztán inkább csak alkalmanként és 

közvetett módon lehetett hallani róla. Ilyen alkalmak voltak a Vásárhelyi Találkozó 

emlegetésének pillanatai is. E találkozónak most van éppen a hetvenedik évfordulója.  

Mégis más – nem az évfordulók – késztettek arra, hogy ismételt sétát tegyek a Hitel 

munkatársai körül. 

A fent említett „harci” módszerek ugyanis újfent egy ártatlant érintettek. Egy olyan 

embert próbálnak besározni, aki az őt jól ismerők számára egész életében valóságos szentnek 

számított. Mint hallom, őt is a rejtett antiszemitizmus vádjával próbálnák utolérni a 

másvilágon, ahonnan remélik, már nem tud védekezni.  

Vita Sándorról, a Hitel szerkesztői négyesfogatának jeleséről van szó. Arról az 

emberről, akinek inkább emléket kellene állítani embersége, mindenkire kiterjedő 

segítőkészsége, csendes, szerény bátorsága, nyugodt bölcsessége miatt. Sajnos nem valószínű, 

hogy még élnének azok a tanuk, akik a maguk példájával tudnák mindezt felháborodva 

cáfolni. Ha nem is élnek, annyi bizonyos, hogy Vita Sándor befeketítése azokat is 

meggyalázza, akik őt éppen a váddal ellenkező felfogása miatt szerették, tisztelték és 

segítőkészségének haszonélvezői voltak.  

A halott már nem tudja elmondani, hogy mint Erdélyi Párti képviselő, ő vállalta a 

zsidókat mentesítő munkakör nehéz feladatát és több mint kétszáz személy megmenekülése 

köszönhető neki. Köztük Tamási Áron feleségének családját is az ő közreműködése mentette 

meg. 

A Hitelt és az annak több munkatársát is foglalkoztató Erdélyi Magyar Gazdasági 

Egyesületet, melyek Vita Sándor tevékenységének éveken át otthont adtak, egyaránt 

megpróbálták megvádolni rendiséggel, fasizmussal, reakcióssággal, Amerikai kapcsolatokkal 

– mi több kémkedéssel stb. A Vita Sándor bemocskolására tett kísérlet csupán felsorakozik 

ebbe a vonulatba. 

A lemoshatatlan sárfröcskölés módszertanának szakemberei semmiféle eszköztől nem 

riadtak vissza. Az sem zavarta őket, ha adott pillanatban felbukkanó adott cél érdekében 

ellenkezőjét kellett állítaniuk annak, amit előtte mondtak, vagy ha éppen olyanokat kellett 

tönkretenniük, akik nem sokkal előtte – kockázatot is vállalva – segítették őket. 

Nem célom néhány oldalon egy köteteket igénylő magyarázkodásba kezdeni. Megtették 

ezt már nálam ismertebb és sokkal avatottabb szerzők. Példának okáért Orwell is. A 

kommunista számára a cél minden eszközt szentesít, s az sem érdekes neki, ha az a cél nem 

szent, sőt ha az személyes érdekeivel ellentétes. Megmagyarázza magának, legjobb 

meggyőződése ellenére elvárás szerint ideologizálja, sőt saját érdekeit is mellőzve, ha kell 

életét is semmibe véve (Rajk). Orwell ezt „duplagondolnak” nevezi. 

Vita Sándor védelmére – saját véleményemet megerősítendő – a már említett mellé most 

csupán néhány idézetet fogok felsorolni, melyekből világossá válik, hogy aki a felsorolt 

eseményeknek tevőleges részese volt, nem lehetett antiszemita, sőt úgy általában 

idegengyűlölő sem. 

Először egy éppen Vita Sándornak írott levelet idézek, melyet Albrecht Dezső 

szerkesztőtársától kapott a párizsi emigrációból. Albrecht így ír: „valahogyan úgy adódott, 
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hogy mind a négyen – te leginkább – az erdélyi szabadelvűség hagyományait képviseltük, s 

érdeklődésünk valamivel szélesebb volt, mint a többieké”31 

Hogy a vádaskodások régebbi vonulatát is felemlegessem, Albrecht Dezsőt vádolták 

már rendiséggel, nevezték neofeudális-kultúrmerénylőnek, sőt fasisztának is. Miközben ezt 

tették, kitűnően együttműködtek vele közös ügyekben, elismerő sorokkal is illették, hogy 

utóbb amikor úgy kellett ismét sárba rántsák. 

De térjünk vissza Vita Sándorhoz.  

Vallasek Júlia sajtótörténész ezeket írja: „A Hitel köre rögtön a bécsi döntés bejelentése 

után megpróbálkozott a lap hasábjain korábban körvonalazott eszmék valóságba ültetésével. 

Még a honvédség bevonulása előtt egy szűkebb körű Hitel-összejövetelen Teleki Ádám, 

Tamási Áron, Vita Sándor, Venczel József és Albrecht Dezső, Észak-Erdélyre vonatkozó 

elképzeléseiket egy memorandumba vázolták, melyet 1940. szeptember 9-én át is adtak Teleki 

Pál miniszterelnöknek. A memorandum szerzői a teljes erdélyi magyar értelmiség nevében 

szólaltak meg, s az erdélyi magyar társadalom sajátos szerveződési formáinak, 

hagyományának megőrzését követelik.”32   

Az idézett szöveg szüleim házában, a Hitel otthonában született és a memorandumba, 

éppen Vita Sándor javaslatára is, olyan kérések kerültek be, mint pl. a román nyelv oktatása 

az erdélyi magyar iskolákban, románul is tudó hivatalnokok kinevezése a román lakta 

vidékekre, vagy a MÁV alkalmazottai számára a román nyelv ismeretének előírása stb. stb. 

melyek nem egy xenofób személyiség jegyeit testesítik meg. Szüleim a tárgyalás résztvevői 

voltak és nem egyszer mondták el nekem annak történetét. 

A „magyar négy év” végén is találunk éppen a baloldal által közölt adatokat Vita Sándor 

(és társai) magatartásáról. Szolgálatban című visszaemlékezésében Balogh Edgár, a Hitelt 

számtalanszor támadó személyiség ezeket jegyezte le: „ A Teleki-csoport (gróf Teleki Béla a 

nagytekintélyű Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület – vagyis az EMGE – és az Erdélyi Párt 

elnöke volt a magyar időkben. A szerző megjegyzése.) azonban elhatározta, hogy nem hagyja 

el Erdélyt, bármi történjék, és ez a szándék hozta össze a baloldallal, nem utolsósorban 

természetesen azzal a gondolattal élve, hogy a magyar elsőbbségi pozíció ezzel a taktikával 

talán még megmenthető. Öten ültek le tárgyalni, a gróf s az összekötő szerepet vállaló 

Demeter Béla mellett: Mikó Imre, aki már múltjával kiérdemelte bizalmunkat, Szász István 

agrármérnök, az EMGE egyik vezetője, Teleki bizalmasa (Apám, az EMGE ügyvezető 

alelnöke, a Hitel házigazdája és mecénása. A szerző megjegyzése.), és Vita Sándor 

országgyűlési képviselő, a Hitel mérsékelt szárnyának egyik jelese, szövetkezeti ember (A 

Hitel egyik főszerkesztője az országgyűlésbe való behívásáig. A szerző megjegyzése). Az öttel 

szemben Demeter János és Kovács Katona Jenő mellett Jordáky Lajos és Csögör Lajos ült, 

virtuálisan én voltam a párba vett ötödik. Itt ebben a szűk körben hangzott el Teleki ajánlata 

és Kovács Katona Jenő válasza, s az őszinte szó nem maradt visszhangtalan.”33 

A német megszállást közvetlenül megelőző pillanatokban zajlott megbeszélések 

nyomán, az ötök közbenjárására, kommunista foglyok szabadultak ki, mielőtt a Gestapó 

elhurcolhatta volna őket. Ma is birtokomban van Balogh Edgár Egyenes beszéd című 

könyvének apámtól örökölt példánya. A dedikáció így szól: „Szász Istvánnak az ellenállási 

mozgalom emlékére szeretettel: Balogh Edgár”. 

Íme tehát még egy adalék az antiszemita Vita Sándor múltjához. És ezzel még nem 

mondtam el mindent. 

Bokor Péter Végjáték a Duna mentén, című – a témában úttörő – munkájában ezeket 

idézi Vita Sándor emlékirataiból: „-Felvetődött az a gondolat, hogy egy memorandummal kell 

Horthyhoz fordulni, amelyet aláírnának a Horthy előtt is tekintéllyel bíró társadalmi vezetők. 

                                                 
31  Záhony Éva Hitel. Kolozsvár 1935-1944. I. kötet. 1991. 31. oldal 
32  Vallasek Júlia: Sajtótörténeti esszék. Kolozsvár. 2003. Hinni és hihetni egymásban (Hitel) 
33  Balogh Edgár: Szolgálatban. Bukarest. 1978. 337-338. oldal. 
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Ennek a memorandumnak a megszerkesztésére Mikó Imre, Szabédi László és Nagy István 

kaptak megbízást. S részt vett ebben Tamási Áron is. A szerkesztés az Erdélyi Kör Fő-tér 5. 

szám alatti helyiségében folyt(…) Több mint negyvenen írták alá.”34 Olvassuk el csupán 

néhány aláíró nevét – Vita Sándor mellett –, közvetlen környezetéből, Hitel-béli, EMGE és 

más munkatársai közül: Tavaszy Sándor, Józan Miklós, Nagy Géza, Tamási Áron, Szabédi 

László, Kiss Jenő, Venczel József, dr. Szász István, Mikó Imre stb. Teleki Béla Budapesten 

volt, s így nem írhatta alá, de távollétében e tanács elnökének őt választották meg. A 

memorandumot Teleki Géza professzor vitte el a kormányzóhoz. Az Erdélyi Magyar 

Tanácsnak ez volt tulajdonképpen a megalakulása, mint arról Vita Sándor és Teleki Béla – 

Lipcsey Ildikó történész kérésére írott – levelei tanúskodnak.35 

Eddig hát az idézetek melyeknek éppen birtokában vagyok, mivel a Hitel történetét 

kutatva kijegyzeteltem őket. Ha magának a Vita Sándor jelenségnek néznénk utána, ennél 

jóval több bizonyíték kerülne elő. 

Magam kisgyermek koromtól fogva a Hitel szellemi körének hatása alatt nevelkedtem. 

A tőlük hallottak, az ifjú koromban velük folytatott beszélgetések, meghatározták 

személyiségfejlődésemet is. Soha köreikben antiszemita vagy idegengyűlölő gondolatokat 

nem hallottam. Ellenkezőleg, áthatotta őket a „magunk revíziójának” szelleme, a hibák 

magunkban keresésének gondolata.  

Sándor bácsit haláláig látogathattam Budapesten, Fiáth János utcai lakásukon. Nehéz 

körülmények közt, utolsó percig dolgozva teltek évei. Sokat beszélgettünk és állíthatom, hogy 

személyében az egyik legtisztább embert tisztelhettem. Szerencsésnek mondhatta magát 

mindenki, akit végtelen szerénységgel és emberszeretettel barátságába fogadott. 

 

Leányfalu 

      

Naplójegyzet: 2008. február 2. 

 

Wass Albert a Hitel szellemi vonzásában 
 

A Kárpát-medencei magyarság mentális-spirituális életének nehéz megpróbáltatásai közepette 

olykor csodák is előfordulnak. Természetesen jól tudjuk, hogy ezek a csodák igencsak 

kézzelfogható tényekre támaszkodva, keserves valóságunkba ágyazódván mosolyognak 

reánk. 

Az utóbbi negyedszázad talán legszebb csodája Wass Albert beköltözése az 

összmagyarság szívébe-lelkébe, s reménykedjünk, hogy valamennyire gondolkodásába is. 

Az összmagyarság szó – melyet még ma is kivet magából a számítógép nyelvhelyességi 

programja – túlzásnak tűnhet, de szerintem, akik befogadó kapuikat Wass Albert előtt 

bezárnák, akik kitiltanák szobrait a maradék Magyarországról, azok is szembesültek a 

jelenséggel, s éppen a téveszméikhez, vagy alaptalan – s ezért annál dédelgetettebb – 

gyűlölködésükhöz ragaszkodva menekülnek előle. A hazugság viszonya az igazsághoz olyan, 

mint ördögé a tömjénfüsthöz, hát ne csodálkozzunk. Viszont folyton és folyvást 

reménykedjünk. Közöttük is munkálhat az az igazság, ők sem tudnak valamennyien kisiklani 

hatása alól, s így itt-ott gyarapodhat azok tábora, kiknek magyarsága a másokat nem sértő, de 

mégis megmaradást szolgáló, életmentő Wass Albert által is izmosodott. Hasonló esettel már 

volt alkalmam találkozni. 

 

                                                 
34  Bokor Péter: Végjáték a Duna mentén. Budapest. 1982. 237. oldal. 
35  Vita Sándor és Teleki Béla Lipcsey Ildikóhoz írott levelei: Erdélyi Magyarság, 56 sz. 47-48. oldal. 
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Magam az elmúlt években – nem egészen véletlenül – a kolozsvári Hitel című 

folyóiratot is kiadó szellemi körrel foglalkoztam, s a lap történetét, elhallgatásának – ím Wass 

Albert által is megjárt – útját követtem. Sok hasonló ok és módszer bukkant fel a kutatás 

során, s láthatóvá vált, hogy még a magyarázkodó és sárdobáló vádak is azonos fegyvertár 

polcairól származnak. 

Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy ennek a szellemi körnek és a lap 

szerkesztésének szüleim adtak otthont, s ennek kapcsán az akkor kibontakozó nagy tehetség, 

Wass Albert barátságát is élvezhették. Utóbb aztán feleségem révén rokonságba is 

keveredtünk. A Hitel napi munkájáról, összejöveteleiről, nagy vacsoráiról éppen úgy sokat 

hallhattam, mint arról, amit ez a kiváló szellemi kör tett azokban az években. Olykor még 

ezekkel kapcsolatos emlékképeim is felbukkannak a kisgyermekkor boldog ködéből, s a 

később szüleimmel meghitten beszélgető, a háború után is Kolozsváron maradott hitelesek 

„szava nyomát” is magamon viselem. Kézenfekvő volt tehát, hogy felmerüljön bennem a 

kérdés: az a fiatal, kibontakozásának éveit élő író, aki ebben a szellemi holdudvarban jól 

érezte magát, aki elkerülhetetlenül részesült annak katalizáló hatásaiból, akinek későbbi 

munkásságában felismerhetőek annak a gondolkodásmódnak az elemei, lehet-e céltáblája az 

őt maradék hazájában és a szülőföldjét birtokló utódállamban ért vádaknak? Hasonló 

logikával gondolkodva egyszer már érvelnem kellett a Hitel egyik szerkesztőjének, a 

méltatlan, ravasz és gyáva vádakat halála után megválaszolni képtelen Vita Sándornak 

dolgában is. 

Hiszen ez a társaság, pontosabban ez a meghatározó fontosságú erdélyi kör vagy 

szellemi műhely, felölelte az időszak ottani irodalmi életének jelentős részét (E kötetnek a 

Hitellel foglalkozó, bevezető tanulmánya végén közlöm a névsort is, melyből kiderül, hogy 

1935 és 1944 között Wass Albert kikkel volt szoros kapcsolatban), de a tudományos élet és az 

egyház vezetői is ott bábáskodtak emellett az összefogás mellett. A kör nemzetpolitikai,- 

társadalomtudományi témákkal foglalkozó írásoknak helyet adó lapját, a Hitelt, maga Tamási 

Áron nevezte a kor legnagyobb szellemi teljesítményének. Az irodalom, a próza és líra pedig 

– munkamegosztásban – a Helikon és a Pásztortűz oldalain jelent meg. A napi kapcsolatot 

azonban még a helikonosok java része is nem egyszer a Hitel köreiben, annak folyamatos, 

rendszeres találkozóin tartotta egymással, hiszen az ő nagy találkozóik évente egyszer voltak. 

Istennek hála hosszú életet megért anyám mindég büszkén emlegette Kemény János (A 

hitelesek közt Jánoska) szavait, valahogy így: – Mondja Idy (anyám művésznevéből lett 

beceneve- vagy inkább fordítva), hogy tudja ezt folyamatosan csinálni? Nálam a Helikon egy 

évben egyszer gyűlik össze, és hetekre felfordul az egész kastély. 

Találkozóiknak se szeri-se száma, hiszen napi munka folyt, hetenként összegezték azt, 

és az év jelentős részében havonta volt egy-egy nagy Hitel vacsora. 

Az összes résztvevő nevét – mint már említettem –felsoroltam már, de néhányat 

elöljáróban azért megemlítenék ábécé sorrendben, a folyóirat három korszakát most nem 

emlegetve:  

Albrecht Dezső, Benda Kálmán, Bözödi György, Cselényi Béla, Domokos Pál Péter, 

Dsida Jenő, Entz Géza, Gy. Szabó Béla, Győrffy István, Hankiss János, Hunyadi Sándor, I. 

Szemlér Ferenc, Jakó Zsigmond, Jékely Zoltán, Kéki Béla, Kelemen Lajos, Kemény János, 

Kiss Jenő, Kós Károly, László Gyula, Makkai László, Makkai Sándor, Mályusz Elemér, 

Márton Áron, Mikó Imre, Molter (Marosi) Péter, Ravasz László, Reményik Sándor, Szabédi 

László, Szabó T. Attila, Szabó Zoltán, Szekfű Gyula, Szemlér Ferenc, Szenczei László, 

Szervátiusz Jenő, Tamási Áron, Teleki Béla, Venczel József, Vita Sándor és sokan mások, 

főleg Erdélyből, de mint láthattuk, 1940 után az anyaországból is. 

Nos, ez volt az a szellemi kör, melyben a bontakozó hatalmas tehetség otthon volt, 

melyben s melynek tagjai között a hétköznapi élet természetességével forgott. 
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Arról, hogy ezek az emberek mit alkottak, hogyan gondolkodtak, miként kötötte össze 

őket a közös gond, a változó módszereket próbálgató útkeresés, előbb Kós Károlyéknak a 

„Kiáltó szó” jegyében már rögtön Trianon után megfogalmazott gondolatai, a bontakozó majd 

csalódásba fulladó „Transzszilvanizmus”, s annak ellehetetlenülését felismerve a „Magunk 

revíziója”, később ezen önrevízió megfogalmazójának Makkai Sándornak fájdalmas kiáltása 

a „Nem lehet”, – éppen úgy, mint Reményik „Lehet mert kell” válasza, és Tamásinak a 

Cselekvő erdélyi ifjúság című sorozatában megírt, vagy a Vásárhelyi Találkozó előkészítése 

közben gyakorlatban is alkalmazott elgondolásai – nos, mindezekről a meglevők mellé új meg 

új könyveket írhatnánk. Talán most elég, ha Tamásit idézem. Ő említett cikksorozatában a : 

Cselekvő erdélyi ifjúságban, a Brassói Lapokban, annak 1936. április 11, 12.-i számában így 

írt a Hitelről és munkatársairól: „ Figyelmesen és a résztvevő lelkiismeret tárgyilagosságával 

mérlegre tettem a hangot, a neveket, a látásmódot és a célkitűzéseket: s bizonyára nem fogok 

csalódni abban a véleményemben, hogy ennek a mostani Hitel-nek a megjelenése a 

legfigyelemreméltóbb eredmény, amit a cselekvő transylvan ifjúság az utóbbi években 

elért…A Hitel szellemi mozgalmára legalább annyira jellemző, mint demokratikus felfogása, 

az a könyörtelen szigorúság és szárazon ható tárgyilagosság, amellyel történelmünket, a 

jelenünket és jövendő szerepünket szemlélik. Ezt a szellemi magatartást ők azzal a kedvelt 

szavukkal jelölik meg, hogy önvizsgálat. A szigorúság a magyarság bűneivel szemben és a 

romantikamentes megállapítások az erényekkel kapcsolatban természetszerűleg Széchenyit 

idézték fel zászlójukra eszménykép gyanánt.” Vita Sándort, a Hitel egyik főszerkesztőjét, az 

erdélyi szövetkezeti mozgalom kiváló értőjét idézve, egy helyen ő ezeket mondja: „Abban 

mindannyian hittünk, hogy az erdélyi magyarságot belülről kell erőssé tenni ahhoz, hogy 

helyet tudjon állni (…) Mi azt tartottuk, hogy egyedül a belső építés az, ami megtarthat 

bennünket. Ez aztán oda vezetett, hogy először a szigorú önvizsgálat hívei legyünk.” 

 

Wass Albert tehát ebben a körben edződött, próbálgatta fegyverzetét és szembesült a 

többi vele együtt gondolkodó – jórészt fiatal – erdélyi magyar értelmiségi gondolataival. 

Utóbb a bécsi döntést követően ugyanebben a körben az anyaországból érkezettekkel is 

alkalma volt naponta eszmét cserélni. 

Az eredményt ismerjük, a Trianoni traumánkra legnagyobb hatást gyakorló, 

kereszthordásunkat leginkább megkönnyítő, gerinceinket egyenesítő életmű kerekedett ki 

belőle, telve útmutatással, vigasszal és nélkülözhetetlen intelmekkel. S mindez a lehető 

legnagyobb hitelességgel.  

A Wass Albertet körülvevők alkotta szellemi műhely valódi gondolkodásmódjának 

dolgában, a Hitel című folyóiratot lapozva, az olvasó hamar kiismerheti magát. És ezt 

ajánlanám is, megéri egyik másik nagy könyvtár meglátogatásának fáradalmát.  

Eddig az írót ért hatások egyik fő forrásvidékéről, újfent megjegyezve, hogy ez a kör 

jórészt átfedte a Helikon köreit is, hiszen annak tagsága – élén Kemény Jánossal – jelentős 

részben a Hitel társaságának is aktív, együttgondolkodó résztvevője volt. 

 

Nézzünk most utána annak is, hogy ugyanitt milyen gyakorlati politikai magatartást 

tanúsító körben élt és cselekedett Wass Albert az író, a máig nem rehabilitált halálraítélt, az 

etnikai alapú gyilkosságokra való bujtogatással vádolt erdélyi arisztokrata, a hazátlanságát 

éppen hazája bűnéből is megélni kényszerített, a hegyeit feledni képtelen kényszerű 

világpolgár.  

Tavaly volt a Vásárhelyi Találkozó hetvenedik évfordulója. A sokat emlegetett 

eseményt mára mintha elfeledték volna. Nem is olyan régen még a Hitel és a Tamási nyomán 

cselekvő erdélyi ifjúságnak nevezett korosztály által megvalósított találkozó létrehozása a 

baloldal kisajátító csapdájában, annak trófea gyűjteményében csillogott. Ha valaki utána 

olvas, tapasztalni fogja, hogy bár a Hitel munkatársainak szerepe nem mellőzhető, az 
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emlékírók az előkészületekről írva nem szívesen hivatkoznak erre, pedig a Hitel szellemi 

köréhez ekkor már szorosan kapcsolódó Tamási Áron legtöbbet éppen e társasággal tépelődött 

a találkozóval kapcsolatos tennivalókon, s éppen ebben az időben ragadta magához a Hitel 

csoport szellemi vezetését. A vásárhelyi diéta nagyszerű kiáltványának kidolgozása, a 

találkozó előkészítése ott zajlott le Wass Albert jelenlétében. Sajnos a vendégkönyvet a 

háború magával sodorta, de családomtól örökölt történetek, szüleim személyes emlékei 

igazolják, hogy Wass Albert ekkor is látogatta e társaságot. A baloldal által saját eredményei 

közé átmenteni óhajtott sikertörténetnek az író legalábbis szem és fültanúja volt. Vajon, ha így 

volt, rosszul érezte magát ott? Vajon ha nem értett volna egyet velük, részt vesz az éjszakákba 

nyúló találkozókon? 

Aztán ugorjunk csak egy kicsit az időben, s 1937 után érkezzünk el 1940 boldognak hitt 

kora őszéig.  

Vallasek Júlia kolozsvári sajtótörténész erről így ír „(…) A Hitel köre rögtön a bécsi 

döntés bejelentése után megpróbálkozott a lap hasábjain korábban körvonalazott eszmék 

valóságba ültetésével. Még a honvédség bevonulása előtt egy szűkebb körű Hitel-

összejövetelen Teleki Ádám, Tamási Áron, Vita Sándor, Venczel József és Albrecht Dezső, 

Észak-Erdélyre vonatkozó elképzeléseiket egy memorandumba vázolták, melyet 1940. 

szeptember 9-én át is adtak Teleki Pál miniszterelnöknek. A memorandum szerzői a teljes 

erdélyi magyar értelmiség nevében szólaltak meg, s az erdélyi magyar társadalom sajátos 

szerveződési formáinak, hagyományának megőrzését követelik.(…)”. 

Igen! Ők a hitelesek nem csak leírták, de megpróbálták gyakorlatba is átültetni 

elképzeléseiket, elveiket. Ebben a memorandumban, mely tehát még a magyar honvédség 

bevonulása előtt, a Hitel asztalánál készült, Teleki Pált arra kérték, hogy az Észak-Erdélyt 

ismét átvevő magyar közigazgatás számoljon a román lakosság igényeivel. Az erdélyi 

társadalom demokratikus hagyományaira hivatkoztak. Kérték, hogy iskoláik működését 

biztosítsa, a magyar iskolákban vezesse be a kötelező román nyelvoktatást (!) és a 

közigazgatásban a román nyelv legyen alkalmazható, vagyis románul tudó hivatalnokok 

kerüljenek a román vagy vegyes vidékekre. Erdélynek ugyanakkor bizonyos fokú autonómiát 

kértek volna. Szüleim erről is – mint szem és fültanúk – nekem személyes emlékként 

számoltak be. 

A mai szobortiltók szavait használva: Wass Albert nem határolódott el ettől. Továbbra is 

aktív és lelkes látogatója maradt a Hitel köreinek. Vajon ezenközben a Fintineli boszorkány 

írója – aki mellesleg a román parasztot, még a román irodalmi élet józan szereplői által 

elismerten is, oly egyedülálló szeretettel ábrázolja – titokban az etnikai tisztogatás bűnébe 

esett volna? 

Ugyanez a szellemi kör később is beavatkozik Erdély történelmébe. A „negyvenek” 

csoportjáról Magyarországon először Bokor Péter emlékezik meg a Végjáték a Duna mentén 

című könyvében. Ezek a személyek tulajdonképpen az Erdélyi Magyar Tanács tagjai is. 

Elnökük Teleki Béla az EMGE elnöke, aláírója pedig apám Szász István – a Hitel házigazdája 

– és a Hitel szellemi köréből ott van közöttük Vita Sándor, Tavaszy Sándor, Józan Miklós, 

Nagy Géza, Tamási Áron, Szabédi László, Kiss Jenő, Venczel József, és Mikó Imre is 

Nem sokkal később, a Hitel műhelyében szinte minden jelentős munkatársával jelen 

levő Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület vezetői, vagyis gróf Teleki Béla elnök és Szász 

István ügyvezető alelnök, Demeter Béla – lapjuk az Erdélyi Gazda szerkesztője, és Mikó Imre 

valamint Vita Sándor, tehát valamennyien a Hitel csoport jeles tagjai, alkotják a baloldallal 

tárgyaló „ötöket”. Az ötök neveit maga Balogh Edgár, a Hitel nagy „elásója” írja le. Többen 

is megemlékeznek arról, hogy ez a Hitelhez kapcsolódó csoport érte el a kommunista foglyok 

szabadon bocsátását (két részletben 60 személy, s így megmentésüket a napokon belül érkező 

GESTAPO őket minden bizonnyal felkoncolni készülő szándékai elől.  

Wass Albert azonban most sem határolódik el. 
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Kevéssel ezután pedig, bár mint katona ő már máshol jár, azért az általa elfogadott 

szellemi kör: barátai, munkatársai, együtt gondolkodó társai azok, akik Kolozsvárt 

megmentendő kijárják, hogy nyílt város legyen, majd gondoskodnak a lakosságról, az 

ellátásról, az átmenet gondjainak enyhítéséről, még saját szabadságuk árán is. Valamennyien 

hitelesek. A szó mindkét értelmében. Ennek története fellelhető mindkét oldal emlékirataiban. 

Csak ama szellemi kör neve nem szerepel mindenhol, s a hangsúlyokat tologatják jobbra-

balra. 

A cél szentesíti az eszközt. Ismert kommunista irányelv. Ha nekem hasznos, akkor 

társutas, ha már nem, akkor ellenség. Irány a Gulág, Recsk, a Duna-csatorna, vagy a szellemi 

és földrajzi Hortobágyok és Baragánok. A valóság feledése, a hazugság diadala. 

 

A közben óriássá nőtt író többet nem láthatta hegyeit, emlékét az egy hazájának vallott 

két országban is sértették és sértik, sőt káromolják. Zsenijét vitatják. Becsületét 

megkérdőjelezik. Ugyanakkor pedig többen olvassák, mint az adóforintokból és adólejekből 

szórt megannyi hazug propagandaanyagot, mely a globalizáció révén mindkét nép jövőjét 

megpecsételni készül, s legfeljebb kis időeltolódással tervezi azt végrehajtani. 

Wass Albert itt van velünk. Tanít, nevel, és műveiben tovább élteti azt a szellemet, 

melyet ifjúságának aurájából magába szívott. Erdély „hiteles” szellemét. 

Már nem beszél, csak felmutat az égre, a hegyein is túlra, ahol hinni akarjuk, hogy azok 

a szorgos angyalok likasszák már a rostát. 

 

              Esszé: 2012. január 10.  

 

A közösen gondolkodó Helikon és Hitel,  
átfedések, spontán munkamegosztásuk  
és néhány a mának szóló üzeneteikből  

 
A tervezett Helikon sorozat első kötetébe írni egyszerre nagy megtiszteltetés és felelősség. A 

felkérésnek örömmel tettem eleget. Természetesen születésem helye és ebből eredő 

kutatásaim tárgya magától értetődővé teszi számomra rövid írásom témaválasztását. 

A Wass Albert centenáriumi előadássorozat alkalmával beszélhettem először az 

irodalomtörténész elit előtt a második világháború után feledésre ítélt kolozsvári Hitelről. Az 

előadást követő beszélgetés során hangzott el egyik jeles képviselőjüktől a megállapítás, 

miszerint eddig túlzottan Helikon centrikus lett volna a szemlélet. A megállapítás igazságát 

érezve, de a félreérthetőséget is megérezve hangsúlyoztam, hogy esetünkben nem vagy-vagy, 

sőt talán nem is-is helyzetről beszélhetünk. A Helikon és a Hitel, úgy is, mint szellemi 

csoportosulás, úgy is, mint folyóirat, egymást egészítették ki. 

Ennek a kérdésnek néhány részletével majd a közös szellemet igazolandó néhány 

idézettel foglalkoznék az alábbiakban.  

 

A szülőházamban szerkesztett és szüleim támogatását élvező kolozsvári Hitel folyóirat 

1935 és 1944 közötti három korszakának egyik alapvető jellegzetessége volt, hogy egy 

hasonló névvel illetett szellemi csoportosulásról beszélhettünk, melynek a folyóirat csak egyik 

fóruma volt. 

A kezdeti szinte mindet felölelő spektrum rövidesen és teljesen érthetően megoszlott és 

a nemzetpolitikai szemle körül csoportosult írók és költők szépírásai a Helikonban és a 

Pásztortűzben jelentek meg.  
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A Hitelnek három korszakáról beszélhetünk. 1935 első féléve a Makkai László és 

Venczel József fémjelezte – utólag – kis Hitelnek nevezett újságformátumú lap hat száma, 

majd az 1935-1940-ig megjelenő és Albrecht Dezső, Kéki Béla, Venczel József és Vita 

Sándor szerkesztette oktáv formátumú és negyedévente kiadott folyóirat az un. nagy Hitel, 

illetve annak szerves folytatása a magyar négy év alatt már havonta és országos terjesztésben 

megjelenő Kéki Béla és Kiss Jenő által szerkesztett tulajdonképpen harmadik Hitel, melyet 

önkényesen neveztem el így, mert a korszak sajátosságai miatt, a nagy Hiteltől külön 

választva, más szemmel tanulmányoztam.  

A Hitel szellemi körének házunkban zajló napi munkájában és a sűrű együttlétek során 

töretlenül és folyamatos közös gondolkodásában azonban a három korszak 220 résztvevője 

közt a Helikon 55 tagjának pontosan egyharmada is aktívan jelenvolt. Vagy mint a szellemi 

kör tagja, vagy mint írásaival is jelentkező munkatárs. Kiemelném közülük elsősorban 

Kemény Jánost, Kós Károlyt és Tamási Áront, de Kiss Jenő is érdekes módon fedte át a két 

csoport munkáját.  

Kemény János, mint együttgondolkodó, a kör legaktívabbjai közé tartozott és jelenléte 

állandónak volt mondható, Kós Károly a társaság nagytekintélyű szeniorjaként lehetett 

hangadó minden megbeszélés során, Tamási Áron pedig – elsősorban a Vásárhelyi Találkozó 

szervezése közben – amint annak idején a túlélők elmondták, szinte magához ragadta a 

vezetést és irányította a munkát, de a háború végével kapcsolatos cselekmények során is 

jelentős szerepet vállalt. Kiss Jenő, aki a Helikon helyettes szerkesztője volt, a Hitel két 

szerkesztőjének (Vita Sándor, Albrecht Dezső) képviselőházba történt behívása után a 

Hitelnek is segédszerkesztője lett, de annak már a kezdeteknél alapító tagjaként tartjuk 

számon. 

Azt is meg kell jegyeznem, hogy a Helikon évi egyszer megrendezett találkozója mellett 

annak több tagja a folyamatos kapcsolatot éppen a Hitel rendszeres, - napi, heti, havi – kisebb 

és nagyobb – együttlétein tartotta egymással. 

A Helikon folyóirat, az Erdélyi Szépmíves Céh és a Helikonisták összefüggéseiről a 

kötet más írásai bizonyára többet is elmondanak.  

Szubjektív, de sokatmondó bizonyítéka annak, hogy Kemény és Tamási mennyire nagy 

szeretetnek örvendtek a Hitel társaságában, miszerint őket- kettejüket nevezték csak 

Jánoskának és Áronkának. Ezt szüleim elbeszélése mellett több más korabeli társuk is 

elmondta nekem. 

A Hitelben munkálkodó Helikonisták névsora a következő volt: 

Az első 28-ból: Hunyadi Sándor, Kemény János, Kós Károly, Makkai Sándor, 

Reményik Sándor, Tamási Áron, a Helikonhoz ezután társult 27 közül pedig: Dsida Jenő, 

Jékely Zoltán, Kiss Jenő, Kovács László, Makkai László, Szabédi László, Szemlér Ferenc, 

Szenczei László, Tavaszi Sándor, Vásárhelyi Emil, Vita Zsigmond, Wass Albert. 

Ez a két névsor a Helikonistáknak éppen egyharmadát jelenti, azonban más módon a 

Hitel csoporttal még többen is kapcsolatba kerültek. Elég, ha Kacsó Sándor vagy Ligeti Ernő 

nevét említem, vagy a Hitel konkrét politikai akcióiban történt együttműködés szereplőit, mint 

pl. Kolozsvár nyílt várossá nyilvánításában Bánffy Miklós, a Horthy kormányzótól a 

fegyverszünet azonnali bejelentését követelő erdélyi negyvenek aláírói között pedig Bokor 

Péter dokumentumértékű könyve (Végjáték a Duna mentén) és Vita Sándor emlékezései 

alapján többen is. 

A „magyar négy év” alatt a Hitel társasága kibővül és bár a kemény mag továbbra is a 

Szász villában találkozik, a kétszáz fős társaságnak nagyobb térre van szüksége. Az új 

otthonteremtésben tevékenyen részt vesz apám és anyám – a Hitel háziasszonya – rendezi be 

az Erdélyi Kör helyiségeit. Ezután a tömegesebb találkozások itt zajlanak. A helyiség egyben 

az Erdélyi Pártnak is találkozóhelyévé válik. Mint ismeretes, e párt szerveződését Teleki Pál 

támogatta és általa azt remélte (és nem is csalódott), hogy így a német orientáció elleni 



 40 

politikájához nyer szövetségeseket. A párt szimpatizánsai közt Hitelesek és Helikonisták 

egyaránt előfordultak s így együttműködésük további személyekkel és találkozási felülettel 

gazdagodott. 

A kapcsolat legkönnyebben kimutatható gyökerei természetesen az ős Helikonisták közé 

tartozó Makkai Sándorhoz és közben felnövekedett fiához Makkai Lászlóhoz vezetnek vissza. 

Előbbi a Magunk revíziója megírásával a Hitel egyik fő szellemi gyökerét alkotta meg, fia 

pedig az első kis Hitel szülőatyjának mondható s mindketten munkatársként is ott voltak és 

maradtak a későbbi Hitel mellett is. Makkai László éppenséggel, mint a negyedik legtöbbet 

publikáló szerző, de nyomós érvekkel járul hozzá az összetartozáshoz Tamási Áron egész 

tevékenysége is.  

A továbbiakban ezt a véleményt szeretném igazolni néhány korabeli együtt 

gondolkodótól, köztük a fent említett személyiségektől származó hosszabb-rövidebb 

idézetekkel – úgy hogy egyúttal szellemüket is közelebb hozzam az olvasóhoz – s egyben 

törekedvén azok aktualizálására is.   

Ha pedig aktualitásról beszéltem, kezdjük az idézeteket éppen az aktualitás 

rendkívüliségét is kiemelve egy hosszabbal. A Makkai László alapította lap első számának 

Makkai Sándor által írott vezércikkéből idéznék. 

Makkai írásának címe „Mi lesz velünk?” és 1935. január elsején jelent meg a Kis Hitel 

első számában. Ebben a kétségbeesetten éleslátó elemzésben ezeket olvashatjuk: 

„Akik különböző testrészeiben az országokban széttagolt magyar nemzetnek, ugyanazzal 

az éjjel-nappali gonddal tépelődünk a magyarság sorsa, jövője felett, két érzés feszítő 

ellentétében szenvedünk és reménykedünk. 

Az egyik érzésünk gyötrelmes sötét. A nagy világesemények és az emberi lelkek 

megfigyelése magunk körül egyformán azzal kínoznak, hogy a történelem őrlőmalmába vetett 

nemzetünk, az ész minden érve szerint halálra van ítélve, nincs kiútja a rettenetes felmorzsoló 

élek közül. Idő kérdése az egész, rövidebb vagy hosszabb időé, de az eredmény ugyanaz. 

Nincs segítség!     

Lehetnek, akik közülünk a külső erőviszonyok mérlegelése alapján jutnak erre a sivár 

következtetésre és ezeknek még aránylag könnyebb azzal vigasztalniuk magukat, hogy a 

történelemnek mindig voltak és vannak váratlan fordulatai, amelyek megcáfolják az emberi 

értelem merev logikai sémáit. 

De vannak olyanok is, akik mélyebbre néznek fájó szemükkel s a bajnak keserű gyökerét 

pillantják meg: az életcél végzetes elhomályosulását, az élet értelmébe vetett hit 

megrendülését. A halálosan szorongatott magyar lélek szomorú álmélkodással kérdi: mit akar 

az ember? Tudniillik a világ szerint győztes, uralkodó, szabadjára engedett nemzetek 

embere?”(…) 

„Béke, igazság és szeretet miért váltak velünk szembe üres frázisokká, amiket már nem 

is nagyon hangoztatnak többé és ha még hangoztatnak Európa népei, akkor azt csak a mi 

kizárásunkkal ismerik el az emberközösség életének szabályozó elvéül, melynek érvénye alól 

ki kell rekeszteni a halálraítélteket?   

Akik ilyen mélyre néznek azok nemzetük szeretetétől is mélyebben vannak áthatva és 

ezért gyötrődésük is feneketlen, visszhangtalan sötétbe kiáltja jajszavait. A minden idők 

legjobb magyarjainak szenvedései fakadnak ebből a tragikus érzésből. És akit még soha nem 

igézett meg e végzetre meredő döbbenet az nem értheti meg a legkülönb magyar szellemek bús 

magányát és annak szeretete nemzete iránt még nem vált olthatatlan tűzzé, mely csontjaiba 

rekesztve, emészti. 

Pedig a mai napon ilyen fájdalmas szeretet kell ahhoz, hogy életadó reménység 

fakadhasson bennünk a jövő iránt. Csak ha szemtől-szembe láttuk a halált, fogunk elvetni 

magunkból minden könnyű optimizmust, felületes önáltatást, véletlenben való bizakodást, 



 41 

kézlegyintő megnyugvást a maguktól jövő külső megoldásokban. A lét és nemlét örvénye felet 

fordul egyedül a szemünk önmagunkba).” (…) 

„ És ezért ebben a visszahajlásban a másik érzésünk ezekben a sötét napokban mégis 

vigasztaló, felemelő. 

A keserű tapasztalatok, az ész sivár meggondolásai mögött van és megragadható egy 

másik valóság is, a lelki nemzet elpusztíthatatlan képe és örökkévaló értéke. 

Az Európában halálraítélt magyar nemzet csakis akkor fellebbezheti meg és nyerheti 

meg pörét a jövendő ítélőszéke előtt, ha ő maga hű marad azokhoz az evangéliumi 

igazságokhoz, melyekhez Európa hűtlen lett és ő maga képviseli azokat mind a saját belső 

életének vezetésében, mind mindazokkal szemben kifelé, akik létjogát kétségbe vonták, 

támadják és megsemmisítéssel fenyegetik. 

Ez pedig azt jelenti, hogy ha a magyar nemzet mindenütt, ahol tagjai élnek a tiszta 

evangélium mértéke alá állítja egyéni, családi, közösségi életét, intézményit, kultúráját 

egyaránt: akkor olyan megdönthetetlen európai mértéket állíthat önmagában a világ elé, mely 

intő jel, lelkiismerethez szóló bizonyságtétel és végre megismert és tiszta érték lesz a világ 

szemében is. Ezt a magasabb célú nemzetpolitikát kell képviselnie a magyarságnak, s éppen 

mert ez nagyon nehéz és hősies feladat, minden erejét megfeszítve nagy elszántsággal kell 

rálépnie az evangéliumi életútra. Ez legyen kritikájának és építésének mértéke és akkor, 

amilyen mértékben komolyan veszi és teszi ezt, olyan mértékben élete, jövője is lesz. A kicsi a 

gyönge, a szétszaggatott csak akkor remélhet, ha a legnagyobbat, a leghősiesebbet, az 

egyedül egyesítőt, a naggyá tevőt van bátorsága vállalni.”          

Igen kedves olvasó. Makkai látomása ma is sokatmondó látomás. Azon kívül, hogy 

túléltünk háromnegyed évszázadot annak gyökeres változásaival, sem kívül, sem pedig belül 

nem módosult a helyzet. „A világesemények és az emberi lelkek megfigyelése” ugyanarra az 

eredményre vezet. A „halálraítélt” érzet sem változott. Vagy, ha igen, csak rossz irányba. A 

„külső erőviszonyokat alakító erőket” ma még jobban átláthatjuk és hatalmuk még 

nyomasztóbb, befolyásuknak gyakorlásában még gátlástalanabbak. Az ébredéshez szükséges 

„döbbenet”, mely esetleg képes felemelni morális süllyedésünkből, ma is nélkülözhetetlen, s 

ehhez elegendő lehetne ha „a világ szerint győztes, uralkodó, szabadjára engedett nemzetek 

embere” a liberális ember és az őt vezérlő szellem céljait világosan látnánk. 

És vajon Európa – közben valóban létrehozott (?) – közösségének „életét szabályozó 

elveket” nem nélkülünk akarják-e „elismerni”? 

Ugyanakkor a „könnyű optimizmus” (mai szóval hurrá optimizmus) az önáltatás és 

csodavárás nem fenyeget ma még nagyobb erővel? 

S végül mindezt „magasabb célú nemzetpolitikának” nevezi. Igen, nemzetpolitikának. 

De az elején említett másik érzés és benne a reményt keltő kiutat jelentő „evangéliumi 

igazság” és „evangéliumi értékek” szerinti élet nem jelenti-e az azóta még fontosabbá vált 

racionalitást, mértéktartást, más szóval a fogyasztói társadalom csábításait is kiküszöbölő 

életformát? Természetesen a mélyülő morális válságból való kiútkeresés mellett s azzal 

elválaszthatatlan egységben. 

Ez a magasabb célú nemzetpolitika olyan, amely igencsak nehezen egyeztethető össze 

bármiféle pártpolitikákkal, legyen szó hatalmon levő, vagy arra váró pártokról. 

Amikor viszont arról beszél, hogy a kicsinek, a gyöngének, a szétszaggatottnak a 

naggyá tevőt kell bátran felvállalnia, nem esztelenségekre, hanem a szellem, a lélek, a hit, a 

munka és a teljesítmény terén elvárható „nagyságra” gondol.  

A gondolat ma annyit vitatott értelmezése dolgában éppen egy másik, a Helikont és a 

Hitelt összekapcsoló személyiség, Tamási Áron szavaira figyelmeztetnék a Cselekvő erdélyi 

ifjúság című nagyfontosságú öt részes cikksorozatának a Hitel fiataljairól írott cikkéből, 

annak záró sorait idézve (…) „Pedig bármilyen vakmerőnek látszik, az erdélyi magyar 
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szellem hivatástudását én elsősorban abban látom, hogy a magyar műveltség új formáit 

Erdély alakítsa ki. 

Igen – >merjünk nagyok lenni<.” 

Világos, hogy Tamási itt milyen „nagyságra” gondol. 

De a Hitel és Helikon körén kívülről is kaphatunk támpontot annak megértéshez, hogy 

Makkai és követői a nagyságnak milyen útjaira céloztak akkor. Itt Németh László segítségére 

gondolok, aki mindkét csoportosulást jól ismerte. A magyarság megmaradásának remélt útja 

egy egész Európát megmenteni képes cselekvés irányában keresendő,- írta. 

De, hogy Makkai „evangéliumi” útmutatása nem egy pusztán transzcendensnek hihető 

reménységösvény s mennyire nem képzelgés, azt éppen a lap ugyanebben és következő 

számában megjelent Szenczei László írás magyarázza el, amikor a Metafizikus és szociológus 

című eszmefuttatásában ezeket írja: 

(…) „Az emberi lényt kettősség emészti, mert lényegének egyik felével gazdasági és 

társadalmi, másik felével pedig misztikus és egyéni (…) a gazdasági és társadalmi 

kétségtelenül alépítmény, s a misztikus és egyéni pedig felépítmény, de ez nem jelentheti azt, 

hogy komoly értékviták merülhessenek fel közöttük”. Szenczei a két oldalt egyenlő 

fontosságúnak mondja, majd így folytatja: „Az igazi létező nem ők, hanem a belső 

ellentétektől szaggatott egységes emberi egyén és egyének.” (…) „Szembetűnő, hogy a 

mindenkor adott gazdasági társadalmi és misztikus-egyéni viszonyok egymásnak mennyire 

kerékkötői.”(…) Szerinte a tiszta gazdasági észérvekre építő társadalmak tagadják a lelki 

egyéniséget és kényszerzubbonyba kötik. Később ezt mondja „A természet nem ismer 

politikai viszonyokat”  A paleolit ember rendezetlen gazdasági viszonyai között még nem 

lehetett transzcendens, de a neolit már igen s egy idő után az egész megfordul, és a 

transzcendens köti gúzsba a racionálist. Szerinte korunkban a monista gondolkodás, hol ezt, 

hol azt a végletet súrolja, aztán így ír: „A metafizikus alárendeli a gazdasági-társadalmit a 

misztikának, a szociológus megtagad minden transzcendenst.” Pedig „minél tárgyilagosabb 

rendszerbe foglaljuk azt, ami az emberiség gazdasági-társadalmi részéhez tartozik, annál 

határtalanabb lesz az ember transzcendens szabadsága.” 

A relativitáselmélet hatásait boncolgatva arra a következtetésre jut, hogy: „A világ 

abszolút tárgyilagossága megingott és visszakanyarodott a metafizika felé. Ámde ez az új 

indeterminizmus ill. relativitás tökéletesen feloldja magában az előző determinista és objektív 

szellem gyakorlati részét, s amit felold magában azt végképen szentesíti is. (…) Az elméletben 

megerősödik egy bizonyos metafizikus idealizmus, míg a gyakorlatban megerősödik a 

szorosan vett materializmus.” 

Végül ezt mondja: „Ha az emberi akarat, technika és tudomány egyszerre olyan 

objektív rendszerbe kényszerítette az emberiség gazdaságtársadalmi anarchiáját, hogy egyéni 

szeszély, érzelmesség, hagyomány és szellemi merevség abból egyszersmindenkorra 

kiküszöböltessék, az isteni és emberi erkölcs olyan döntő csatát nyert, amilyent csak keveset 

ismer a genézis.”  

Makkai „evangéliumi” létről szóló üzenete valami ilyent is jelenthet manapság. 

Nem mellékes itt idéznem a Hitelt alapító Makkai Lászlónak, a Helikon későbbi 

tagjának szavait a Hitel álláspontjáról, melyet a lap második számában jelentetett meg 1935. 

január 15-én. 

Az Álláspont című írás alcíme: Bevezetés a Hitel világnézeti cikkeihez. A szerző így ír: 

„Bevallom, hogy amikor „világnézeti” cikkem megírására gondoltam, szorongás fogott el: 

Vajon meg lehet-e birkózni a világnézet szó összes visszhangjával, melyeket kiejtése ma 

felver; vajon nem mosolyogtatja e meg vagy nem bosszantja-e fel a világnézeti 

vesszőfutásokban kifáradt embereket? (…) ízléses ember a mai konjunktúrában, ha van 

világnézete, belül hordja, nehogy összetévesszék az „eszmék” vigéceivel.”  (Tagadhatatlan 

aktualitású szavak) 
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(…) eklekticizmust akarunk, de nemes gyűjtőszenvedélyből indulót s nem a vakon hódoló 

epigonokét. 

Kérdéseink négy egymásbahelyezkedő közösség, négy koncentrikus kör problémái. 

Európai emberiség eszméi, közép-európai gátlások és lehetőségek, magyar hagyományok és 

kötelességek, erdélyi valóságok (…) 

A négy közösség hagyományai közt minden megvan, amiből egyéniségünk és a kor 

hozzáadásával új világot teremthetünk. (…) nem a megvolt vagy meglevő valóságok 

követésére szólítjuk fel a mieinket. Európa története céltalan kalandokkal és gaztettekkel van 

tele. Közép-Európa soha sem vált valósággá, a magyarság nem fejtette ki soha képességeit, 

Erdély és erdélyiség nemesebb értelemben mindig csak jámbor óhaj maradt. 

(…)Erdély az a föld s környezet, amelyben ki kell alakítanunk az új embert.(…) Nem kell 

már veszekedni: melyik volt előbb a tyúk vagy a tojás, a szellem vagy az anyag, hanem 

gazdasági szervezetet kell teremtenünk, hogy szellemileg élhessünk. 

(…) többet igénylünk a tudományosság mindennapi jelentőségénél. Tudósok kellenek, de 

új egyetemes érdeklődésű tudósok, akik a lényeget keresik s nem csupán a gondolat logikai 

hibátlanságában lelik gyönyörűségüket, hanem magatartásbeli nemességét tekintik 

irányadónak. Ide kapcsolódik vallásosságunk. A metafizikai kiélésnek minden formáját el 

lehet ismerni, egyedül egyet nem tudhatunk építőnek: ha a butaság menekül a misztikába. 

Aztán Babitsot idézi: „Hiszek az észben, hogy ameddig ér, hűséges szolgája annak a 

valaminek, amit el nem ér.”      

A két szellemi csoport nyitottságában is hasonlatos volt egymáshoz és azonos céljaik is 

összefonták őket. Ha valakinek efelől kétsége lenne, semmi sem igazolja jobban ezt az 

állítást, mint a vészterhes időkben történt kiútkereső és a tragikus napok eseményeibe történő 

sok esetben együttes beavatkozásaik, illetve az ilyen felelős értelmiségi magatartást tanúsító 

személyek örvendetes és tagadhatatlanul hasznos és logikus kétlakisága a két társaságban. 

A fentiekben a Hitel és a Helikon négy közös szerzőjétől idéztem gondolatokat – néhány 

más idézettel megtoldva – s próbáltam azokat olykor a mába is átemelni. Ők a két társaságnak 

nem csupán tagjai, de olykor meghatározó alakjai voltak és személyükben egyszerre lehettek 

„Helikonisták” és „Hitelesek”. Azzal, hogy a két összetartozó és egymást sok szempontból 

átfedő csoportosulás e jeles alakjainak gondolataiból is beemeltem a dolgozat oldalaira 

néhányat, egyszerre szerettem volna közelebb hozni az olvasót mindkettőhöz, ezzel is segítve 

összetartozásuk megértését.  
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A Polisz olvasóinak bőséges ismeretei vannak Wass Albert írói és emberi képének mai 

kálváriájáról. A napokban rendezett Teleki Pál megemlékezés kapcsán ismét elgondolkodtam 

ennek Telekivel és részben Horthyval kapcsolatos közös hátterén.  

Mindazok számára, akik a valóságot óhajtanák megismerni és megismertetni, hatalmas 

hátrány az a jól körvonalazható szándék, mely e neves személyiségeinkkel kapcsolatosan 

észlelhető manipulációival lehetetlenné akarja tenni ezt, sőt, saját céljait szolgálván egészen 

más igazságot akar elplántálni a köztudatban. Határon belül és a nagyvilágban más-más 

módszerekkel, de azonos céllal.  

Az, ami elvárható lenne, vagyis a kérdések tudományos módszerek tárgyilagosságával 

történő vizsgálata, folyamatosan akadályokba ütközik. Mint annyi más téren, e próbálkozást is 

rendkívüli módon gátolja az, hogy munkájuk során a próbálkozók, akarva-akaratlanul, a 

„politikailag nem korrekt” ügyesen kitalált mezejére tévedhetnek. 

Az alábbiakban is ezzel küzdve próbálnék néhány rövid gondolatot felvetni úgy, hogy a 

ma szokásos közelképet, helyenként némileg – nem túlságosan – nagyobb „zummal” 

vizsgálom meg. 

 

Ezúttal két olyan hívő magyar sorsán át pillantsunk be a nemzet – Trianon óta az 

addiginál is keservesebb – sorsába, akik különböző és mégis rokon okból, különböző és mégis 

rokon történelmi korokban döntöttek úgy, hogy önkezükkel vetnek véget földi életüknek.  

Mindkettőjüket hasonló és hasonlatosan alaptalan vádakkal próbálják deheroizálni, 

történelmünkből vagy irodalomtörténetünkből kitaszítani, szalonképtelenné tenni. Az erre 

alkalmas átokszavak már életükben is megszülettek, és ma élik virágkorukat. 

Mindkettejük halálát kételyek és legendák övezik. 

 

Teleki Pál esetében, mint azt a most lezajlott emlékülésen unokája, Teleki Géza is 

kifejtette, az öngyilkosság ténye cáfolhatatlan. A miniszterelnöki rezidencián csupán egy inas 

társaságában tartózkodó miniszterelnök (Háborús időkben! Ma béke idején ez már 

elképzelhetetlen.), a kései látogatókat – a két német tisztet – maga engedte be. Inasát előtte 

pihenni küldte. Az inas ezt követően mégis újra jelentkezett és megkérdezte, nincs-e szükség 

rá. Ez a tisztek távozása után volt. Teleki még élt. A döntést tehát maga hozta meg és maga 

hajtotta végre. Az egészen más kérdés, hogy mi ebben a német felelősség? Hiszen ölni lehet 

így is. A ravasz meghúzásával nem is kellett foglalkozniuk. Csak a helyzetet teremtette meg 

hozzá a náci túlerővel szembeni tehetetlenség. Teleki ezt előre sejtette, s már a második 

miniszterelnökség elfogadása után megjegyezte családjának, hogy: „ez a pozíció meg fog ölni 

engem”. Mint a gazdasági földrajz nemzetközi hírű tudósa, első perctől felismerte a németek 

vereségének elkerülhetetlenségét. Öngyilkossága abban a pillanatban a legtöbb volt, amit még 

a magyarságért tehetett. 

Wass Albert nem politikus volt, hanem író. Ő egy élet munkásságával próbálta szolgálni 

nemzetét. Az ő halála is ködökbe burkoltatott. Esetében a ceausescui titkosszolgálat szerepét 

emlegetik. Az öngyilkossághoz sok kétség itt sem férhet, de ez semmit sem változtat azon a 

tényen, hogy előtte több alkalommal próbálták meggyilkolni. Sikertelenül. Az író sziszifuszi 

küzdelmet folytatott a valóságot ismertető magyar anyagok könyvtári elhelyezése ügyében. 

Saját költségen tette, és kétségbeesve látta, hogy a magyar anyagok rendre eltűnnek, a 

félrevezető jellegű román információ pedig egyre több. A rendszerváltás néven ismert 

években aztán megalázó küzdelmet folytatott a magyar állampolgárságért. Ennek kapcsán 

ismerhette fel, hogy reményeiben ismét csalatkozott. Életműve – korára való tekintettel is – 

gyakorlatilag lezárult. Nem kizárható, hogy az ő cselekedete is egy figyelemfelhívó, utolsó 

aktus akart lenni, s az nem csupán egy kétségbeesett pillanat műve volt. Én leveleiből és 

üzeneteiből inkább ezt olvastam ki. 

 



 45 

Két sarokba szorított, ellehetetlenített erdélyi magyar, akik a már elkerülhetetlen véget is 

nemzetük szolgálatára használták. A gonoszt próbálták magukkal rántani a semmibe. 

 

1. Mert nekünk bűnösnek kell lennünk 

 

Árad a szennyes média rágalomáriája. Mintha az egész nyugati sajtó Don Basilio 

szindrómában szenvedne. Micsoda képtelenségek, és micsoda szervezettség. És micsoda 

naivitás erre azt mondani, hogy tájékozatlanok, hogy csupán azért teszik, mert el sem olvastak 

ezt vagy azt, és mert a tudósítóik csak egy irányból tájékozódnak. Szegény félrevezetettek. 

Amikor egy országot ilyen tökéletesen összehangolt módon állítanak pellengérre, 

amikor minden földrajzi irányból, minden réteg irányába közvetítve, sőt most már minden 

korosztályra is gondolva folyik az, ami folyik, akkor ott egészen pontos haditerv 

végrehajtásáról van szó. Még akkor is, ha az egyes végrehajtók nem minden esetben tudnak 

egymásról. 

Az is félrevezető, mikor a manapság fokozott mértékben reánk zúduló hazugságok okát 

csupán a mában keressük. Most már láthatjuk, hogy valóban szabadságharcot kezdtünk, s 

ennek következményeit kell elviselnünk. Mondják is ezt, és igaz is, de nem kizárólagosan. 

Mert nagyobb perspektívában vizsgálódván, rá kell jönnünk, hogy az ellenünk folyó – 

hol felerősödő, hol alattomosan alábbhagyó – és egészében véve céltudatosan pusztító 

hadjárat már régen elkezdődött. 

Sokan mosolyognának, ha visszamennék a pozsonyi csata keveset emlegetett 

történetéig, vagy a Habsburg idők céljainak és módszereinek taglalásához és nem is Muhi, 

vagy Mohács felől közelítenék. Bár ez utóbbiakban is ott található a sokáig nem nagyon 

vizsgált szándékos háttér beavatkozás ilyen-olyan formája. És hasonló módon 

vizsgálódhatnánk 1848-49 ügyében is. (De még mennyire!) 

Most azonban a rövidség és tömörség kívánalmának megfelelni óhajtván csupán 

Trianonig nyúlnék vissza, s főleg annak elkerülhetetlen következményéig a második 

világégésig. 

Trianont csak úgy lehetett elfogadtatni a tájékozatlan világgal, a kívülálló és kevéssé 

érdekelt – s ennek megfelelően információhiányos – diplomácia szereplőivel, hogy bűnös 

nemzetté kiáltottak ki. Akkor a nemzetiségeket sanyargató, elnyomó Magyarországról akartak 

imágót formálni a világ számára, és sikerült a Szent Korona országát, a nemzetek bölcsőjét, a 

nemzetek börtönévé hazudni. Ehhez néhány történelmi léptékkel nevetséges kapaszkodójuk 

erősebb volt, mint maga a befogadó hon ezer esztendős és bizonyító történelme. 

Aztán a kivitelezők által nem bekalkulált talpra állásunk után „következett a 

következmény”. Az elkerülhetetlen. És ismét csapdába kényszerítettek.  

Kevesen említik, hogy Teleki angolszász orientációjú kísérleteit kik és milyen 

indokokkal utasították vissza, éppen az angolszász világból. Ezzel a kicsiny és lábadozó 

országocskát végleg kiszolgáltatták a náci hadigépezetnek. Jött, aminek jötte 

megakadályozhatatlan volt. És kollektív bűnösként végeztük. Bűnösök voltunk a hadba lépés 

miatt (hogyan lehetett volna elkerülni?), bűnösök voltunk a náci téboly bűneiért. Ha vitára 

kerül sor, joggal mondják, hogy ezekhez mi is hozzájárultunk. De hasonló, sőt nagyobb – 

mert volt ország ahol saját kezdeményezésre elkövetett – bűnökért, szomszédainkat nem 

vonják felelősségre, és egyedül esetünkben nem akarják elfogadni, hogy bizony minden 

népnek megvan a maga csőcseléke, és léteznek a maga szélsőségesei. (Ezt előtte éppen a 

sokak által annyira védelmezett Tanácsköztársaság története igazolta.) Így aztán nem 

meglepő, hogy csak egy példát említve, – a megszállt ország katonai irányítás alatt levő 

vasútjának tehervagonjait szinte megszemélyesítve támadják, tudtommal csak nálunk. De ne 

ragadjunk le egy szomorú témánál, mert az élet számos más területén is folyik az 

elmarasztalás, az egyre feketébb kép tovább sötétítése. Természetes, hogy ilyenkor a magyar 
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felkapja a fejét, és eszébe jut a Benes dekrétumok ma is élő története. Egy létező abszurd, 

mai, európai történet. 

A bűnös ország bélyege tulajdonképpen egy generáció számára oktatott tananyaggá 

lényegült. Sok formában és egyformán romboló módon. Talán innen is észlelhető az a 

különbség a magyar történelmet nem tanuló határon túliak és az anyaországiak ezen 

generációjának (-inak) nemzettudatában. Mert a hazug történelem sulykolásánál a nem 

oktatott, de titokban megszerzett történelemismeret is jobb volt. 

És itt álljunk meg egy pillanatra a Teleki,- és részben a Horthy kép mai zűrzavaránál. 

Álljunk meg, mert e vita közepette is szélsőséges vélemények csapnak össze. A háttér ebben 

az esetben sem más, mint az eddig felvázolt. Ha Teleki – akinek állítólagos ígéret szerint a 

béketárgyaláson egy üres széket kellett volna fenntartsanak – hős, akkor Magyarország nem 

lehet egy bűnös nép országa. Mert akkor ő a tulajdonképpeni német átvonulás (ez már akkori 

mércével nem sokban különbözött a megszállástól), a Szerbia irányában elkövetett reánk 

erőltetett szószegés pillanatában, mást már nem tehetett, csak ezt. Élete áldozatával akarta a 

világ tudtára hozni, hogy ezt nem mi akartuk. Hogy – éppen a világ okozta gyengeségünkben 

– tehetetlenek vagyunk Ha tehát Telekit a történelem elismeri hősnek, vagy rehabilitálja (de 

miért kellene?- kérdezem), nem vagyunk bűnös nemzet.  

Aztán tovább vitatkoznak és antiszemitizmussal vádolják. Valóban, kellően 

anakronisztikus és célzott gondolkodással ez igen egyszerű. Sőt – mondhatják – 

kézzelfogható az általa aláírt törvények kapcsán. Magam is sokat töprengtem ezen erdélyi 

zsidó barátaimmal. (Valaha ezt nem tartottuk számon egymásról.) 

Nemrégen egy jeles történészünk felvetette, hogy mit tett volna Teleki HA! HA nem 

lesz öngyilkos, és megéri a vészkorszakot? De hiszen ő éppen ennek a rettentő szellemnek az 

elszabadulása ellen tiltakozott halálával. Tudta, hogy tovább már nem lehet 

kompromisszumokkal politizálni, a kisebbik rosszat tűzve ki célul. Ami pedig a megelőző 

törvényeket illeti? Ha más lehetősége nem volt, akkor is öngyilkos lehetett volna, vetheti fel 

valaki. Igen, erre is lehet gondolni. Csakhogy a politikusi felelősség, nem erről szól. Ez csak 

végletes helyzetekben lehet eszköz. Akkor meg is tette. Különben legjobbjaink mind 

önkezükkel vethettek volna véget életüknek az első ellentmondásos helyzetnél. Mert 

történelmünk csupa ilyenből állt. A politikus munkája áldozatvállalás is. Becsületét viszi 

vásárra, amikor kénytelen kompromisszumokat kötni és a legkisebb rossz irányába menni. 

Ezért ezek a megoldások a még rosszabbhoz képest vizsgálhatók csupán. Ha akkor ő lemond, 

ha félreáll, mondván, hogy nem szennyezi be ilyen módon a kezét, azt ugyanazok, akik most 

az aláírása miatt támadják, megfutamodásnak neveznék, és az ezt követően elképzelhető 

sokkal rosszabb fejleményekért okolnák a félreállót. HA egy történész felvethette a történelmi 

HA lehetőségét, most én is megtettem. 

Az anakronisztikus, a kor történéseiből kiemelt szemlélet tehát elsősorban azt szolgálja, 

hogy ne legyen Magyarországnak egy Telekije. Halott hősünk sem lehet. Élő pláne nem. 

Mert, ha reánk kényszerített durva elvárások hatásai alól egy magyar politikus megpróbál 

kisebb veszteséggel kilábalni, nem azt nézik, amit ezzel nyertünk, hanem azt olvassák fejére, 

amit mégis kénytelen volt elfogadni. „Monnyon le”! Vagy legyen öngyilkos? Majd jön, aki 

felvállalja az egészet és akkor meglátjuk. Mint megláttuk. 

Visszatérve a múltba, Horthy erényeinek feledtetése és csupán létező tévedéseinek, 

gyengeségének vagy kényszerlépéseinek fasizmust kiáltozó emlegetése is ebbe a kategóriába 

tartozik, de ez egy bonyolultabb történet. Csak a cél és a módszer hasonlatos.  

Mint arra a bevezetőben hivatkoztam, Wass Albert hasonló gyökerű történetét már 

százszor elmeséltük. 

Magam természetesen nem óhajtanám a román megoldásokat utánozni, ahol a 

legszörnyűbb bűnöket is feledve szobrot lehet állítani a német kényszerítés vagy megszállás 

nélkül (hathatós civil közreműködéssel), több százezer zsidó kínhaláláért felelős tábornoknak. 
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Szerencsére ilyen nálunk nem volt. Sem tábornok, sem szobor. Mint bármely más ország 

esetében, voltak bűnöseink, voltak őrült szélsőségeseink, voltak a nyomás alatt gyengének 

bizonyuló politikusaink, volt csőcselékünk, de nem lettünk bűnös nemzet. 

Azok, akiknek továbbra is érdeke, hogy a világ irtózzon tőlünk, hogy gennyes gócnak 

tekintsenek, úgy hiszem, ezt tennék akkor is, ha a magyarság egytől egyig földre szállott 

angyalok gyülekezete lett volna.  

Honnan e szárnyak? Honnan a toll? Kérdezhetnék céltudatos mancsosok. 

 

2. Teleki Pál és a kolozsvári Hitel holdudvara 

 

Mint a Hitel örökségének gondozója, kötelességemnek tartom az ennek kapcsán 

birtokomban levő információk leírását. 

A Hitel szellemi köre a magyar megmaradás tudományát és a magyar megmaradás 

irodalmát művelte. Tevékenységük nem merült ki a lap és az irodalmi vagy tudományos 

munkák oldalainak gyarapításában, hanem a nehéz kor nehéz éveinek napi politikájába is 

beavatkozva, kockázatokat felvállalva tettek a megmaradásáért. Ez a munkájuk még a lap 

megszűnte és a kommunizmus illetve a hideg háború éveiben is folytatódott. Más módon az 

emigránsoknál, másként az anyaországba távozottaknál s megint másként az otthon 

tevékenykedő többség esetében. Ez utóbbiak, a Hitelt soha nem emlegetve, de annak 

szellemét személyiségükben hordozván nevelték fel a következő erdélyi magyar értelmiségi 

generációt, s annak számos kiváló tagja – köztük nem egy áldozatot is felvállaló – folytatta 

kimondatlanul a megmaradásért folytatott munkát. 

Wass Albert és a Hitel kapcsolatáról már írtam a Polisz hasábjain, s éppen Hiteles 

elkötelezettsége, a Hitel szellemének részéről tapasztalt elfogadása, illetve a Hitelesek iránta 

tanúsított bizalma révén próbáltam igazolni, hogy az őt ért vádak képtelenségek. 

Most Teleki Pál szellemiségét próbálom tovább árnyalni, néhány, a Hitel kapcsán 

megismert adattal.  

- A bécsi döntést követően, még a honvédség bevonulása előtt, összeültek a Hitel 

munkatársai és elkészítik azt a beadványt, melyet Teleki Pálhoz juttattak el. Ebben Erdélynek 

különleges státust kérnek és lefektetik az észak-erdélyi milliós román kisebbség további sorsát 

megkönnyítő nemzetiségi politika alaptételeit. Így például: a román nyelv oktatása váljon 

kötelezővé minden magyar iskolában is, és a román többségű területeken legyen elvárás a 

hivatalnokok nyelvismerete, hozzanak létre román intézményeket, stb.  

Nem véletlenül tud erről a tényről keveset a magyar, s főleg a román közvélemény, 

miként arról sem, hogy ennek a román kisebbséggel kapcsolatos egyes tételei a zavaros évek 

ellenére sok tekintetben meg is valósultak. E téren éppen a mindenkori román propaganda 

hirdeti az ellenkezőjét, s egyes kiadványokban nem riad vissza a legvadabb hamisításoktól 

sem, el egészen a primitíven montírozott fotókig. Az immáron európai Romániából a 

Ceausescu idejében „elkövetett” gátlástalanul tudatmérgező csalások cáfolásáról még nem 

hallottunk. Sőt!  

A Hitelesek abban a memorandumban a teljes erdélyi magyar értelmiség nevében 

szólaltak meg, s az erdélyi magyar társadalom sajátos szerveződési formáinak, 

hagyományának megőrzését követelték. Óvtak attól, hogy Erdélyt a neobarokk Magyarország 

formalizmusához asszimilálják. Ehelyett Erdély autonómiáját s sajátos történelmi értékeinek 

biztosítását kérték. Márton Áron és Gyárfás Elemér javasolták, hogy a román iskolaügyet 

bízzák a román egyházakra és a püspökök kapjanak kétszer annyi szubvenciót, mint amennyit 

a magyarok kaptak előzőleg a román kormánytól. Tamási Áron egy Szellemi Tanács 

felállítását kérte, melynek megkérdezése nélkül ne lehessen döntéseket hozni Erdélyben.   

Az idézett szöveg szülőházamban, a Hitel otthonában került megtárgyalásra, szüleim 

ennek tanúi voltak, és nem egyszer mondták el nekem annak történetét. Teleki Pál, 
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unokaöccsének a Hitel holdudvarához tartozó Teleki Ernőnek a lakásán szállt meg, s így mint 

Hiteles, ő kapta a feladatot a memorandum átadására. Teleki a memorandumot teljes 

megértéssel fogadta és – főleg a románok vonatkozásában – meg is valósította követeléseit. 

Ezzel kapcsolatban felhívnám a figyelmet a már előbb elhangzott beszédeire, melyeket a 

nemzetiségi kérdésről mondott el 1940. június 13-án és július 2-án.(1940. Bp. Stádium 

Sajtóvállalat Rt. illetve 2012. Kairosz: A nemzetépítő Teleki Pál élete és utóélete. Szerk. 

Bakos István.)  

- Teleki Pállal kapcsolatosan további adatok is felbukkannak a Hitel környezetében. 

Keveset beszéltek eddig arról, hogy Teleki Pál az Erdélyi Pártot éppen saját németellenes 

vonalának erősítése miatt óhajtotta létrehozni. A Hitelesek ebben meghatározó részt vállaltak. 

A szüleim által kiválasztott és megtervezett, anyám által berendezett főtéri Erdélyi Kör, 

nemcsak a felduzzadt Hitel kör, hanem az Erdélyi Párt otthonává is vált.  

A háborús események és a magyar revíziós remények teljesülésének sajnálatos 

egybeesése egy ellentmondásokban nagyon gazdag korszakot jelentett. A magyar 

nagypolitikában hatalmas egymásnak feszülés volt észlelhető a németbarát vonal képviselői 

és Teleki Pál önálló magyar külpolitikát szorgalmazó igyekezete között. Teleki még 

lemondását is felajánlja (1940. szeptember 1.) Horthynak, de az nem fogadta el. A 

miniszterelnök a bécsi döntés után nagymértékben próbált az erdélyi lobbyra támaszkodni. 

Nem csoda, hiszen a józan ész politikájának itt sokkal jobb iskolája működött a 22 év 

tapasztalatainak nyomása alatt. Mindez Telekit megfelelő lépések megtételére ösztönözte. A 

visszatért Észak-Erdélyből képviselőket hívott be. A Hitel legbelső köreiből közöttük volt: 

Albrecht Dezső, Vita Sándor valamint Teleki Béla és Mikó Imre is.  

Erdély a parlamentben, mint egység kívánt jelentkezni. Az anyaországi pártok 

beszivárgását nem óhajtották. Teleki ezt elfogadta, támogatta és szorgalmazta az Erdélyi Párt 

létrejöttét. A párt elnöke a Hiteles gróf Teleki Béla, az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület 

elnöke lett. Főtitkárnak a szintén Hiteles nemzetiségi jogászt, Mikó Imrét választották.  

Amint arra Vallasek Júlia, Török Zsuzsanna nyomán figyelmeztet, az Erdélyi Párt 

politikai programja valójában a Hitel-mozgalom elképzeléseinek enyhén módosított változta 

volt. 

A háború ezt követő szakaszában a párt munkájára rá is nyomta bélyegét a Hitel 

szelleme. Az Erdélyi Párt mindent elkövetett, hogy Teleki politikáját támogassa, és a német 

befolyást ellensúlyozza.  

A párt programja szerint Erdély minden kérdésre választ akart kapni, és egy erős és 

független Magyarország felépítésének szolgálatába kívánt állni. Egy a népi elemekből 

utánpótlást kapó értelmiségi réteget óhajtott a nemzettársadalom érdekébe felépíteni és 

mozgósítni. A magyar állameszmét magáévá tevő románságnak biztosítani akarta a nyelv 

használatának jogát a közoktatásban, közigazgatásban és a bíróság előtt, az egyházi 

megbecsülést, nemzeti érzelme védelmét, politikai jogainak gyakorlását – olyan mértékben, 

ahogyan azt a romániai magyarságnak megadják. 

Annak ellenére, hogy több párt is megkísérelt Észak-Erdélyben teret nyerni, mert a 

visszacsatolt országrészt jó politikai vadászterületnek tekintette, az Erdélyi Párt ellenállt. Bár 

idővel kialakul két szárnya, Teleki halála után is az ő szellemének jegyében dolgozott a 

magyar parlamentben, és tagjai Erdély ezután következő nehéz hétköznapjaiban is felelősen 

cselekedtek. 

 

Előterjesztés: 2012. február 23. 

Előterjesztés Magyar Örökség Díjra 
 

Tisztelt Bírálóbizottság! 
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Nehéz feladatra vállalkozom akkor, amikor az 1935-1944 között Kolozsváron kiadott 

Hitel című nemzetpolitikai szemlét akarom figyelmükbe ajánlani. 

Teszem ezt azért is, mert a folyóirat sajtótörténetileg három korszaka alatt mintegy 220 

erdélyi és utóbb anyaországi jeles író, költő és tudós volt résztvevője az annak szellemében 

gondolkodó és azt részben írásaival támogató körnek. Ez a jelzett korszak erdélyi 

történelmének valamennyi szellemi irányzata közül a legnagyobb hatású, a legtöbb napi-

gyakorlati (történelmi) lépést magának tudható tömörülés volt. Mi sem bizonyítja ezt jobban, 

mint az a tény, hogy közülük eddig 17-en kaptak Magyar Örökség díjat. 

Hogy miért nehéz a feladat, most megpróbálom felvázolni. Már indulásakor – befogadó 

szelleme ellenére – az akkori baloldal, a maira kísértetiesen emlékeztető eszközökkel támadta 

a lapot és holdudvarát. Bár nehéz történelmi időkben – éppen a Hitelnek köszönhetően – 

példás együttműködés alakult ki a jobb és baloldali Erdélyért aggódó magyarok között, a 

hatalomváltást követően, részben az előző vádak nehéz visszavonhatósága, részben a nem 

csekély politikai (történelmi) érdem kisajátításának szándéka miatt, a lapot feledésre ítélték. 

Nem annyira a három T-ből ismert tiltással, hanem inkább egy másik T vel. Tanácsos volt 

nem sokat emlegetni, s a „félni jó” lengte körül. 

Így aztán kiszorult az erdélyi múltismeret tárházából s méginkább az anyaországéból. 

Felnőtt egy generáció, amelyik a korszakról alkotott ismereteibe nem építette be és az így 

keletkezett fehér foltokat is sikerült ügyesen besatírozni, saját színekkel. 

Ezért van a megérdemelt elismerésen túlmenő fontossága annak, hogy egy ilyen magas 

kitüntetéssel hívjuk fel a figyelmet a szellemi körre, a lapra és annak gondolatiságára. 

Nem tudom, mekkora terjedelemben illik ecsetelni egy jelölt történetét és érdemeit, 

ezért megpróbálok rövid lenni, de igyekszem elegendő melléklettel kiegészíteni az anyagot, 

hogy azok, akiket ez érdekel és idejük is megengedi, jobban is elmélyülhessenek a témában. 

Nem érdektelen. 

A folyóiratnak és holdudvarának érdemeit méltatni, szellemét megismertetni nem 

egyszerűen a kegyelet, az elégtétel szolgáltatás, a megemlékezés kényszere késztet, hanem az 

a tény, hogy amennyiben visszakerül szellemi vérkeringésünkbe, igen nagy hasznot jelentene 

mai politikai és szellemi elitünk még pontosabb eligazításában, az összmagyarság érdekeinek 

felismerése és a megmaradás lehetséges útjainak kimunkálása során.  

A feladatot azért én vállaltam fel, mert a lapot szüleim támogatásával, szülőházunkban 

adták ki és még megszűnte után is annak szellemében nevelkedtem, s ottmaradt tagjainak 

szellemi kisugárzása határozta meg egész életemet. Ezért immáron 38 éve munkálkodok a 

megőrzés, utóbb az átmentés, majd a feldolgozás, közzététel és gyakorlati megismertetés szép 

célja érdekében. Az áttörést a hallgatás falán az anyaországban az ismeretlenség, Erdélyben 

az elhallgatást elkövetők utódainak érthető gyanakvó elzárkózása nehezítette. Mára azonban 

már siker koronázta erőfeszítéseimet. A kutatásaim nyomán a Kriterionnál 2007-ben 

megjelent könyvet (Beszédes hallgatás) számos folyóirat mellett még a Román Tudományos 

Akadémia Irodalomtörténeti Füzetei is méltatták, több tanulmányom jelent meg a lapról és 

ezzel kapcsolatos témákról hazai és erdélyi folyóiratokban. Azóta a Kárpát-medencében 

mintegy két tucat könyv- és filmbemutatón népszerűsítettem a folyóiratot és szellemiségét, 

2010 decemberében pedig Makovecz Imre baráti támogatásával, az e célt szolgálni felépített 

leányfalui házamban berendeztem a 38 éves munka eredményeként létrejött kis házi 

múzeumot, melyet Szőcs Géza államtitkár nyitott meg. Azóta számos csoport és egyén, 

honismereti tábor, diákcsoport, doktoranduszok, papok, tanárok, értelmiségiek jártak itt és 

hallgatták meg előadásaimat a sok tanulsággal járó témáról. 

De mi is volt a lap rövid története? 
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Itt a Hitel  konferenciára: A Hitel születése, céljai és sorsa címmel készült előadásomat 

mellékeltem 

      

Felkérésre mondott beszéd: 2012. június 23. 

 

Köszönő záróbeszéd a díjazottak nevében 
 

Kedves együtt Ünneplők! 

 

Magyar; örökség; hagyomány; nemzet; nemzeti; nemzettudat és nemzeti nagyság, sőt a 

megmaradás is immáron gyanúba kevert, lassan pedig már évszázados múltra visszatekintve 

is besározással ellehetetleníteni óhajtott szavak. 

Ezzel s ennek következményeivel ment szembe a Magyar Örökség Díjnak a Nemzet 

Aranykönyvét gondozó kezdeményezése. Nem nosztalgiázás ez, nem is egyszerűen tisztelgés 

jelen és múlt nagyjai előtt, hanem hozzájárulás az élő és élni akaró jelenhez, tehát a jövőhöz, a 

megmaradáshoz. 

A múltról beszélve eszünkbe juthat a figyelmeztetés: Jaj annak a nemzetnek, mely 

múltját feledi. S itt nem egyszerűen egy szellemi kísértetjárásra kell gondolnunk. Mert az 

emlékezéshiány okozója egyik legjellegzetesebb hibánknak, az örökös újrakezdésnek, a 

megszenvedett tapasztalat felhasználatlanságának, miközben éppen azzal alapozhatnánk meg 

a jövendőnket. 

A jelenről beszélve pedig arra gondoljunk, miként vált feledésre ítélt múlttá megannyi 

jelen teljesítmény, mekkora akadályokat gördít butaság és rosszindulat, aljas érdek és külső 

erő a jelen teljesítményei elé. 

Pedig micsoda nagyszerű múltja s milyen alkotni képes jelene van ennek a Trianonban 

halálra szánt nemzetnek! 

A több ezer lehetőségből most egyetlen merítéssel kiválasztott díjak sokszínűsége is ezt 

igazolja. 

1. A műélvezet gyönyörét, a nemzet közízlését egy csodálatos család úgy szolgálta, 

hogy közben bámulatra késztette a külső világot is, - tehát országimázst is épített. 

2. Milyen nagyszerű hungarikum a magyar kisdedóvás és az óvodarendszer. Egyes 

elemeit nem is olyan régen még védelmezni kellett a felszámolástól, miközben külföldiek 

jöttek tanulmányozni a sikeres modellt.  

3. Mekkora szerepe van jövőnk szempontjából az oktatásnak s milyen vehemenciával 

támadják iskoláink kis részének – ésszerű okokból – egyházi kézbe helyezését. Pedig ki tudná 

összegyűjteni mindazt az értéket, amit csupán az egykori Ciszterci diákok halmoztak fel a 

nemzet kincsesházában.  

4. 77 évvel ezelőtt 220 pompás magyar hiteles Hitelje mit adott a kisebbségi és az egész 

Kárpát-medencei magyar megmaradás fegyvertárához. Micsoda látnoki képességgel bírtak s 

miként tudtak új generációk nevelői lenni úgy, hogy ki sem mondhatták azt, amit akartak 

volna, de tették ezt elsősorban életpéldájukkal – olykor életük árán is. S mekkora siker volt a 

budapesti Hitel elindítása – még a végnapjait élő diktatúra idején – azzal a Csoóri Sándor 

megfogalmazta céllal, hogy a nemzet ismét hozzáférhessen saját igazságaihoz, s a folytatás is, 

amelyik a megújulás lehetőségét keresve vizsgál múltat s jelent. 

5. És az etnikai tisztogatás színes módszereit – ma már európai félrepillantással 

támogatva – gyakorló bizantín világ miként üldözte el Erdély és a részek szintén pompás 

magyarjait. Hogyan volt képes az ottani színjátszás egyik nagyasszonya itt egyszemélyes 

üzenethordozóként terjeszteni a legszebb köntösbe öltözött igazságot! 
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6. Mit jelenthet a mai roskadozó, nemzettudatát vesztő néplélek – neoliberális radírozók 

által dörgölt – újkori bugyrainak feltérképezése a jelen önvédelmi harcai és a jövő 

megtervezése szempontjából? 

7. S legvégül a 100 esztendeje született Szabó Zoltán emlékezete. Annak az embernek 

és munkásságának felidézése, aki – nem véletlenül – ott volt a kolozsvári Hitel munkatársai 

között is, s aki a Tardi helyzettel, helyzetünk felismerésére ébresztgetett. 

   

Kedves egybegyűlt ünneplők! 

Most valamennyi már eltávozott, s még élő, itt megjelent vagy megjelenni nem tudó 

kitüntetett nevében mondok köszönetet a Magyar Örökség és Európa Egyesület Magyar 

Örökség Díj Bírálóbizottságának ezért a megtiszteltetésért és kívánok múltat mentő, jelent 

erősítő és jövőt építő munkájukhoz további hitet és reménységet. Tevékenységükkel maguk is 

azt teszik, amit azok, akiket elismerésben részesítenek. Ezért mindenkit, akihez ennek a 

munkának a híre eljut, arra figyelmeztetek, hogy minden módon támogassák ezt a nagyszerű 

kezdeményezést. 

 Amiképpen az az Aranykönyv egyre vaskosabbá válik, úgy növekedjen hitünk is saját 

erőinkben, abban, hogy amint a kitüntetettek egykor és most, minden nehézség közepette is a 

Kárpát-medencei magyarság értékeit gyarapították és gyarapítják, úgy minden egyes magyar 

embernek is képesnek kell lennie erre, ha saját tehetségét, képességeit a legjobban 

kihasználva szolgálja a közös jövőt. 

          Nehéz idők előtt állunk! Komprádorok és külső gazdáik rombolnák a megmaradás 

esélyeit, miközben saját gyarlóságaink is fegyvert adnak rossz szándékú kísérletezőknek. 

Gazdasági válság, környezetkárosodás veszedelmei, s főleg az erkölcsi romlás sújtanak 

minket, a minket felfalni akarókkal együtt. És mindenekfelett ott lebeg a demográfiai 

katasztrófa réme. Ennek elkerüléséhez valamennyi válság megoldására volna szükség, de 

elsősorban erkölcsi hanyatlásunkat kell megállítanunk. És nem csupán nekünk, hanem egész 

kontinensünknek, egész kultúrkörünknek. 

Legyen a Magyar Örökség Díj folyamatos gondozása az erőt adó példamutatásnak egyik 

fő lehetősége, a legnagyobb magyar Akadémiájának díszterme pedig ennek megszentelt 

helye. 

Gyűljünk össze időről-időre ünnepelni! 

Merjünk magyarok lenni! 

Akarjunk megmaradni! 

        Köszönöm, hogy meghallgattak. 

 

Tanulmány: 2012. október 28. 

 

75 éves a Vásárhelyi Találkozó 
 

Bevezetés 

 

Ha végre valóban magától értetődőnek tartjuk a Kárpát-medencei magyarság egységét, 

melynek értelmében a magyar irodalom és egyáltalán a magyar szellemi élet is egységes, 

elcsodálkozhatunk azon, hogy a gazdag magyar folyóirattermés „fő sodrának”megannyi 

oldalán – legalábbis tudtommal – nem találkozhattunk erről a nem elhanyagolható (Freudi 

elszólással: „álhanyagolhatót” ütöttem be először) tanulságokkal járó eseményről szóló, illő 

megemlékezéssel. Örömömre szolgálna, ha tévedtem volna. De akár okkal, akár 

alulinformáltságom mián, ismét az irodalomtörténészek szent kasztját kerülgetve próbálom – 

még ennek az évnek a vége előtt – pótolni az elmaradottat. 
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  Mindenekelőtt a fenti elírás igazságát bocsájtanám előre, ezzel is aláhúzva egy tisztázó 

beszélgetés szükségességét. A Vásárhelyi Találkozó (a továbbiakban V.T.) ugyanis elő,- és 

utóéletével együtt a szocialista építés éveinek politikai áldozata lett. Éppen úgy, mint az 

előkészítésében, lebonyolításában és utólagos közlésében oroszlánrészt vállaló kolozsvári 

Hitel folyóirat. Csak más-más előjellel. S ez az előjel különbség egymást logikusan támasztja 

alá. Ugyanis míg a V.T. utólagosan, a háború előtti baloldali értelmiség, mi több a Román 

Kommunista Párt (RKP) egyik jelentős sikereként – ennek következtében fontosságát túl is 

értékelve –  került be az akkori irodalomtörténetbe, – sőt történetírásba, addig az érdemek 

legfőbb birtokosa, a Hitel folyóirat és köre – szintén következményszerűen – a feledés 

homályába taszíttatott. Nem csupán ezért, de nem kis részben ennek következtében is. Innen 

az „álhanyagolható” elütés igazsága. 

Jeles irodalom és sajtótörténészek, emlékírók és történészek vélekednek ma is úgy, hogy 

a V.T. „a kommunisták műve volt”. Sokszor így, ennyire leegyszerűsítve. Ezzel a negyven év 

alatt velünk elhitetett hazugság végleges polgárjogot nyer. Hiszen ez olvasható az akkor irányt 

adó Csatári Dániel, majd Turzai Mária könyveiben s a párttörténet ezernyi feldolgozásának 

oldalain. Ezzel aztán a jeles esemény sorsára rá is kerül a mindent eldöntő pecsét és a 

megfelelő skatulya mélyére süllyed. 

Ha a 2000-ben kiadott Új magyar irodalmi lexikon rövid szócikkét nézzük, arra 

következtethetünk, hogy a szakmai tudatban ez az esemény nem szerepel túl nagy súllyal. 

Ráadásul ebben a szócikkben is hiába keresnénk a Hitel munkájának méltatását, bár Tamási 

Áron szerepe már a valóságnak megfelelően jelenik meg. Szabad a vásár annak a talán 

feleslegesnek tűnő, de a kor (és utókor) történetének és szellemének jobb megismerését 

szolgáló kérdésnek a tisztázásáról szóló vitában, hogy ki is volt az ötletgazda. A lexikon az 

Erdélybe érkező Balogh Edgár 1935-ös körlevelét említi első ötletnek.36 Ő ugyanis – még a 

csehszlovákiai Sarlós mozgalom idejéből – fegyvertárában magával hozott egy ilyen tervet s 

ezért javasolta már 1935-ben azt, hogy „szervezzenek ankétot a nemzeti és társadalmi 

szabadság biztosítását célzó közös platform kidolgozása érdekében”37. Az Új magyar 

irodalomtörténeti lexikon rövid szócikke nem foglalkozik azzal, hogy valójában Tamási 

elhatározását ez mennyire befolyásolta. Kevés a remény ennek tisztázására s nem is lenne 

fontos, ha mögötte, illetve ezzel a kiindulóponttal nem épült volna fel egy egész baloldali 

mítosz a kérdés körül. Ennek áldozata lett a 220 tagú Hitel csoportnak és jelentős szellemi 

„termékének” a Hitel című folyóiratnak az emléke is. A feledés fátylának rájuk terítése egy 

baloldali mítosz kialakításához elengedhetetlenül szükséges volt. Így uralkodott el felettük 

egy iránymutató írásokkal folyamatosan szervezett, de az öncenzúrával is a hallgatásba 

burkolózást szuggeráló irodalomtörténészi hozzáállás, mely sokfelé máig hatóan szervült a 

szakma berkeiben, s melynek lebontása most történik.  

A Vásárhelyi Találkozó jelentősége a közvetlenül utána bekövetkező történelmi 

kataklizma miatt is elhomályosult, de Illyés Elemér felhívja a figyelmet arra, hogy a romániai 

királyi diktatúra bevezetése után (a Magyar Párt betiltását követően) alakult Magyar 

Népközösség a V.T. résztvevőiből alakult, Bánffy Miklós és Szász Pál vezetése alatt.38  

 

I. Történeti háttér 

 

1936-ban a fokozatosan fasizálódó Románia – addig sem kesztyűs kezű –

kisebbségpolitikája, már az elviselhetőség határait feszegeti. Más kérdés, hogy 75 év 

                                                 
36  Új magyar irodalmi lexikon, második kiadás Akadémiai Kiadó, 2000. P-Zs Vásárhelyi találkozó 

2398.old. 
37  A magyar irodalom története on-line. A Vásárhelyi Találkozó 
38  Illyés Elemér: Erdély Változása. Aurora, München 1976. 96.old. 
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távlatából tudhatjuk, miszerint később – az állítólag megvalósult szocializmus éveiben – ezt is 

sikerült messze felülmúlni, amiképpen azt is, hogy a lazatekintetű Európa öncélú közönyét 

felhasználva a tendencia modern módszerekkel ma is folyó és élő valóság. Összefoglaló 

nevén: homogenizációnak nevezik. A magyar szellemi életre nehezedő akkori terhek egyik fő 

ideológusa: Onisifor Ghibu, de még az egykor volt Ady barát (?) Octavian Goga is részt vállal 

belőle. Hitler hatalomra jut s ennek hatásai Romániában is észlelhetők. Tatarescu kormánya, 

II. Károly ellenzésének hiányában hagyja erősödni a jobboldali mozgalmakat, így a Vasgárdát 

is.  

1936-ban már túl vagyunk Makkai Sándor „Nem lehet”-jének égbekiáltásán és a 

püspök-író távozásán Erdélyből, s azt is tudjuk, hogy a csakazértis válaszát Reményik 

fogalmazza meg a „Lehet, mert kell” formájában. Akkorra a transzszilván gondolat szép álma 

is nyilvánvaló utópiává sorvad, hiszen azt csak három nemzet együttes akaratával lehetett 

volna megvalósítani. A román, de még a szász fél is távol állt ettől. Közben ez évben már a 

Hitel folyóirat a második, a tekintélyesebb un. „nagy” Hitel formájában jelenik meg, s azt 

Tamási Áron lelkesen üdvözli. 

A háttérben természetesen ott munkálkodik a baloldal is és illegális csatornákon át 

legális fórumot keresve próbál befolyást gyakorolni az események zajlására. A szélsőjobb 

erősödése valóban minél több erő összpontosítására ösztönzi őket s a Román Kommunista 

Párt a MADOSZ (Magyar Dolgozók Szövetsége) létrejöttével szövetségest remél találni 

magának. Az RKP ekkor még nem billen át egészen a „nacionál-kommunista” 

gondolkodásba, de ez már csak „percek kérdése”. 

Ez a történelmi háttér képezi alapját azoknak a kezdeményezéseknek, melyek egy – az 

egyre szükségszerűbbé váló összefogás gondolatának megvalósításához hasznosnak vélt – 

találkozó előkészítését óhajtanák.  

Ugyanakkor ez idő tájt már Erdélyben dolgozik a Sarlós mozgalomban vállalt szerepe 

miatt Csehszlovákiából szülőföldjére toloncolt (mert Temesváron született) Balogh Edgár is.  

Azt is tudnunk kell, hogy ő még pozsonyi tevékenysége során támogatója és talán 

ötletgazdája is volt egy Érsekújvárra tervezett értelmiségi összefogást megcélzó találkozónak, 

egy un. Tavaszi parlamentnek.   

A V.T. szükségességét, ötletét és előkészítését kizárólagosan az RKP és a Balogh Edgár 

személyéhez kötni szándékozóknak tehát alapos muníció állt rendelkezésükre ezt elhitetni. 

Így aztán a V.T. történetében, sokszor magát a találkozó lefolyását és eredményit is felülmúló 

fontossággal bíró fejezetté nőtte ki magát az előkészítés érdemének kisajátítására tett baloldali  

kísérlet. Később ők a kisajátítással – a saját bűn áthárításának ma is használt módszerével – 

természetesen az úgynevezett jobboldalt – s itt szinte kizárólagosan a Hitel csoportot – 

vádolták. 

A rendelkezésre álló tanulmányok és memoárok elsősorban a bal térfélről maradtak 

fenn, hiszen a találkozót követő világégés után születtek, vagyis a szocializmust építő évek 

könyv és folyóirat kiadásának egyirányúsított időszakában. E téren Csatári Dánielnek az 

1967-ben Budapesten megjelent és Turzai Máriának a Bukaresti Politikai Kiadónál 1977-ben 

kiadott, azonos című (A Vásárhelyi Találkozó) könyveiről kell elsősorban beszélni. Mint 

látható ezek a 30-ik és a 40-ik évfordulón jelentek meg. A kor ezzel a témával is foglalkozó 

memoárjai valamennyien ehhez a vonalhoz igazodnak, ki-ki vérmérséklete szerinti 

igyekezettel. Még a változás felemás éveit követően is voltak, akik az egykori „szent 

szörnyek” tiszteletében nevelkedve, maradtak az igazságok „álhanyagolása” mellett. 

Az igazmondás akadályainak elhárulása után, talán az érdektelenség is tette, hogy a 

tisztázó célú írások a mai napig jelentős kisebbségben maradtak s ezért még most is lehet 

hallani „félrevezetettségből eredően félrevezető” hangokat.  Pedig a V.T. emlékezete többet 

érdemelne. Aki ezt megérti, a korszak történetéből sok más magyarázatra szoruló eseményt is 

könnyebben tud megközelíteni. Ezért magam is nagyobb teret szánok ennek. 
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II. Vita az ötlet és az előkészítés érdeméről. 

 

Hogy világos legyen a kép, kezdjük tehát ezzel, az előkészítés érdeme körüli vitával. Az 

időrendet respektálva, először a Csatári Dániel könyvét vegyük szemügyre. Csatári külön is 

kitér a találkozó „szabadalmi” vitájára. Ezeket mondja: „A demokratikus ifjúsági áramlatok 

összefogásának gondolatát 1935. őszén először a forradalmi munkásmozgalomhoz tartozó 

fiatalok vetették fel.”39 Néhány oldallal ezután ezt írja: „Így kap ösztönzést a sarlósok egykori 

vezetője Balogh Edgár arra, hogy a romániai magyar baloldal részéről – amely az imént 

említett politikai hatásokra kezdte levetkőzni szektaszerűségét – felvesse a baloldal eddigi 

kirekesztettjei, a következetes humanisták, a székely demokraták, egyszóval az összes haladó 

magyar erő találkozásának lehetőségét egy demokratikus front keretében.” Majd odébb így 

folytatja: „Balogh Edgár kezdeményezésére a csendet Tamási Áron megszólalása töri meg. 

„Cselekvő Erdélyi Ifjúság” címmel seregszemlét tart.”40 Később a Független Újság ilyen 

témájú ankétjára hivatkozva még ezeket mondja: „Mivel a Független Újság ankétjában Dsida 

Jenőn, Kéki Bélán, a Hitel nevében megszólaló Vita Sándoron keresztül a MADOSZ–t 

képviselő Bányai Lászlóig bezárólag a romániai magyar fiatalság minden jelentősebb 

rétegének, áramlatának és csoportosulásának a képviselői vettek részt, túlzás nélkül 

állíthatjuk, hogy a megszólalók a magyar társadalom többségének akaratát fejezték ki és 

elképzeléseit körvonalazták.” 41 A következőkben pedig már egyenesen is hivatkozik a 

Hitelre: „ Joggal írhatta a Hitel (és itt Albrecht Dezső szavait ismétli): „A fiatalság 

egységének megteremtéséhez közelebb állunk, mint valaha (…) Eddig az volt minden 

igyekezetünk: kimutatni azt, ami szétválaszt, most meg kell keresnünk azt, ami 

összekapcsol”.42 (…) Ugyan ilyen értelemben nyilatkozott a MADOSZ-t képviselő Bányai 

László is, aki elismerően szólott a Hitel idézett cikkéről, méltányolta a Hitel erőfeszítéseit, és 

a különböző táborokhoz tartozók között végbemenő közeledés jeleit kiemelve, elérkezettnek 

látta az időt az ifjúsági parlament összehívására” 43 

Vagyis Csatári nem rekeszti ki a Hitelt, tudja, hogy ez lehetetlen, csupán az ötletgazda, 

az ő kifejezésével a „szabadalom” jogát vitatja el.  

Turzai Mária említett könyvét 1977-ben e sorokkal kezdi: „A szocialista Románia 

története a román nép és az együttlakó nemzetiségek közös küzdelmének, nemzeti és 

társadalmi felszabadulásért vívott együttes  harcának sok kimagasló mozzanatát jegyezte fel 

(…) az egyre fokozódó fasiszta veszély – főleg a harmincas évek derekától, kijózanító hatással 

volt az ország igazán hazafias, demokratikus beállítottságú rétegeire, rádöbbentette őket, 

hogy a felszított nacionalizmusok pergőtüzében nemzetiségi különbség nélkül össze kell 

fognunk a nép és a szülőhaza megmentéséért a náci Németország terjeszkedésétől, háborús 

kalandorpolitikájától. Ennek az összefogásnak a kovásza, szervezője és vezetője a Román 

Kommunista Párt volt, amely a mély illegalitás (…) ellenére is rendíthetetlenül az élen haladt, 

megtalálta azokat a módszereket és eszközöket, amelyekkel irányítani tudta a tömegek 

cselekvését. Erre a periódusra esett a népfrontpolitika érvényesítése is (…).”44 

De ennél is egyértelműbben fogalmaz, amikor nemes egyszerűséggel ezeket írja: „A 

romániai magyar értelmiség közös tanácskozásának, a Vásárhelyi Találkozónak az 

                                                 
39 
 � Csatári Dániel: A Vásárhelyi találkozó. Akadémiai Kiadó. 1967. 52. old. 
40  Uo. 55. old. 
41  Uo. 71. old. 
42  Uo. 73. old. 

      Illetve: Albrecht Dezső: Transylvan Diéta. Hitel. 1937. 1 sz. 78-79. old. 
43  Csatári Dániel: A Vásárhelyi Találkozó. Akadémiai Kiadó. 1967. 73. old.  

      Illetve: Bányai László. Független Újság. 1937. június 29. 
44  Turzai Mária: A Vásárhelyi Találkozó. Politikai Könyvkiadó, Bukarest, 1977. 5. old. 
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összehívását a Román Kommunista Párt kezdeményezte, miután felmérte az egység 

létrehozásának irányába ható törekvéseket és lehetőségeket.”45 Világos beszéd, 

mondhatnánk. 

Idézi az RKP saját anyagát is: „Ez az RKP szervezte demokratikus akciók sorába 

illeszkedő megnyilvánulás, lehetővé tette újabb erők bekapcsolását a haladó, antifasiszta 

harcosok csapatába, amely nyílt fronton küzdött a soviniszta reakció és a revizionista-

revansvágyó politika ellen.”46 

Az idézeteket olvasva két dologra gondolhatunk. Először is ezek a sorok eleve 

előrevetítik azt, hogy a Dimitrov-i népfrontpolitikába jól beilleszthető V.T. történetének 

magyarázata a könyv további oldalain milyen kiindulópontról és milyen céllal fog 

megtörténni. De ugyanakkor az erről esetleg nem tájékozott olvasónak azt is tudnia kell, hogy 

ebben az évben, vagyis Turzai könyve megjelenésének évében (1977), született meg 

ugyanennek a Román Kommunista Pártnak az a zárt KB. határozata is, mely szerint Romániát 

20 éven belül homogén nemzetállammá kell tenni. És erről a megfelelő szervek, elsősorban a 

Securitate a megfelelő eligazításokat is megkapták. A továbbiakban tehát ennek ismeretében 

kövessük Turzai könyvének „igazságait”. Mit akart leírni, mit engedtek meg leírni és minek 

akart megfelelni a szerző? Természetesen az, aki már valamit is tud a V.T. „Hitvallásáról”, 

tudhatja, hogy az távolról sem felel meg az RKP idézett korábbi elvárásainak. Így ebben, 

vagyis a végeredményben annak sikerét látni legalább olyan balgaság, mint az RKP 

kizárólagos szerepének kiemelése a találkozó létrejöttében. 

A Turzai könyv dokumentum gyűjteménnyel is szolgál.  Most idézném Horváth Sz. 

Ferenc 2007-ben írott lábjegyzetét: „A dokumentumgyűjteményt azért szükséges 

elővigyázattal kezelni, mert a kommunista történelem-átírás mintapéldája, határtalanul 

eltúlozza az RKP szerepét a Találkozó előkészítésében, ezt magát a Népfrontpolitika jegyében 

magtartott fasisztaellenes tüntetésként értékeli (ami biztosan nem volt) és elhallgat néhány 

eseményt, ami nem fér bele előregyártott koncepciójába. (…) Hasonló a helyzet Csatári 

könyvével is: A Vásárhelyi Találkozó Budapest, 1967.”47 

Bár! A tárgyilagosság azt is megkívánja, hogy figyelmeztessünk az Erdélyi Fiatalok 

körének távolmaradására e találkozóról s ennek fő okára, az úgynevezett „trójai faló” 

elméletükre. E szerint a V.T. a kommunisták trójai falova lehet,  vagy azzá válhat. Erről 

Turzai így ír: „A László Dezső irányítása alatt ekkor már konzervatív szellemű Erdélyi 

Fiatalok vezetősége nyilatkozatban foglalt állást a tervezett ifjúsági parlament ellen, s 

vezércikkben emlegette a »trójai falovat«, amelyben a demokrácia ellenfelei fognak 

előretörni”.48 Megállapíthatjuk tehát, hogy a V.T. szervezői is tudhattak erről, miszerint 

valamiféle veszély  létezett, amiképpen léteztek „egy esetleges népfrontos találkozó” 

baloldalról tervezett létrehozásának csírái is. Azt azonban semmi sem látszik igazolni, hogy 

ez éppen a V.T. lett volna. Turzai azonban egy feltételezhetően felsőbb elvárásnak 

megfelelően állítja be a történteket. 

Kacsó Sándor a Brassói Lapok vezéregyénisége  így ír: „A Vásárhelyi Találkozó emléke 

bennem ma is Balogh Edgár alakjához társul, pedig hivatalosan nem volt benne sem a 

szervező bizottságban, sem az elnökségben, nem kapott szerepet még az előadók között 

sem.(…). De énnekem ő emlegette először a meghiúsult érsekújvári: »tavaszi parlamentet« , 

amely a csehszlovákiai következetesen demokratikus magyarok felvonulása lett volna (…). 

Nagyon határozott ítéletei voltak az erdélyi magyarság szellemi, társadalmi és politikai 

                                                 
45  Uo. 18.old. 
46  Gh. I. Ionita: Az RKP és a néptömegek. Tudományos Könyvkiadó, Bukarest, 1974. (Bitai Ödön ford.) 

159.old.  
47  Horváth Sz. Ferenc Elutasítás ás alkalmazkodás között. 85.lábjegyzet Pro-Print Könyvkiadó 

Csíkszereda 2007. 152. old. 
48  Turzai Mária: A Vásárhelyi Találkozó. Politikai Könyvkiadó, Bukarest, 1977. 32. old. 
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életéről (…). Természetesen nagyobb terjedelmű közírói alkotások voltak ezek a cikkek 

történelmi utalásokkal s a jelen kérdéseire világító elemzésekkel (…) amelyek Tamási Áront is 

elindították a Vásárhelyi Találkozó felé vezető úton. Tudom, hogy a cselekvő ifjúság szellemi 

összefogásának gondolata foglalkoztatta Áront, de híressé vált cikksorozatát az ingerelte ki 

belőle, hogy a maga írói módján ellentmondjon Edgárnak.”49 

A kor szellemét és a Kacsó könyvet jól ismerő olvasó itt egy Balogh Edgárnak 

megfelelni akarásra bukkan. Gondolkodhatunk azon, hogy Tamásiban a V.T. ötletét csupán az 

ellenkezés kisördöge élesztette volna, vagy sem, de itt én elsősorban saját „első kézből” 

származó információimra hagyatkozom, mely szerint Tamásit a kérdés már régen 

foglalkoztatta és cikksorozatának (erről néhány sorral alább  majd Mikó Imrét is idézem) 

megjelenésekor már a Hitel szellemi körét találta alkalmasnak a kivitelezésre. Nem véletlen, 

hogy mint az akkor élt résztvevők mesélték: Tamási kvázi magához ragadta a vezetést ebben 

az időszakban, sőt a Hitel csoportot is valósággal magával sodorta a találkozó 

megszervezésének munkájában. Erről szüleim (a Hitel házigazdái) és a Hitel egykori, 

fiatalabb éveim idején még ott élő, tagjai velem mindég így beszéltek. 

Mikó Imre a Huszonkét év című könyvében, Balogh Edgár szerepét nem vitatva, 

időrendi sorrendbe állítja az eseményeket. Ekképpen ír: „Az új nemzedék sokféle sokfele 

szétágazó és egymással harcban álló csoportjainak összefogását tűzte ki célul Tamási Áron, 

amikor cikksorozatot indított a »cselekvő magyar ifjúságról«. Írói tekintélyének latba 

vetésével szállott síkra »az Erdélyi Fiatalok népi humanizmusának, a Hitelben hirdetett 

újraértékeléseknek és a baloldaliak szocializmusának« egyesítése mellett. Ez utóbbi csoport 

volt a legnehezebben meghatározható…A következő lépést azonban éppen erről az oldalról 

tették meg. Balogh Edgár a felvidéki »Sarló« mozgalom Erdélybe költözött vezetője a 

»Független Újság«-ban szólaltatta meg a fiatal szellemiség tizennyolc tagját, akik egy ifjúsági 

találkozó mellett foglaltak állást…A vásárhelyi találkozó ünnepi hangulatában jobb- és 

baloldal egyetlen magyar népi egységbe forrott össze, az új nemzedék pedig itt lépett fel 

először mint önálló politikai tényező az erdélyi magyar közéletben.”50 

Mikó Imre elsősorban a végeredményt értékeli s nem az odáig vezető út (igencsak 

tanulságos) kátyúit vagy a zavaros háttér miértjeit kutatja. 

De lássuk akkor magát Balogh Edgárt. Néhány tőle eredő vagy róla szóló vagy vele 

összefüggésbe hozható idézeten keresztül. 

Az Erdélyi Fiatalok című, igen jelentős – kordokumentum értékű – könyvben, Cseke 

Péter kulcsfontosságúnak tartja Balogh Edgár hozzá intézett – feltehetően válasz – levelét, 

melyet 1984. szeptember 9–14. között írt: „1935-ben Erdélybe érkezve úgy éreztem, hogy a 

liberális transzilván, a népbarát harmadikutas és a baloldali mozgalmak holtpontra jutottak, 

s a Hitel csoporttal adva van egy tekintélyelvű jobboldali nacionalista előretörés lehetősége. 

Ezért támadtam meg a Hitel jobbszárnyát a Korunkban, ugyanakkor bizonyos segítséget 

nyújtva egy reálpolitikus balszárnynak, s Gaál Gáborral volt vitáim során egy népfronti 

kibontakozást támogattam, amely hivatott volt a marxista baloldalt szektás elszigeteltségéből 

kiemelni. A KRP akkori politikája az illegalitásból, a MADOSZ népi-demokratikus politikája 

egyaránt kedvezett a kibontakozásnak, s amikor Tamási Áron a Jancsó Elemér vezette Ady-

csoport körlevelére válaszolva egységbe hívja az új nemzedék különféle irányzatait, a 

Vásárhelyi Találkozón (1937) sikerült is az ellentétes erőket közös nemzetiségpolitikai 

nevezőre hozni az antifasiszta demokrácia és a román–magyar megegyezés szellemében. 

Sajnos ekkorra már egyedül az Erdélyi Fiatalok csoportja maradt elszigetelődésben, s ezt az 

ellentétet már csak az 1944-es felszabadulást követőleg, a Magyar Népi Szövetség keretében 

sikerült feloldani. Le kell szegeznem, hogy az Erdélyi Fiatalok ebben az elszigetelődésben sem 
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vált »politikai ellenféllé«, vagyis elvi elvontságban demokrata és népbarát maradt, innen a 

személyi barátságok folytatódása.”51 

A levélrészlet nagyon érdekes. Cseke Péternek igaza van abban, hogy kulcsfontosságú. 

Balogh Edgár itt saját szerepéről csak igen finoman, de annál sokatmondóbban tesz említést. 

Vagyis ő Erdélybe érkezve már ennek a gondolatnak az elkötelezettje volt. Ez az érsekújvári 

kísérletre gondolva igaz is lehet. Viszont az újdonság erejével hat, az Ady-csoport körlevelére 

való hivatkozás során, Jancsó Elemér előtérbe helyezése. Tamási az Ady kör levelére 

válaszol. Vagyis ismét a „feleselő” Tamási második helye lesz hangsúlyos.  

(A szerző itt, – időben közel három hónappal később szúr be egy fontos információt, 

Balogh F. Andrásnak a  jelen tanulmány rövidített változatának elolvasása után írott cikkéből, 

ahol nagyapjával Balogh Edgárral folytatott és magnetofonra vett beszélgetéseiből idézve ezt 

hozza tudomásunkra: „A szervezés akkori problémája éppen ennek a közös érdeknek a 

megfogalmazása volt, ugyanis az általános bizalmatlanság korába senki sem akarta, hogy egy 

másik oldal-párt-frakció bábjává váljon és másoknak az ügyét előbbre vigye. A másik akadály 

(…) éppen az a közkeletű gyanú volt, miszerint a találkozó a kommunisták malmára hajtaná a 

vizet. A széles erdélyi közvélemény nem fogadta volna el a találkozót, ha az a kommunista 

mozgalomnak hozott volna valamilyen hasznot. (…) Az említett magnóbeszélgetések 

alkalmával Balogh úgy emlékezett vissza erre az eseményre, hogy jelentős szerepet vállalt a 

megszervezésében, ám időközben visszahúzódott és elkerülte a központi szerepvállalást azért, 

hogy ne riassza el a résztvevőket. Róla ugyanis köztudott volt kommunista felfogás…”52 Az 

idézet nem tartalmaz semmi cáfolandót, de ha már ismerjük a V.T. létrejöttének folyamatát, 

arra jöhetünk rá, hogy Balogh Edgár ifjúsági találkozó szervezésére tett lépései, „egy ilyen 

találkozó” létrehozását valóban célozhatták, azonban hogy ez „a találkozó” azonos lett volna a 

sikeresen megszervezett V.T.-val,  a megvalósulás eseményeit ismerve nem bizonyítható. Az 

természetesen nem lehet életszerű, ha minden kölcsönös befolyást kizárunk és Balogh Edgár 

saját félrehúzódására vonatkozó megjegyzése nagyon logikusnak tűnik. Itt hivatkoznék az 

Erdélyi Fiatalok által felvetett trójai faló elméletre, mely pontosan illeszkedik a képbe) 

Az Ady kör levelére célzást tesz a Vásárhelyi Találkozón baloldali előadóként 

meghívott Szemlér Ferenc is, de nem igazolja azt. Ő Személyes ügy című kötetében emlékezik 

a „Magányosan a Vásárhelyi Találkozón” című fejezetben. Először arról számol be, hogy nem 

ismerte a körlevelet, melyet Balogh Edgár egy tanácskozás összehívására írt 1935 őszén a 

különböző ifjúsági csoportoknak, mivel nem volt tagja ilyen csoportosulásnak.  

Ki is írta akkor azt a levelet? Jancsó Elemér? Balogh Edgár? Az eddig megismert 

irodalomban sajnos nem találkoztam ennek a kétségtelenül létező levélnek a szövegével. 

Szemlér viszont arról ír, hogy olvasta Tamási Áron ominózus cikkét a Brassói Lapok 1936. 

április 12-i számában. Ezzel egyúttal azt is megtudhatjuk, hogy az Ady körös levelet bárki 

írta, mivel az 1935-ben kelt, az időrend miatt Tamási 1936-ban arra valóban csak 

válaszolhatott, vagy „feleselhetett” feltéve, ha van szorosabb összefüggés a két szándék 

között. 

A legtöbb szerző szerint a „Cselekvő erdélyi ifjúság” című cikksorozat volt az igazi 

elindítója a Vásárhelyi Találkozó megszervezésének. Szemlér óvatosabb ennél. Emlékezete 

szerint, valószínűleg később kapott felszólítást a részvételre abban a mozgásban melyet, mint 

írja, Balogh Edgár a MADOSZ ifjúságával és a munkás-értelmiségiekkel való megbeszélései 

után indított el. Szerinte az illegális kommunista párt ösztönzésére munkához látó Balogh 

Edgár elsősorban a MADOSZ, az Erdélyi Fiatalok, a Hitel, a Magyar Párt fiataljait vette 

számításba.  

                                                 
51  László Ferenc- Cseke Péter Erdélyi Fiatalok Bukarest 1986. 57.old. 
52  Balogh F. András Az újragondolt Vásárhelyi Találkozó marosvásárhelyi Népújság, 2013. február 2. 
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Ezek közül a Hitel fiataljainak számításba vételéről más adataink vannak, a Botlik 

könyvében (Erdély tíz tételben) idézett Balogh Edgár-véleményre figyelve. 

Térjünk hát rá erre a következő forrásunkra, Bottlik József könyvére, melynek címe: 

Erdély tíz tételben 1918–1940. Gazdag bibliográfiával három fejezetben foglalkozik az 

értelmiség szerepével, az Erdélyi Fiatalok mozgalmával és a Vásárhelyi Találkozóval. A Hitel 

(nem először) csak ez utóbbival kapcsolatosan bukkan fel, és kerül megemlítésre. Ez a 

„megemlítés” azonban igen érdekes, hiszen Balogh Edgár, majd pedig Bányai (Baumgarten) 

László véleményét tartalmazza a Hitelről, s ezek a vélemények sokat regélnek a Hitelnek az 

erdélyi kisebbségi lét írott történetében a szocialista emlékírás által „betölteni megengedett” 

szerepéről és e téren mostoha sorsáról, ami természetesen a V.T. esetében is érvényes 

tilalomfákat jelentett. Bottlik Tamási ismert mondatát is idézi: „Végső következtetés gyanánt 

tehát nem tudok más utat ajánlani az épülő jövendő felé, mint az Erdélyi Fiatalok népi 

humanizmusának, a Hitelben hirdetett újraértékelésnek és a baloldal szocializmusának az 

összefogását.” Tamási idézése így folytatódik: „Közös a törhetetlen céltudatos törekvés is, 

hogy az erdélyi magyar nép megmentésére kell sietni, és ezt a tömeget minél előbb gazdasági 

és szellemi életünk tengelyévé kell tenni.” A szerző ezeket kiemelve így ír: „Kételkedünk 

abban, hogy a Hitel cikkírói is így gondolkodnának, akik szerint »a nép nem alkotóképes (…)« 

és az »új nemesség« kialakítására van szükség, hogy e kaszt a népet »vezesse«, pontosan 

Hitler ismert Führer-elve szerint. Balogh Edgár azért bírálja Tamási Áront, mert nem veszi 

észre, hogy ebben a két erdélyi jelenségben (ti. a Korunk, illetve a Hitel körül tömörülő erők) 

világfrontok néznek farkasszemet, nem látja, hogy a Hitel új magyar rendi ideológiája 

szakítás a kisebbségi magyar ifjúsági mozgalmak demokratikus népi hagyományaival.  A 

Korunk tehát nem tartotta kívánatosnak a Hitel bevonását a közös ifjúsági arcvonalba. S nem 

értette Tamási Áront, aki az új tekintélyelveket   hirdető és eleve demokráciafaló Hitelről így 

írt: »A mostani Hitelnek a megjelenése a legfigyelemreméltóbb eredmény, amit a cselekvő 

erdélyi   ifjúság az utóbbi években elért.« A francia forradalom szabadságeszméivel  szemben 

rendi hagyományokat idéző fiatalokat szinte hihetetlen vaksággal  egy sorba helyezi a harcos 

demokrácia útján induló Erdélyi Fiatalokkal. Tamási Áron kifejezetten Albrecht Dezső 

radikalizmusát üdvözli, és így félreérthetetlenül a Hitel kereteibe ült jobboldali klikkre 

vonatkozik »a Hitel ifjú magyarjai«-nak méltatása is. Balogh Edgár úgy látta: ha nem 

ismernők Tamási Áron demokratikus felfogását, s nem látnók éppen a szóban forgó 

cikksorozatban azt, hogy határozottan lándzsát tör az eleddig mindenünnen kirekesztett 

baloldalnak  az erdélyi magyar közéletben való szerephez jutása mellett, azt hinnők, a Hitel új 

magyar rendi ideológiájának falaz. De ilyesmit is ír, s ez megnyugtató: »Ha a népvalóság 

hirdetői nem tudtak volna felfogásuknak hangot adni (…) úgy is érezném (…), hogy (…) 

hiányzik valami. Ez pedig a szocializmus amelyik nem elégszik meg a népi demokrácia 

nagyon tágan értelmezhető eszmekörével (…)« A valóban haladókat semmi esetre sem fogja 

eltántorítani a Tamási Áron javasolta demokratikus ifjúsági arcvonaltól az a körülmény, hogy 

az író végtelen jámborságában ebbe a népi arcvonalba akarja bevonni a Hitel rendi 

fantasztáit is.”53  Így idézi tehát Balogh Edgárt Bottlik. A káosz kiteljesedik. Mit akartak 

valójában? Kit akartak? Mit takartak? Akkor és később? Hogy miért, azt lassan már kezdjük 

megérteni.  

Közben természetesen arról sehol sem esik szó, hogy Tamási Áron „végtelen 

jámborságában” a Hitel „fantaszta” munkatársaival ekkor már dolgozik a találkozó eszmei 

és gyakorlati előkészítésén. Feltehető-e, hogy a hiba ott történt, mikor Balogh Edgárt 

mellőzték, és néki semmiféle szerepet nem biztosítottak a várva várt találkozón? Vagy csupán 

a párttörténet egy szép fejezetét akarják kikerekíteni? De próbáljunk tárgyilagosak lenni. 

Mennyire lehetett a Vásárhelyi Találkozó a baloldal háttérmunkájának eredménye, s mennyire 
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„vezették meg” a többi erőt jelentő – és ezek szerint valódi – fantasztákat? Mi lehet igaz a 

„trójai faló” elméletből? Az idézett szerzők véleményei e tekintetben ellentmondásosak.  

Lőrinczi László, az egy éve Szardínia szigetén elhunyt utolsó Hitel túlélő, nekem szóló 

levelében ezeket írta: „…nem lehet a Hitel-időket történelmileg elszigetelten elemezni, mintha 

egy kis erdélyi magyar buliról lenne szó. Németországban 1933 óta Hitler volt uralmon, a 

jobboldali pártok mindenfelé kezdtek erősödni. A Komintern ekkor dolgozta ki az ún. 

Dimitrov-taktikát, azaz elbújtatni a kommunistákat (és a pártokat, ahol voltak) »antifasiszta« 

és hasonló tömörülésekben, főként népfrontosokban, pl. Francia- és Spanyolországban. (…) 

Egy ilyen kis játék eredménye volt a Vásárhelyi Találkozó Erdélyben, amelyet később a 

Kompárt mindig a maga nagy »népfrontos« sikereként emlegetett; de a Határozatairól egy 

szó sem esett, természetesen, ezeket egyszerűen elhallgatták. 

De miféle kommunista pártról lehetett szó akkor, 1937-ben, Erdélyben? 

Erről egyszerűen, éppen mint a Határozatokról, szó sem esett a komcsi rendszer 

idején, még kérdezni sem lehetett, hogy volt-e szervezete, s kik voltak a tagjai?”54 

Vagyis valójában kommunista kezdeményezésről, az illegális párt által mozgatott 

manipulációról volt szó? Mindenesetre Tamási egykori szavai szerint a találkozó az Erdélyi 

Fiatalok népi humanizmusát, a Hitelben meghirdetett újraértékelést és a baloldaliak 

szocializmusát akarta összeegyeztetni. Ez a tétel a forrásanyagokban újra meg újra felbukkan.  

Most ismét visszatérek a feltételezett kulcsfigurához. Balogh Edgár Mikó Imre 

korjelzése című írását is vizsgáljuk meg. Mit ír Balogh Edgár ebben az írásában a Vásárhelyi 

Találkozóval kapcsolatosan: „A Magyar Kisebbség (Jakabffy Elemér magyar párti képviselő 

liberális szellemű s a fasizmussal szembehelyezkedő folyóirata – a szerző megjegyzése) körül 

tömörülő fiatal politikusgárda nélkül nehezen válhatott volna valóra Mikó Imre »második« 

nemzedékének emlékezetes önmegvalósítása, az 1937-es Vásárhelyi Találkozó. Az Erdélyi 

Fiatalok harmadikutas fellépésével egyidejűleg jobb- és baloldali végletek sarkultak ugyan 

ebben a nemzedékben, a népfronti kezdeményezésre Tamási Áron segítségével 

Marosvásárhelyen egybegyűlt ifjúsági parlament azonban megtalálta a demokratikus 

nemzetiségi összefogás útját a fasizmussal szembeszálló román haladó erők oldalán. Ha a 

jobboldal intrikája, a népeket és országokat összeroppantó hitlerista előretörés és a második 

világháború minden megpróbáltató kalandorsága háttérbe szorította, s szétkergette is a 

Vásárhelyi Találkozó összetevőit, az egyszer már kialakult kapcsolatok nem vesztek kárba, s a 

bécsi diktátum folytán Észak-Erdélyre is kiterjeszkedő Horthy rendszer fasiszta 

csatlóspolitikájával szemben fokról fokra újra érvényre jutottak a népfronti hazafias erők.”55 

Balogh Edgár itt a kezdeményezést egy generáció kezébe helyezi. De érdemes 

elgondolkodni e ravaszul megfogalmazott szövegen is. Mindenekelőtt tudni kell, hogy 1978-

ban jelent meg, a Ceauşescu diktatúra „fényes évtizedeinek” idején. Olvasása közben azonban 

gondolni kell a Vásárhelyi Találkozónak azokban az időkben jelentőségén felüli értékelésére 

és benne van a fasizmus visszatérő motívuma is. Amire még felfigyelhetünk, hogy a Horthy 

fasizmust említi, de a román fasizmusról nem esik szó. Romániában ekkor már nem szívesen 

beszéltek erről. Annál szívesebben kötötték össze e veszedelmes szót Horthy nevével. A 

szövegben túlértékelt a fasizmussal szembenálló román haladó erőkhöz való csatlakozás 

motívuma is. Meglepő, hogy Balogh Edgár a maguk szerepét nem említi, ugyanakkor 

főszerepet kap nála a Magyar Kisebbség című lap. Tamási „segítségét” azért felemlegeti. 

Ennél is furcsább, hogy itt nem beszél az Erdélyi Fiataloknak a találkozóról való 

távolmaradásáról. De mindezeknek a magyarázata meghaladja e fejezet kereteit és célját. 

A tisztelt olvasó ezen a ponton végleg beleszédülhetett az ellentmondások és 

feltevések örvénylésébe. Engedtessék meg tehát, hogy az összegzés szándékával egy 
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korántsem ex cathedra véleménnyel zárjam ezt a gondolatsort, megígérvén és remélvén, hogy 

a továbbiakban ekkora káoszra nem számítva, már rövidebb lehetek. 

 

A felvázolt történelmi háttér kétségtelenné teszi, hogy akkoriban az RKP – kívülről is 

ösztönzött – új módszerekhez folyamodik s ezek egyike a „népfrontos” harc előtérbe 

helyezése. Tehát minden bizonnyal voltak ilyen szándékok s ezt az előbbiekből láthattuk is.  

Balogh Edgár – még a Sarlós mozgalom idejéből – fegyvertárában magával hozott egy 

ilyen tervet s ezért tesz javaslatot a romániai magyar ifjúság különböző csoportjainak küldött 

körlevélben már 1935 őszén: „… egy, olyan ifjúsági ankét összehívását sürgetve, amelyen 

számbavegyék és megvitassák a romániai magyar nemzetiség legfontosabb kérdéseit és 

tennivalóit a fasizmus előretörésének történelmi körülményei között.”56 Természetesen merül 

fel a kérdés, hogy ki állt Balogh Edgár kezdeményezései mögött? Sejtéseink lehetnek. 

Közben lezajlott Németh László és Boldizsár Iván sokat emlegetett romániai 

látogatása. Németh László következtetései egészen sötétek. „Magyarság, halál és 

protestantizmus én is úgy érzem, egyet jelentenek ma itt”57 írja. Boldizsár Iván, Horváth Sz. 

Ferenc szavait idézve: „…ebből a lehangoló helyzetből a kiutat a felnövekvő értelmiségben 

látott, különösen a Hitel köreinek »szociális felelősségtudata« imponált neki, mert ez sem 

kommunista, sem irredenta eszmékkel nem volt gyanúsítható.” 58 Feltűnő, hogy mennyire más 

véleménye van a szintén baloldali Boldizsár Ivánnak, mint Balogh Edgárnak. 

A látogatást jelentős vita követte és erősödött a cselekvő válasz óhaja is. 

Tamási Áront, aki számos fiatal értelmiségi tömörülésnek volt megbecsült és 

tekintélyes tagja, magától értetődően vonzotta az egység gondolata és a nehezedő időkben 

számára is világos volt ennek fontossága. 

Mindezek időbeli egybeesése, adta a lehetőséget, hogy az elképzelések akár jó, akár 

rosszhiszemű formában összefonódjanak. A rosszhiszemű alatt az Erdélyi Fiatalok 

távolmaradását magyarázó „trójai faló” elmélet esetleges igazát érteném, s ezt egyáltalán 

nem tartom kizártnak, inkább a józan ész szüleményének. 

Az ötletgazda tehát az idézetek szerint nagyjából minden esetben az volt, akiről az 

idézett úgy vélte. De valóban nem zárhatjuk ki az esetleges sugalmazók szerepét. A 

megvalósítani kezdett ötletet azonban,- azt, amelyet Tamási Áron a Hitel csoport segítségével 

– mondhatni, hogy azt választva munkatársnak – kezdett életre kelteni, nem vehetjük el tőle. 

Ő, a Cselekvő magyar ifjúság cikksorozat szerzője (és a Független Újság ilyen témájú 

ankétjának összefoglalója) volt ennek elindítója. Hogy később kik csatlakoztak hozzá vagy 

kiket hívott meg, az már csupán az ötlet megvalósulásának az egyik fontos alkotóelemét 

jelentette, a különböző vélemények remélt és szervezett, eredményes találkozása érdekében.  

Arról, hogy az ezt megelőzően felmerült – találkozókra vonatkozó – kezdeményezések 

mennyire befolyásolták őt, vagy őket a V.T. megszervezésében, ma már hiábavaló volna 

elmélkedni. 

A bonyolult vita leírása tűnhet öncélúnak, de ha az olvasónak volt türelme áttekinteni 

a benne felsoroltakat, akkor az önmagát meghaladó jelentőségű következtetésekre ad 

alkalmat. Ezért is voltam bátor elmélyültebben tárgyalni. 

Végezetül a két pólus között az egyensúlyt keresve, most Horváth Sz. Ferenc 

gondolatira hivatkoznék: 

„Összegezve elmondható, hogy Tamási Áron említett 1936-os cikksorozatának a 

kiváltója a következő három mozgatóerő lehetett: (először) egy kommunista irányultságú 

                                                 
56  Turzai Mária: A Vásárhelyi Találkozó. Politikai Könyvkiadó, Bukarest, 1977. 19. old. 
57  Nagy Pál (szerk) Németh László. Magyarok Romániában. Az útirajz és a vita. Marosvásárhely 2001. 

63. old. 
58  Horváth Sz. Ferenc Elutasítás ás alkalmazkodás között Pro-Print Könyvkiadó Csíkszereda 2007. 152. 
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baloldalnak a népfrontpolitika jegyében való megerősödött fellépése, (másodszor) a bal és 

jobb közti európai ideológiai viták, és (harmadszor) az a kívülről is pártolt meggyőződés, 

hogy a fiatal szellemi vezetőréteg széthúzásának véget kell már vetni. Tamási cikksorozata az 

1937 őszén tartott Vásárhelyi Találkozó előkészítője volt.”59 

 

                                                 II. A találkozó megszervezése 

 

Nem volt egyszerű a tulajdonképpeni szervező munka sem, de ez már jóval 

könnyebben áttekinthető fejezet, mint a „keresztlevélről” szóló vita, melyet feleslegesnek is 

mondhattuk volna, de egyébként önmagában is igen tanulságos – és a kor történéseinek belső 

mozgatóerőit s azok későbbi magyarázatát, illetve „felhasználását” sok más területén is 

segíthet megérteni. 

Tamási Cselekvő erdélyi ifjúság című cikksorozata a Brassói Lapok 1936. április 5 és 

12 közötti számaiban jelent meg. A Ligeti Ernő szerkesztette kolozsvári Független Újság már 

említett ankétja pedig 1937. március 27. és május 23. között zajlott a „Fiatal magyarok 

Tavaszi Találkozója elé”, címmel. Az ankét végén a tanulságokat Tamási Áron foglalta össze. 

Ez kétségtelenül összefüggés feltételezésére ad okot az egy év előtti cikksorozattal. Az előző 

fejezetben leírt vita feleslegességét ez is bizonyítja. Amiképpen az is világos, hogy az évekkel 

később kialakult történelmi helyzetben az elsőbbség érdemét kinek volt érdeke kisajátítani. 

Egyébként az ankét a szellemi élet valamennyi áramlatát képviselő 18 személyiséget 

kérdezett meg (köztük Balogh Edgárt is) és ebből 16 egy találkozó szükségessége mellett 

foglalt állást.  

Talán itt van a helye, hogy közbevetőleg idézzem a Hitel folyóirat szerkesztőségének 

egy-két bekezdését erről az időszakról: „Gondviselésszerű a tények alakulása. A külső 

nyomás és a belső feszültség ellenállhatatlan kényszere folytán a kisebbségi helyzet 

átértékelése lett feladatunkká, a magunk revíziója, a nemzetlét teljes igényű meglátása. De 

ugyancsak a körülmények következetes alakulása hajtotta és hajtja az új nemzedéket saját 

szerepének felismerésére(…)A föld és a nép problémáinak megértéséből közszellem 

formálódik, határozott körvonalakban jelentkezik a kisebbségi élet, útban a lelki magyarság. 

(…)60       

A »Cselekvő ifjúság« című cikksorozat körül hosszas vitatkozás indult meg. Ennek során 

mindazoknak, akik óhajtva-óhajtották az új nemzedék egységes képének kialakítását, 

hamarosan látniok kellett, hogy az összefogást súlyos akadályok nehezítik. A Hitel maga 

ebben a – hangsúlyozzuk – időszerűtlen vitában, bár teljes mértékben körülötte folyt, részt 

nem vett, csak később szögezte le a félreértésből keletkezett vádak visszautasítása után 

álláspontját: »Vitába nem szívesen bocsátkozunk, idő sincs rá, de nem is hasznos a 

vetélkedés. Annyi az elintézendő kérdésünk, oly széles a munkaterület, hogy mindig kevesen 

leszünk munkábaállók. Egytől meg kell őriznünk magunkat: saját szerepünk túlbecsülésétől. 

Mi mindannyian csak részletmunkások lehetünk. A társadalomszervezés nagy műve nem egy 

nemzedék erejéhez méretett, elvégzése nemzedékek következetes igyekvését igényli. Az Erdélyi 

Fiataloknak, a Hitelnek a más hasonló munkaközösségeknek egy hivatása van: egymást 

segítve és egymás mellett törekedni a népközösség szolgálatára.« (…) 

 S amikor a Független Újság »Fiatal magyarok tavaszi találkozója elé« címmel húsvét 

napján ankétot indított, egymásután tizennyolc fiatal magyar nyilatkozott egyöntetűen az 

erdélyi magyarság fiatal szellemi csoportjainak találkozása mellett s az összefogást, a közös 

munkaprogram kialakítását égető történelmi szükségnek tartották.(…) A tavasz időközben 
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eltelt a fejünk felett.(…) Augusztus 18-án végre megjelet  »Az erdélyi magyarokhoz« címzett 

felhívás.”61stb.  

Az előkészületek további folytatásáról a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon 5/2 

kötetét idézem, abban is Dávid Gyula kitűnő szócikkét. „…megválasztották az ifjúsági 

parlament előkészítő bizottságát (tagjai: Tamási Áron, Nagy István, Asztalos Sándor, 

Petrovay Tibor, Vita Sándor valamint a Vásárhelyi Találkozóról végül is távol maradt  

Jordáky Lajos), amely a Hitel akkori szerkesztőségében: Szász István agrármérnők, az EMGE 

későbbi alelnökének kolozsvári házában folytatta megbeszéléseit…”62   Az előkészületeket is 

nagy viták kísérték. Úgy az elnökségben, mint a korabeli sajtóban.   

Az Országos Magyar Párt például, először tilalmat rendelt el tagjainak, de utóbb 

engedélyezte a részvételt. 

A legfőbb gondot érdekes módon nem a jobb és baloldal, hanem az Erdélyi Fiatalok és 

a Hitel csoport vitája okozta. Cseke Péter írja: „…a Vásárhelyi Találkozó előkészítésének 

időszakára nagyon rányomta bélyegét az EF és a Hitel viszálya.”63 De természetesen a jobb-

bal egyensúlykeresés is vita tárgya volt. Balról Jordáky a szociáldemokrata és Nagy István a 

munkásíró kerültek az elnökségbe, Balogh Edgár ás Bányai László kimaradását azzal 

magyarázták, hogy a főhatóságoknál személyeik akadályozhatnák a találkozó megszervezését, 

de az is elhangzott, hogy a baloldalnak már ott van két képviselője. Az elnök Tamási és az 

elnökség többi tagja a Hitel csoportból kerültek ki. A másik jelentős csoportosulás az Erdélyi 

fiatalok végül Tamási minden erőfeszítése ellenére sem óhajtottak részt vállalni a munkában. 

Mint már szó volt erről, ők a baloldal előretörésének lehetőségét feltételezték a találkozóban 

és a kommunista: „trójai faló” veszedelmét látták benne. Az „ötlet” történetének ismeretében 

talán nem is ok nélkül. Turzai Mária A Vásárhelyi Találkozó című monográfiájában így ír 

erről: „A László Dezső irányítása alatt ekkor már  konzervatív szellemű Erdélyi  Fiatalok 

vezetősége nyilatkozatban foglalt állást a tervezett ifjúsági parlament ellen, s vezércikkben 

emlegette a »trójai falovat«, amelyben a demokrácia ellenfelei fognak előtörni.”64 

Az Erdélyi Fiatalok elképzelése az volt, hogy a megjelentek nem mint egyes 

személyek, hanem működő szervezetek és csoportosulások képviselőiként vegyenek részt a 

találkozón. A baloldal azonban ez esetben, ilyen legális csoportosulások híján, nem vehetett 

volna részt. 

Ez az a már említett pillanat, mikor is Tamási a vezetést „kvázi magához ragadja”, ami 

így is volt rendjén, mert a cselekvő ifjúságról írott cikksorozata tekinthető a már egy idő óta 

szükségesnek tartott összefogás konkrét megszervezésére tett első lépésnek, s abban a Hitel 

magyarjairól írott cikk már érezteti, hogy ezt a csoportot tartja alkalmasnak a feladat 

megoldására. 

Itt érdemes hivatkozni Szemlér Ferenc soraira: „Panaszra természetesen ekkor sem 

volt okom, hiszen – bizonyos nem egészen jó szándékú politikai mesterkedések következtében 

és a Hitel-csoport már akkor jobboldali tájékozódást sugalló magatartása folytán – ebben az 

Előkészítő Bizottságban sem az egész megmozdulást személyileg elindító Balogh Edgár, sem 

az azt teljes erejével támogató Bányai László, sem a MADOSZ valamely más képviselője nem 

kapott helyet”65. A továbbiakban a jobbra irányuló cselezés igazolását látja abban, hogy a 

később megürült két helyre sem őket hívták be, hanem „a László Dezső irányítása alatt 

immár erősen hagyományőrző szellemben működő Erdélyi Fiatalok két képviselőjét”66  Itt kell 

megjegyeznem, hogy utóbb, mint már tudjuk, az Erdélyi Fiatalok mégsem vettek részt a 
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találkozón) Ezután Szemlér azt mérlegelgeti, milyen érdekek is diktálták az ő előadói 

meghívását? „Vajon micsoda közelebbi egyensúlyoknak kellett létrejönnie felkérés elfogadása 

esetén, és micsoda távoli célok váltak lehetővé ennek folytán?”67  teszi fel a kérdést, kissé 

talán túlértékelve az esetet. 

Ennél is érdekesebb, hogy a találkozóra meghívottak listájának összeállításában, döntő 

jelentőséget tulajdonit annak a Hitel csoportnak, amelyről könyvének megjelenése idején 

(1975) még alig akarták elismerni, hogy az előkészítésben valamilyen szerepet játszottak 

volna. A két megüresedett hely említésekor pedig még azt a stádiumot rögzíti, amikor az 

Erdélyi Fiatalok részvételét Tamási Áron próbálta elérni. Végül a szövetkezeti tisztségviselők 

(maguk is a Hitel csoport tagjai) megüresedő helyeire (a Balogh Edgár szerint ez esetben 

meglepő módon rugalmasnak nevezett) Albrecht Dezső és Teleki Ádám került be. Mindketten 

szintén a Hitel csoportból. 

A rendezvény már ezen előkészületek idején is a Vásárhelyi Találkozó nevet viselte.  

A bizottság, Kolozsváron 1937. augusztus 19-én tette közzé azt a nyilatkozatot, mely 

Tamási Áron fogalmazásában az erdélyi magyarsághoz szólva, meghirdeti a találkozót.68 E 

sorok írója itt az érzelmeknek engedve jegyzi meg, hogy e pillanatban, a jelentős forrásanyag 

rendszerezését azon az asztalon (és Tamási Áron székén ülve) végzi, amely körül ülve 

dolgoztak egész idő alatt az előkészítők. 

Az Ellenzékben megjelent felhívás felsorolja a találkozó tervezett tárgysorozatát is:  

1. Az erdélyi magyarság társadalmi alkata és erkölcstana átalakulásának útjai és képe. 

2. Az erdélyi magyar nemzetkisebbség közjogi és nemzetközi jogi helyzete. 3. Az erdélyi 

magyarság és a román nép építő együttélésének feltételei és útja. 4. Az iskolai nevelés és 

iskolai nevelés reformjai, az iskolán kívüli népnevelés. 5. Tudomány, irodalom, színház, zene, 

művészet. 6. Az erdélyi magyar napi és időszaki sajtó háború utáni működése, mostani 

állapota és jövő szerepe. 7. A munkás és iparos tömegek nevelése és szerepe. 8. Közgazdasági 

politikánk. 9. Mezőgazdasági politikánk. 10. Összefoglaló határozat. 

Hátra volt az egyáltalán nem elhanyagolható „aprómunka”. Ennek fő terhét a Hitel 

csoporthoz tartozó Asztalos Sándor ügyvéd vállalta fel és rendelkezésre bocsátotta ügyvédi 

irodáját is. 

 

III. A találkozó 

 

A nagy reményekkel várt összejövetelre 1937. október 2. és 4. között került sor a 

marosvásárhelyi Apolló palotában. A megjelentek száma 187 volt.  

Ismét a Hitel összefoglalójából idéznék: „…csakhamar mélyül a tudat: »…új 

helyzetünkben, 18 esztendő alatt, mi kíséreltük meg először, hogy szabad formában, minden 

hatalmi vagy érdekbefolyástól függetlenül egybegyűljön az érett ifjúság«; - a háború óta mi 

kíséreltük meg először, hogy ez az egybegyűlés olyan legyen, amely magyar társadalmunk 

minden színét tükrözze.  (…) Az egybegyűlés jelentősége tudatosul e percekben: Tamási Áron 

megnyitója idején s az azt követően Albrecht Dezső előadása folyamán. A külön szándékok 

egyetlen nagy szándékba torkollanak, a külön elgondolások egyetlen tengely körül 

kristályosodnak s ez a Vásárhelyi Találkozó. (…) Kisebbségi társadalom még a legszélsőbb 

individualizmus idején sem engedheti meg tagjainak sem az önző különállást, sem a külön 

csoportokba tagolódást.(…)”69 

  A találkozó a már felsorolt témákról szóló előadásokból állt, melyeket előzőleg felkért 

személyek tartottak és melyeket hozzászólások és viták követtek. Egy minden előadás 
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esetében külön erre felkért bizottság közreműködésével, ezután állították össze az azokra 

vonatkozó határozatokat. A találkozó idejére kétségtelenül egymásra találtak különböző 

világnézetű fiatalok. Az együttlét azonban nem volt mentes a vitáktól. Az emlékezők közül 

többen is arra hivatkoznak, hogy végeredményében a jobboldali, konzervatív irányzat túlsúlya 

érvényesült. Ezt többen (pl. Horváth Sz. Ferenc is) arra alapozták, hogy a határozatban 

alapelvként került be, miszerint a kisebbség vezetése csak „a keresztény erkölcsi és 

demokratikus nemzeti követelmények szerint történhetik.”70. Ezt Albrecht Dezső első 

előadásának hangvételére vezetik vissza. Minthogy Albrecht hangsúlyozta, hogy ez nem a 

zsidókra vonatkozik, úgy vélik, ez az „istentelenség és nemzetköziség” bűnét hordozó 

kommunistáknak szólt.71  De Kacsó Sándornak a román-magyar együttéléssel kapcsolatos 

tételeit is átfogalmazták és a magyar kisebbség nemzeti egyenjogúságát jelölték meg a 

románokkal való békés együttélés feltételeként.72 Nagyobb vita volt még Szemlér Ferencnek 

az alkotó művészet szabadsága és függetlensége körüli tételeiről. Itt is a nemzeti értékek 

jegyében történő nevelést hangsúlyozták, ami egy önvédelmi harcot folytató és a 

homogenizáció ellen összezárni kénytelen kisebbség esetében nem tűnik indokolatlannak. 

 Ez a nemzeti gondolat volt talán az az összetartó erő, mely megakadályozta a 

találkozót veszélyeztető végletes széthúzást. Horváth Sz. Ferenc méltán hivatkozik egy a 

találkozót néhány nappal követő Albrecht Dezső levélre, melynek címzettje Vita Sándor volt. 

Ebben Albrecht helyzetüket a végvári katonákéhoz hasonlítja, ahol a fennmaradást az egység 

garantálta: „befelé megegyezés, béke, testvéri összehúzódás, kifelé makacs megkapaszkodás, 

szüntelen pozícióharc…”73 

Az Erdélyi fiatalok távolmaradása máig vitatható kérdés. Bírálataikból a trójai faló 

elmélet is ilyen. A később történtek szerint lehet benne igazság, legalábbis a szándék szintjén. 

Záhony Éva szavait kell itt idéznem: „Az Erdélyi Fiatalok bírálata – el kell ismerni – 

néhány kérdésben helytállónak bizonyult a Vásárhelyi Találkozóval kapcsoltban. Fontos, a 

kisebbségi magyarság életét közvetlenül érintő kérdések nem kerültek napirendre, mint 

például a magyar történelmi egyházak helyzete és működése; az erdélyi fiatal szellemiség 

kérdései vagy az erdélyi magyar földművesek problémái. 

Felmerül azonban a kérdés, ha a Fiatalok olyan tisztán látta a helyzetet, a 

megoldandó feladatokat, akkor miért nem kapcsolódott be idejében – az előítéleteket félretéve 

– egy közös előkészítő munkába; miért csak kritizált, miért nem cselekedett? Jelen esetben az 

Erdélyi Fiatalok bontotta meg a fiatal magyar intelligencia egységét.” 74 

A kompromisszumkészség tehát a résztvevők minden oldaláról észlelhető volt, s a 

V.T. mégsem tűnik a szocializmus éveiben született monográfiák és memoárok által 

szuggerált RKP sikernek. 

                                                                 * 

Lássunk hát néhány fontosabb részletet a találkozón elhangzottakból. Mindenekelőtt 

Tamási Áron megnyitó beszédét. 

 

                                  Tamási Áron: Hősökhöz nehéz időben75 

       
  Elnöki megnyitó az erdélyi fiatal magyar

 szellemiség Vásárhelyi Találkozóján. 
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Testvérek, magyar férfiak! 

 

 Mint sziklára szállott hegyi madár: itt előttetek is egy ember áll, ki az egyedülvalóság 

és az alkotó álmodozás felhőiből leszállott erre a vásárhelyi sziklára, hogy onnét jelenthesse: 

Mostoha idő jár az ő hegyi országában. 

 

Igen mostoha idő jár reánk ebben az országban. 

A hatalom felé nyitott és megsebzett szívvel s a magyarság felé sorsközösséget vállalva 

mondja ezt egy ember, ki népének szolgálatában ezen a helyen nem a hivatását, hanem a 

kötelességét teljesíti. De a magyar történelemben igen gyakran megtörtént, hogy költők és 

írók álltak a dobogóra s onnét követelték közösségük számára a honpolgári jogokat és 

embertestvéreik számára, magyar és idegen elnyomástól egyaránt, az emberi szabadságot. 

Kötelességszerűen ezt teszem én is. 

S valahányszor író cselekszi ezt és nem politikus, teljes bizonyossággal tömegek 

szenvednek és forrongásban van valami nagy veszedelem, mely ellen népnek és hatalomnak 

egyaránt védekeznie kell. 

Testvérek! Európában ma negyvenmillió ember él kisebbségi sorsban. Nyugodtan 

állíthatom, a szónak igazán ősi és szenvedő értelmében, hogy ez a negyvenmillió ember ma 

Európa igazi kereszténysége. Azok a népek, amelyek olyan szerencsések, hogy önálló hatalmi 

formában élhetnek, mindenekelőtt anyagi javakért és nagyobb hatalomért küzdenek. De ez a 

negyvenmillió ember nem hatalomért küzd és nem bőséges anyagi javakért, hanem egyszerűen 

olyan elemi, nemzeti és emberi jogokért, amelyek vita nélkül megilletik ennek a világnak 

minden lányét, akit bármilyen nyelven embernek neveznek. 

Ebből a negyvenmillióból legalább másfélmillió magyar ember román hatalom alatt 

él. Mi ennek a küzködő nagy tömegnek önkéntes követei vagyunk. Felelősségünk tudatában 

jöttünk egybe az ország minden részéből. A tisztaszándékú ember ősi hitével, a szellem 

bátorságával és egy szabadságot szerető nép nyíltságával meg akarjuk beszélni másfélmillió 

ember ügyét. Meg akarjuk beszélni, rá akarunk mutatni a kivezető utakra, majd pedig a 

munka és a szolgálat példájával elől akarunk járni a megmutatott kivezető utakon. 

A magányos gond és a vívódás, melynek gyümölcsét ez a terem öleli most körül, egy 

székely falusi ház szobájában talált először szót és betűt. Akinek hivatása álmodni és írni: ott 

álmodott és írt először cselekvő ifjúságról. S aki tovább nem a hivatását, hanem a kötelességét 

teljesítette, az most boldogan teheti azt a kijelentést, hogy az erdélyi magyarság fiatal férfiai 

megértették a vívódás kiáltó szavát és megérezték, hogy cselekedni kell. 

Az első cselekedet megtörtént: az erdélyi fiatal magyar szellemiség hordozói nagy 

számban megjelentek a Vásárhelyi Találkozón.  

Megállapítom, hogy új helyzetünkben, tizennyolc esztendő alatt, mi kíséreltük meg 

először, hogy szabad formában, minden hatalmi vagy érdekbefolyástól függetlenül, 

egybegyűljön az érett ifjúság.       És a háború óta mi kíséreltük meg először, hogy ez az 

egybegyűlés olyan legyen, amely magyar társadalmunk minden színét tükrözze. 

Mind a két kísérletünk sikerrel járt: vagyis nyilvánvalóvá lett, hogy világnézeti, vallási 

és osztálykülönbség nélkül társadalmunk minden rétegének érett ifjúsága átérzi a közös sors 

és a nemzeti felelősség gondolatát. Átérzi és megjelenésével bizonyítja, hogy az előítéletek és 

testvérgyengítő harcok mindenekelőtt mesterségesek voltak. E történelmi jelentőségű 

jelentkezés után rajtunk a felelősség, az összesen és az egyéneken egyaránt, hogy a 

lehetőségből közös munka, a közös munkából erős magyar társadalom és az erős magyar 

társadalomból helytálló nemzeti erő teljesedjék ki. 

Nincs véleményeltérés közöttünk abban, hogy a társadalmunk keretén belül az 

egymással szemben folytatott osztályharcnak el kell tűnnie, ha nemzeti érdekről van szó. A 

világnézeti harcoknak is a közös nemzeti érdek síkján el kell némulniok. Mert ha láttuk és 
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éreztük, mint ahogy ma is látjuk és érezzük, hogy a román pártok és uralkodó osztály 

világnézeti különbség nélkül egyaránt részt vesz a mi népünk sanyargatásában, akkor nekünk 

is egyetemlegesen s világnézeti különbség nélkül kell védekeznünk. 

S ha ennek a sorsszerű összefogásnak a szükségességét még jobban hangsúlyozni 

lehet, akkor félreértés nélkül hangsúlyozzuk abban a munkában, amelyet társadalmunk 

átformálása megkíván. Amikor ennek a munkának elvégzésére közösséget sürgetünk, 

mindenesetre meg kell jelölnünk azt a világnézeti formát, amelyet egy kisebbségi nép 

magáénak vallhat. Kétségtelen, hogy a liberális demokráciának ma már nálunk sincs meg az 

a biztosan megjelölhető és félre nem érthető fogalma, amelyet valamikor takart. 

Demokráciáról szólva, ma már két ember nem érti meg egymást, hiszen egyformán 

demokráciát mond a fasizmus vezére és az angol felelős államférfi. Mi hát ez? 

Leghelyesebbnek látszik visszamenni a tudományhoz, mely szerint a demokrácia az 

összes erkölcsi, szellemi és anyagi javak igazságos és helyes felhasználása a társadalom 

javára. Fel kell tehát tennünk a kérdést, hogy erkölcsi, szellemi és anyagi javainknak kik az 

őrzői az erdélyi magyarságban? Hiszen elsősorban ettől függ, milyen szemszögből tárgyaljuk 

jelen helyzetünket és hogy józan ésszel mit tehetünk jövendőnk érdekében. 

Egy bizonyos: az erdélyi magyarság nyolcvan százaléka falusi kisbirtokos és munkás. 

Azt is nyugodtan elmondhatjuk, hogy nemzeti javainknak és erőnknek elsősorban a nép az 

őrizője. Ebből a kettőből természetszerűleg következik, hogy társadalmunkat a népünk 

megerősítése és megtartása céljából kell átformálnunk és jövendőt csak erre a rétegre 

építhetünk. Gondunk és törekvésünk. Mely a nép felé irányul. Teljes mértékben a munkásságé 

is, de viszonzásul a munkásságnak be kell látnia, hogy a néppel erős lánc fűzi össze, mely a 

nemzeti érdekek védelmére közösséget parancsol. Így nép és munkásság között létérdekekben 

eltűnik a választófal, mely a nemzeti erőt gyöngítette azelőtt. A középosztály lassanként a 

népnevelő szerepét veszi át s nevelése folytán idővel maga is népi vérrel és teljes közösségi 

érzéssel telítődik meg. Feljebb az előjogok eltűnnek, és az arisztokrácia megszűnik, mint 

osztály. Így azok a választófalak is ledőlnek, amelyek urat és falusit még ma is 

szembeállítanak egymással: s végül egy kisebbségi nép egységes társadalma áll előttünk, 

amely erkölcsi és nemzeti alapon álló népi demokrácia.  

Három nap megbeszélései bizonyára megépítik és bizonyára mindenki számára 

megvilágítják ezt az odavetett gondolatot. Mindenki felelős a munkában: mutassatok hát 

emelkedett lélekkel utat! És ahogy férfiakhoz illik, adjátok vissza a szónak erkölcsi tartalmát, 

nemzeti súlyát és emberi hitelét. Gondoljatok arra, hogy vizsgán álltok népetek előtt s hogy az 

erdélyi magyarság történelme rajtatok keresztül azt a generációt fogja megmérni, amely ma a 

legnagyobb felelősséggel tartozik népének. Legyen mindenkinek eltökélt vágya, hogy ő nem 

fog könnyűnek találtatni. 

Hősnek kell lenni! 

És miért ne lehetnétek, hiszen hősei isteni törvény szerint minden népnek vannak 

súlyos időkben. 
                                                                              * 
A találkozó valamennyi témakörének előadása és az azt követő vita után egy erre a 

feladatra kijelölt – minden estben más-más – kiküldött bizottság állította össze az erre 

vonatkozó határozati javaslatot, melyet a plénummal együtt fogadtak el. 

            Az első vitaindító előadást Albrecht Dezső tartotta. Ismerkedjünk meg ebből is néhány 

fontos gondolattal. 

 

Albrecht Dezső: Társadalmunk átalakulása 
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Az előadás bevezető részében olvashatjuk: „Nem nárcizmusra és szeméremre, hanem 

robusztus, kirobbanó, mindenkit magával sodró hitre van szükségünk és tudom, hogy ez a hit 

most itt: Vásárhelyen, ebben a teremben, meg fog születni, mert meg kell születnie. (…) 

Tudomásul kellett vennünk, hogy Európának nincs ideje velünk, a mi kis bajainkkal, 

érzelem kisugárzásainkkal törődni. Hát tudomásul vettük. Keserves volt, de túl vagyunk rajta. 

Aztán Makkai megírta: Nem lehet, Reményik a protestánsok máglyára menő hitével 

visszavágta: lehet, mert kell. Mi pedig állunk a kettő között, nem törődünk vele, hogy lehet 

vagy nem lehet, hanem ehelyett kutatjuk a módot, a módozatokat, az eszközt, a Módszert: 

Hogyan lehet mégis. Ezért vagyunk itten.” 76 

A Társadalom jelentősége című fejezetben fontos szavakat mond: „Annak, hogy a 

közjogi harc eredményesen megvívassék, előfeltétele, hogy ellenálló, életerős, szervezett 

társadalom álljon mögötte. (…) Az erdélyi magyar kisebbség annyi joggal fog bírni, mint 

amennyi súllyal Erdélyben bír s mint amennyi súlyt Erdély a román államkomplexumban 

jelent s végül, de elsősorban, mint amennyi értéket és érdeket Románia számára a 

Dunamedencében Magyarország barátsága, esetleg szövetsége képvisel.  (…) Úgy érezzük, a 

külső nyomáson kívül magunk tesszük az életünket kibírhatatlanná, el nem 

viselhetővé.(…)…mi is együtt mondjuk Makkaival: nem lehet így tovább, ha nemzethez és 

emberhez méltó életet akarunk élni, így tovább valóban nem mehet.”77   

Ugyanitt később Erdély nagy változásait idézi, s azok következményeit taglalja, majd 

így fejezi be: „Kisebbségi sorsban nem fejlődhet ki olyan mérvű osztálytagozódás, mint 

önálló állami létben és az eddigi elválasztó falakat gyorsan mossa az idő. Mindez 

meghatározza ezutáni mondanivalóinkat s egyben indokolja azt is, hogy miért van e teremben 

– horribile dictu – mágnástól munkásig minden réteg képviselve.78 

Az intézmények szerepe című fejezetben ezt olvassuk: „…a sorsváltozás az elé az új 

feladat elé állította a magyarságot, hogy mindazokat a szükségleteket, melyeket addig az 

állam elégített ki, társadalmi úton pótolja.”79  Itt ezeket érték és érdekvédelmi feladatokra 

osztja. Figyelmeztet az egyesületek és intézmények közti féltékenykedés megszüntetésére, 

mert a magyar szövetség erkölcsi princípium. Egy intézmények közötti tanács felállítását 

javasolja. Jelzi, hogy az egyházak fontossága kiemelkedő, mert ezek „egyetlen közjogi 

szervezeteink, melyek a személyi autonómia vívmányát magukban hordozzák és ezt még nem 

próbálták meg kétségbe vonni.”80  

 Ugyanakkor az iskolai tanulóknak csak kisebb része járhat egyházi (tehát magyar) 

iskolákba. Ezért kiemeli az iskolán kívüli népnevelés fontosságát. 

Végül felhívja a figyelmet a nagyvonalú társadalmi kooperációra, a közművelődés, a 

népegészségügy és a gazdaságvédelem egységére. 

Stratégiai fontosságúnak mondja, hogy a magyar kisebbség alkotmányos jogot kapjon 

az államhatalom terén, saját sorsát rendezendő. 

A fejezetet így zárja: „Természetes, hogy ehhez minden erő összefogása, minden 

tevékenység tervszerű összeműködése szükséges egyetlen politikai szervezetben, melynek 

keretei adva vannak egyetlen politikai pártunkban.”81 

A szellem és erkölcsi magatartás címet viselő következő fejezetben ezt mondja:”A 

Társadalom azonban nemcsak osztályokból és intézményekből, nemcsak egyének különböző 

csoportosulásaiból áll, hanem erkölcsi világrendből is és világszemléletből, szellemi és 

erkölcsi magatartásból, mely az intézmények működésében, emberek életében jelenik meg. 

                                                 
76  Hitel 1937/3 178. old. 
77  Uo. 179-180. old. 
78  Uo. 181. old. 
79  Uo. 181. old. 
80  Uo. 184. old. 
81  Uo. 186. old. 
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(…)…látható, hogy nem intézményekben akarunk változást, hanem a szellemben, amely az 

intézményeket irányítja.(…) Kisebbségi társadalom még a legszélsőbb individualizmus idején 

sem engedheti meg tagjainak sem az önző különállást, sem a külön csoportokra tagolódást. 

(…) Ki kell mondanunk, hogy elegünk volt ebből a szellemből, ki kell mondanunk, hogy 

tisztább közéletet, tisztább, becsületesebb és erkölcsösebb közszellemet akarunk. (…)…az a 

téves fogalom kapott lábra, hogy fegyelem és fasizmus vagy hitlerizmus egybekötött fogalmak. 

Egyszerű szemfényvesztés. Ilyesmit csak azok találhatnak ki, akik a mai széthúzásra szétesésre 

játszanak. (…) a fegyelem, amelyet a kisebbségi élet kíván tulajdonképpen önfegyelem. …le 

kell fékezzem a vágyaimat, a szenvedélyemet, személyi érdekeimet, elfogultságomat, mihelyt 

ellenkezésbe kerül a társdalom zavartalan menetével, céljaival. (…) 

…szögezzük le, hogy a világnézetek végső fokon mind államszervezeti elvek, tehát 

egyet sem lehet kisebbségi sorsban megvalósítani. (…) a mi világnézetünk nem lehet 

államszervezeti elv, hanem társadalomszervezeti elv, mely a társadalom reális 

szükségleteiből, lehetőségeiből épülhet ki. Ez a világnézet két pillérre épül: a demokráciára és 

a szociális tartalomra, azonban e két pillér mindenike a nemzeti gondolatba van ágyazva. (…) 

Nem jelenthet sem osztályharcot, sem osztályuralmat: az erdélyi magyar népközösségnek 

érdekei határozzák meg tartalmát. (…)…ez a magatartás nem más, mint nemzeti realizmus”.82   

 

                                                                * 
A határozati javaslatok figyelembevételével a sajtó- és szövegező bizottság Tamási 

Áron vezetésével megfogalmazta a zárónyilatkozatot. Ez aztán a Hitvallás néven került be a 

köztudatba. Tamási Áron olvasta fel. A szövegezők között Venczel József is fontos szerepet 

kapott. 

Zárónyilatkozat avagy „A Vásárhelyi Hitvallás”83 

 

Az erdélyi fiatal szellemiség első országos jelentőségű cselekedete az volt, hogy ennek 

a szellemiségnek hordozói nagy számban megjelentek a Vásárhelyi Találkozón. Ezzel a 

cselekedettel az erdélyi magyar érett ifjúság először kísérelte meg, hogy szabad formában és 

minden érdekbefolyástól függetlenül magyar és emberi felelősségét vállalva jelentkezzék népe 

előtt. Ez a jelentkezése olyan volt, hogy az egységes magyar társadalom minden színét 

tükrözte.  

A három napig tartó tanácskozásnak, szellemi harcok és végül ebben a közös 

hitvallásban érvényrejutó egység határozottan bizonyítja, hogy az érett magyar ifjúság átérzi 

a közös sors és a nemzeti felelősség gondolatát. 

Átérezte és bizonyítékát adta annak, hogy az erdélyi magyar társadalomban az 

előítéletek és testvérgyengítő harcok egy megingó társadalom tünetei voltak csupán. Éreztük: 

rajtunk a felelősség azért, hogy a meglevő lehetőségekből közös munka, a közös munkából 

újból megerősödött magyar társadalom és ebből a megerősödő társadalomból helytálló 

nemzeti erő teljesedjék ki. A három nap vajúdó és felemelő ünnepe után mi mindnyájan 

megállapítjuk, hogy társadalmunk keretén belül az osztálybéli és egyéni szétszakadás eltűnik, 

ha a nemzeti érdekekről van szó. A világnézeti harcok is elnémulnak a közös nemzeti érdekek 

parancsoló szavára.   

Az érett magyar ifjúság ezalatt a három nap alatt ünnepi felszabadulásra mutatott utat 

népének, visszaadva a szónak erkölcsi tartalmát, nemzeti súlyát és emberi hitelét. Egy tiszta. 

Magyar és emberi élet vágya lobogott benne, egy szenvedő nép tisztult meg általa és érezte 

meg újra az élet teremtő tartalmát. Ebben a megtisztulásban kisebbségi népének útját az 

erkölcsi és nemzeti alapon álló népi demokráciában találta meg. 

 

                                                 
82  Uo. 187-188.old. 
83  Uo. 247-251.old.  
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Az erdélyi magyar társadalomnak a kisebbségi sors követelményei szerint való 

átalakulását sorsdöntő jelentőségűnek ítéljük és ezért történelmi felelősségünk tudatában az 

egy test és egy lélek akaratával valljuk, hogy:  

az erdélyi magyar népkisebbségi élet irányítása csakis a keresztény erkölcsi és 

demokratikus nemzeti követelmények szerint történhetik;  

népkisebbségi életünket és annak minden intézményét a nemzeti egység gondolata és 

célja hassa át, politikai, gazdasági, közművelődési és egyházi intézményei s azok vezetői 

között, amennyiben hiányzik, becsületes együttműködés jöjjön létre, az osztály-, felekezeti és 

nemzedéki ellentétek életünkből tűnjenek el, annál is inkább, mert minden felekezetű és 

származású magyar embert, s így azokat a zsidó vallású magyarokat is, akik kisebbségi 

sorsunk minden következményét vállalják, a magyar népkisebbség alkotó elemének tekintünk;  

a Vásárhelyi Találkozón megjelent fiatal romániai magyar értelmiség a legteljesebb 

nemzeti, szociális és politikai egység vágyától áthatva kimondja, hogy az erdlyi magyarság 

minden egyes tagjára sorskérdéseink és küzdelmeink iránti érdeklődés, tevőleges szolgálat és 

munka hárul; 

a magyarság minden egyes tagjának teljesítenie kell mind anyagi, mind szellemi 

tehetségéhez mérten kötelességét magára hagyott nemzetünk iránt; kizárandó az, aki az 

erdélyi magyarság nemzeti érdekével összetűző tevékenységet fejt ki. 

Magyar életünk szellemi buzogásának forrásánál féltékenyen őrködünk s a 

nemzetnevelést egyetemes magyar kisebbségi feladatnak tekintjük, amelytől belső 

megújhodásunk és fennmaradásunk függ. Megilletődéssel idézvén magunk elé 

népközösségünk, különösképen egyházaink vezetőinek és munkatársainak az anyanyelvi 

oktatás érdekében folytatott hősies küzdelmét, határozottan leszögezzük, hogy az anyanyelvi 

oktatás jogát népünk számára mind alsó –, közép – és felsőfokon, mind a szakoktatás terén 

érvényesíteni kívánjuk. Tiltakozunk iskoláinknak a törvényekben biztosított szabad működését 

gátló intézkedések ellen és megállapítjuk minden magát magyarnak valló szülő jogát 

gyermekének magyar nyelvű iskoláztatásához. Követeljük a romániai magyarság adózásából 

felekezeti iskoláinkat jogosan megillető állami és községi segélyt. Megállapítjuk, hogy a 

nemzetnevelésnek első tényezője a család, épen ezért szükségesnek tartjuk ennek a szerepnek 

a magyar családokban való tudatosítását. Mivel a meglévő magyar tannyelvű iskolák csak 

egyrészét ölelhetik fel a magyar tanköteles ifjúságnak, egyfelől követlejük az állami iskolák 

magyar tagozatainak tényleges felállítását s ott magyar tanerők alkalmazását, másfelől 

kívánjuk az iskolán kívüli népnevelés céltudatos intézményesítését. Szükségesnek tartjuk 

ifjúságunknak ipari, kereskedelmi és gazdasági pályák felé való irányítását s az ily természetű 

szakoktatás kiépítését s ugyanakkor hangsúlyozottan kívánatosnak tartjuk, hogy a népi 

rétegekből kikerülő tehetséges ifjak is minden segítséget megkapjanak arra, hogy megfelelő 

közép és felsőfokú oktatásban részesüljenek. 

Nemzeti életünk egyik legfőbb megtartó és hajtóereje népi irodalmunk és művészetünk. 

Népünk rendkívül dús és változatos lelkiéletének művészeti és irodalmi kiteljesedéséhez 

meggyőződésünk szerint szükséges az, hogy az alkotó szellem szabad legyen és szabadnak kell 

lennie megnyilvánulásaiban is, a Vásárhelyi Találkozó azonban csak azokat a tudományos, 

irodalmi és művészeti alkotásokat vallja magáénak, melyek a kisebbségi magyarság nemzeti 

és erkölcsi értékeit és érdekeit nem veszélyeztetik. Az itt élő népek között való kölcsönös 

megismerés és megértés szolgálatát szükségesnek tartjuk e népek szellemi alkotásainak a 

másik nép nyelvén való tolmácsolása útján. 

Sajtónk nem csak nemzeti önvédelmi harcunk pótolhatatlan fegyvere, de egyik 

leghasználhatóbb, mert mindenhová elérő eszköze a nevelésnek is. Ezért kimondjuk, hogy a 

kisebbségi sorsban a sajtó csak úgy teljesíti kötelességét, ha az önvédelmi egység, példa és 

tanítás napi megnyilvánulása. Nemzeti érdekeink megparancsolják, hogy a magyar 

népkisebbség létérdekeit érintő döntő kérdésekben a sajtó teljesen azonos álláspontot 
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foglaljon el. Ne szolgáljon tehát idegen érdekeket. Legyen mértéke a tárgyilagosságnak, 

őrzője a nép jövőbe vetett jogos reménységének, öntudósítója népünknek, ápolója a közösség 

szellemének, mert szerepe mindenekelőtt a nemzet nevelése. Történelmi hivatását a sajtó csak 

úgy töltheti be, ha a magyarság szent hagyományain és keresztény erkölcsi értékein felépülve 

a demokratikus nemzeti gondolatot sugározza szét. A Vásárhelyi Találkozó kijelenti, hogy az 

alkotmányt és a törvényt védi akkor, amikor a leghatározottabban tiltakozik a cenzúra 

alkalmazása és fenntartása ellen. 

A gazdasági lehetőségek biztosítása és a munka szabadsága miden nép legelemibb joga. 

Ezért az alkotmány s a törvények betűire és szellemére hivatkozva, a megbánott lélek 

keserűségével, egy megalázott és életlehetőségeitől megfosztani akart nép fájdalmának elemi 

erejével tiltakozunk minden olyan hatalmi törekvés, intézkedés és beavatkozás ellen, mely a 

romániai magyarságot akár a közhivatalokban, akár  a magánvállalatoknál vagy a munka 

bármely területén meg akarja fosztani a munkához való szabad és szent jogától, ezáltal 

különbséget tesz állampolgár és állampolgár között, kenyértelenné és kitagadottá téve az 

ország lakosságának jelentékeny részét és mesterségesen és céltalanul támasztott 

keserűséggel megakadályozza az országban együttélő népek békés összhangjának 

kialakulását.  

Minden egyéni és közösségi gazdasági tevékenységnek legfőbb célja a nemzet erkölcsi, 

gazdasági és szellemi vagyonállományának a megtartása, fejlesztése és védelme a népi 

érdekek és szükségletek szerint. A Vásárhelyi Találkozó a magyar népi érdekeket szolgáló és a 

közvélemény ellenőrzése alatt álló gazdaságpolitika feltételének látja, hogy az összes 

gazdasági intézményeink között munkamegosztáson alapuló tervszerű együttműködés jöjjön 

létre s ez az együttműködés egy gazdasági tanácsban, mint gazdasági életünket irányító s 

annak nemzeti kereteit meghatározni törekvő csúcsintézményben öltsön állandó formát. 

Helyes mezőgazdasági politikánk alapját gazdatársadalmunk megszervezése kell, hogy 

képezze. Ennek érdekében építő szellemiségünket és erőinket azoknak a gazdatársadalmi 

munkáknak szolgálatába állítjuk, amelyek e célnak megvalósítását tűzték ki feladatukul. 

Mezőgazdasági politikánk egyik legfőbb feladatát népünk gazdasági nevelésében látjuk és 

ezért szükségesnek tartjuk a gazdasági nevelés egységes irányítását és értelmiségünk olyan 

nevelését, hogy mindazok, akiknek hivatásuk a magyar gazdatársadalom életében bármilyen 

természetű szerep betöltése, rendelkezzenek a szükséges gazdasági ismeretekkel. 

A magyar jellegű és népi célokat szolgáló tőkeképzésnek előmozdítására, és ezzel 

kapcsolatban egészséges hitelpolitikának lehetővé tételére szükségesnek tartjuk minél 

szélesebb körű takarékossági mozgalom megindítását. 

Nemzetgazdaságunkban rejlő nagy erőket nem csak az élettelen anyagi javakban látjuk 

felismerni, hanem az élő és alkotó munkáskéz roppant értékében is. Mi bajtársi jobbunkat 

nyújtottuk a magyar munkásságnak és az elfogadta. Éreztük azonban a szorítás erejében, 

hogy egyebet is adnunk kell. Ezért valljuk, hogy életünkben a krisztusi elvek és tanítások 

alapján a szociális igazságnak érvényesülnie kell és vállaljuk a közösséget a munkássággal a 

kizsákmányoló tőke elleni küzdelemben. A kisebbségi magyarság önvédelmének érdekében 

elengedhetetlenül szükségesnek tartjuk, hogy a munkásság saját soraiban teljes erejének 

súlyával küzdjön minden elnemzetlenítő kísérlet ellen és teljes odaadással szálljon harcba 

összeköttetéseivel együtt a magyar kisebbségvédelem egyetemes nemzeti érdekei mellett. 

Kimondjuk, hogy a magyar munkás és kisiparos egyenlő jogú és szükségességű alkotója a 

magyar kisebbségnek és éppen ezért a munkástömegek és a kisiparosok erkölcsi és kulturális 

nevelésének és nemzeti önvédelmi szerepének betöltése érdekében vállaljuk a közvetítő 

szerepet a munkásság és a többi társadalmi rétegek között. Helyesnek tartjuk, hogy a magyar 

munkásság és iparosság másnemzetiségű munkásokkal és kisiparosokkal, kizárólag gazdasági 

és szakmai érdekeinek védelmére, a szakszervezetekben és szakmai szervezetekben helyet 
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foglaljon. Ezzel szemben a munkástömegek és kisiparosok nemzeti, erkölcsi és magyar 

kulturális nevelése a magyarság megfelelő szervezeteiben és intézményeiben történjék.  

Teljes tudatában vagyunk annak, hogy kisebbségi sorsban élünk, s érezzük a szükségét, 

hogy keressük a román és magyar nép építő együttélésének a feltételeit és útját. Igazságunk 

tudatában állapítjuk meg, hogy a romániai magyarság kisebbségi sorsba kerülése óta 

mindenkor tanújelét adta, hogy eleget tett állampolgári kötelességeinek. Ezzel szemben a 

román kormányzatok részéről súlyos támadások érték nemzeti és emberi életjogaiban és nem 

kapta meg magatartásáért a kellő méltánylást és elismerést. Mi annak előrebocsátásával, 

hogy a középeurópai magyarság egyetlen nyelvi és kultúrközösséget képez, amelynek a 

romániai magyarság is alkotó része, igényeljük a romániai magyarság önkormányzatát, 

amelyhez való jogunkat az erdélyi románságnak saját elhatározásából született 

gyulafehérvári határozataira, valamint a békeszerződések kiegészítő részét képező kisebbségi 

szerződésre alapítjuk. A Marosvásárhelyen összegyűlt fiatalság egy szabadságát szerető nép 

nyíltságával fordul a nemzeti álmaiban beteljesült és Gyulafehérvár szelleméhez felemelkedni 

tudott román néphez és irányítóihoz, hogy az élet és emberi jogaiban veszélyeztetett 

magyarság számára találja meg azt a módit, amely a lelki kibéküléshez, egymás becsületes 

megértéséhez vezet és a történelmi egymásrautaltságban élő két nép számára a szabad 

testvéri együttélés  lehetőségeit megteremti. Óhajtjuk ezt annál is inkább, mert 

meggyőződésünk szerint a román és magyar népre a Dunamedencében magasabbrendű közös 

hivatás vár.  

Ezt a hitvallást, nemkülönben a Vásárhelyi Találkozó összes határozatait magunkénak 

valljuk s mint becsületes és egy nép előtt felelős férfiakhoz illik: fogadjuk mindnyájan, akik a 

Találkozón résztvettünk, hogy azokat őrhelyeinken és munkaterületeiken szolgáljuk és 

megvalósításukért küzdeni fogunk. 

 

IV. A Vásárhelyi Találkozó utóélete 
 

A találkozó közvetlen visszhangja nagy volt. Ebből először Ijjas Antalt idézném: „Az, 

ami Vásárhelyen történt, azért történelmi fordulópontja az erdélyi magyarság életének, mert 

majdnem 20 évvel az impériumváltozás után az erdélyi magyarság – éppen az 

impériumváltozás után felnőtt nemzedék – lelkület, önszemlélet és program szerint is azzá lett, 

ami a valóságban: nemzeti kisebbség.”84 

  A V.T. utóéletének első perceiben is azt tapasztalhatjuk, hogy egyedül a Hitel közli azt 

nagy terjedelemben – majdnem egy egész számot szánva erre, s még ezt követően is 

visszatérve rá – míg más lapok ezt messze  el nem érő arányokban foglalkoznak az 

eseménnyel. Turzai Mária itt is finoman csúsztat, amikor – annak a bizonyos felsőbb 

elvárásnak megfelelve – azt állítja, hogy: „A párt irányítása alatt álló legális sajtótermékek, 

de a haladó szellemű polgári lapok is nagy teret szenteltek a találkozó előkészítésének, 

munkálatainak, határozatainak s megértéssel kommentálták azokat.” 85 Ugyanitt észlelhetjük 

a másik csúsztatást is, mely szerint komoly erőfeszítések történtek volna a román 

demokratikus erőkkel való összefogásra. Ezt állítani mindenképpen túlzás, annál inkább a 

könyv szándékai szerinti elvárás. A V.T. eredményeinek és azok későbbi elenyészésének 

okait nagyjából tárgyilagosan elemzi, aztán a  megmaradt eredmények felsorolásánál ismét az 

előbbi sablonnal nyit: „…mégis elősegítette, ilyen körülmények közepette is a román nép és a 

magyar nemzetiség testvéri harci egységének az erősítését (…) elkötelezték a romániai 

magyarságot abban a nehéz, de diadalmas küzdelemben, amely a fasiszta Németország, és 

csatlósainak revansista megnyilvánulásai ellen folyt.”  Ehhez nincsen mit hozzáfűznöm. 

Esetleg a kiadó kötelező Ceausescu idézetét a könyv 8. oldaláról, mely az említett 1977-es 

                                                 
84  Hitel 1937/3 257. old. 
85  Turzai Mária: A Vásárhelyi Találkozó. Politikai Könyvkiadó, Bukarest, 1977.32. 6. old. 
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titkos KB határozatot ismerve még sokatmondóbb. Így szól: „Politikai nevelő tevékenységünk 

népünk harcos forradalmi múltjának ismeretéből kell hogy kiinduljon… A jelen alkotásaihoz 

hozzá kell adnunk a múlt alkotásait, méltóképpen meg kell becsülnünk elődeink nagy tetteit, a 

forradalmi mozgalom legjobb hagyományait.”86 

Most ismét Csatári Dánielt idézem, a Vásárhelyi Találkozó című könyvéből 

következnek kiemelések. A kor (1967) szellemében kelt mű a forráskritika kellő 

érvényesítésével értékelendő. Már az első említésre méltó idézete is Balogh Edgártól 

származik: „ A Vásárhelyi Találkozón Tamási Áron nemzeti demokráciát hirdet, s a fiatal 

szellemi munkások vallási, világnézeti, politikai és társadalmi különbségek nélkül, egységesen 

hozott határozatai a dunavölgyi népek közös hivatása alapján kívánják rendezni a magyar-

román viszonyt.”87  Továbbá: „A különböző világnézetű vallású, felfogású, politikai 

meggyőződésű fiatalok viszont Marosvásárhelyen eggyé váltak a kor haladó követeléseinek, a 

népi szervezkedésnek és a magyar-román megbékélésnek a sürgetésében. Képletesen szólva 

olyan vízgyűjtővel állunk itt szemben, amelyből 1937 októberében forrás fakadt.”88 Később 

így folytatja: „A forradalmi munkásosztály világnézetének követelményeit leginkább az 

ugyancsak baloldalinak számító Erdélyi realisták (Szenczei László, Kovács György, Szemlér 

Ferenc, Vámszer Géza, Mikó Imre, Jancsó Elemér, Abaffáy Gusztáv) közelítették meg.”89 

Aztán ezt írja: „A nagy visszhangot kiváltó erdélyi realisták mellett az Erdélyi Fiatalokból 

kiszakadt másik nagyobb áramlat a Makkai László által alapított Hitel című folyóirat körül 

csoportosult. A Hitel résztvevőinek első önálló közéleti jelentkezése nemzedéki köntösben 

történt ugyan, de valójában sokkal általánosabb politikai mozgáshullámokat takart. A válság 

hatására ugyanis a Magyar Párton belül is jelentős differenciálódás megy végbe, és ennek 

megfelelően, 1933. elején jelentkeznek azok a kisebbségi reálpolitikát s szociális haladást 

sürgető fiatalok – közülük néhányan az Erdélyi Fiatalok mozgalmában is részt vesznek –, 

akiket két év múlva a Hitel körül találunk. A Hitelre Makkai Sándor és Szekfű Gyula 

Széchenyi szemlélete volt nagy hatással.”90 

Turzai és Csatári megállapításait olvasva mit mondhatnánk? A könyvek írásának jelzett 

időpontját ismerve elég megjegyeznünk, hogy ilyen volt az a kor, melynek szellemével a V.T. 

és az annak előkészítésében szorgoskodó Hitel csoport érdemeinek  helyes megvilágításba 

helyezéséért még ma is küzdenünk kell. 

Végül még egy Csatári idézet, amelyben annak kapcsán, hogy 1938 októberében a 

királyi diktatúra a szakszervezeteket feloszlatja, még ezeket írja: „Annál meglepőbb viszont, 

hogy a Hitel ekkor kezdi el vádolni az Állandó Bizottság munkásképviselőit azzal, hogy szűk 

osztályszempontok nevében, a népközösség érdekeit semmibevéve kisajátítják a Vásárhelyi 

Hitvallás elvét”.91  Erre az itt következőkben kapunk választ. A V.T. után történtekről ugyanis 

a legjobb, legtárgyilagosabb és legátfogóbb véleményt úgy érzem Dániel Antalnak a Hitel 

1938/3. számában közölt: Egy évvel a Vásárhelyi Találkozó után című írásában találhatjuk. 

Dániel Antal szerint a találkozó mintegy válasz volt a Németh Lászlói pesszimizmusra 

okot adó megfigyelésekre. A Széchenyi hirdette belső megtisztulás igényének jegyében 

dolgozott. Két évtized kisebbségi sors után elsőnek szűrte le a szükséges következtetéseket. 

Felismerte a magyar kisebbség dualisztikus helyzetét, melyben egyrészt kötelezettségei 

vannak az államhatalommal szemben, másrészt azonban a magyar nemzeti egység megőrzését 

kell kiharcolnia. Nagy hangsúlyt kapott a megállapítás, hogy az erős nemzettestet a 

földművesség és a munkásság a nevelő értelmiséggel együtt alkotja. 

                                                 
86  A Román Kommunista Párt XI. kongresszusa. Politikai Könyvkiadó, Bukarest 1975. 69. old. 
87  Balogh Edgár: Megoldatlan magyar március. Brassói lapok. 1938. március 13. 
88  Csatári Dániel: A Vásárhelyi Találkozó. Akadémiai Kiadó. 1967. 8. old. 
89  Csatári Dániel: A Vásárhelyi Találkozó. Akadémiai Kiadó. 1967. 47. old. 
90  Csatári Dániel: A Vásárhelyi Találkozó. Akadémiai Kiadó. 1967. 48-49. old. 
91  Csatári Dániel: A Vásárhelyi találkozó. Akadémiai Kiadó. 1967. 135. old. 
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Leszögezték, hogy egy kisebbségi népcsoport megmaradásának biztosítéka megfelelő 

közművelődési és gazdasági erők szembeállítása a többség beolvasztó törekvéseivel. 

A találkozó végén tett fogadalom után a fiatal résztvevők úgy széledtek szét, hogy annak 

megvalósítása irányába indulnak el. 

Rövidesen azonban nehézségek és feszültségek léptek fel és megálltak a 

felismeréseknél, megtorpantak a megvalósítás útján. A V.T. nem lett cselekvő mozgalommá. 

A belső bizalmatlanságot a minden társadalmi réteget bevonni óhajtó szemlélet,- a nyitás, a 

baloldali mesterkedésektől való félelem (lásd trójai faló elmélet) stb. fokozta. A 

„gazdanemzedék” minden újtól próbált elzárkózni. 

A belső feszültségek mellett ehhez a belpolitika hatalmas viharai is hozzájárultak. A 

romániai változások egyik fő velejárója volt a szélsőséges mozgalmak iránti bizalmatlanság, 

mely odáig fajult, hogy néhány ember csoportosulása is gyanús lehetett. 

A találkozón jobb és baloldal egyaránt engedményeket tett. Az egyik oldal 

kinyilvánította a szociális érzékenység fontosságát és a nyitást a dolgozó osztályok felé, a 

másik viszont elfogadta a keresztény erkölcs és nemzeti eszme gondolatát, melynek ellenzését 

a kívülről sugalmazott internacionalizmus folyamatosan próbált rákényszeríteni.  

A nemzeti érzésű csoport a határozatok betartását hangsúlyozta, még annak árán is, ha 

az saját érdekeket sértene. A baloldalon azonban elhalványult a keresztény-nemzeti gondolat, 

s mindinkább az öncélú demokráciaeszme és az osztályöntudat gondolata került előtérbe. Bár 

a munkásifjak előtt ott állt a lehetőség a magyar kulturális nevelésre alkalmas szervezetekbe, 

„zárt sorokban vonultattak be a nemzetközi szervezetbe”. A baloldal nem törődött már a 

Hitvallás elveivel, a jobboldal pedig elkedvetlenedett. 

A baloldal nagy megrökönyödésére, éppen Féja Géza, a „Viharsarok” szerzője tett 

leleplező nyilatkozatot, melyben keményen elítélte a baloldaliak magatartását, s rámutatott, 

hogy a V.T. szellemét a baloldali politikai szektáriusok kompromittálni fogják, mikor saját 

elképzeléseiknek próbálják a közösségre erőltetni. Dániel keserűen jegyzi meg, hogy „Ámde 

elfogultságukra, helytelen taktikájukra Féja kegyetlen kritikája nyomán sem döbbentek rá…”   

Még felmerült egy brassói megbeszélés ötlete, de ezt nem koronázta siker és egy évvel a 

V.T. után az állandó bizottság visszaadta megbízatását Tamási Áronnak.  

A V.T. sorsa hasonlatos lett a csehszlovákiai Tavaszi Parlamentével. A világnézeti 

csoportok tartós együttműködésére tett kísérlet kudarcot vallott. 

Azok, akik a Hitvallást becsülettel betartották továbbléptek a Magyar Szövetség 

megvalósítása felé, hogy új keretet biztosítsanak az önvédelemnek. 

Eddig Dániel Antal igen fontos összefoglaló gondolatairól, a V.T. utóéletét illetően.92 

A Magyar Szövetségről Albrecht Dezső ezt írja: „A Magyar Szövetség az alkotásra 

képes magyar erők szövetségének megalkotása életparancs s megkísérlésének elmulasztása 

olyan bűn, mely alól feloldozást a mai nemzedék nem nyerhet.”93 

A valóságban a Vásárhelyi Hitvallást a résztvevők és az erdélyi kisebbségi utókor 

mindenkor elismeréssel emlegette, s azt szóban még a baloldal is nem egyszer alapvető 

iránytűnek ismerte el. De mint láthattuk az 1938-as királyi diktatúra felvázolt nyomása sok 

tekintetben megvalósíthatatlanná tette s a további történelmi események, mint a második bécsi 

döntés és a világháború egészen más kontextusba helyezték.  

Az ezt követő évtizedekről már nem kell beszélnem, hiszen az egész eddigi 

gondolatsoron végighúzódik ennek a kornak a szelleme, az ekkor megjelent V.T. emlékezések 

egyoldalúsága, az amint ezeket az RKP, s áttételesen a baloldali erők hatalmas sikerének 

tűntették fel. Ez lett egyik okozója annak is, hogy a munkában oroszlánrészt vállaló Hitel és 

Hitel csoport sorsa a hallgatás lett. 

                                                 
92  Dániel Antal Egy évvel a Vásárhelyi Találkozó után Hitel 1938/3 233. old. 
93  Albrecht Dezső Magyar Szövetség Hitel 1938/1 81. old. 
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Itt érdemes ismét Horváth Sz. Ferencet idézni a V.T.-ról szóló könyvfejezetének 

zárósoraival: „A találkozó idején létrehozott bizottság egy év után föloszlott a benne feszülő 

politikai-ideológiai ellentétek miatt s ezzel egyidejűleg elkezdődött a Vásárhelyi Találkozó 

mitikus magasságokba való emelése. Ebben nem kis szerepet vállaltak a rendezvényt 

létrehozó s a romániai magyar közéletben később is fontos szerepet betöltő személyiségek.”94  

Ezzel a rendkívül fontos megállapítással zárhatnánk is ezt az összefoglalót, kiigazításként 

mégis megjegyezvén, hogy miközben az utolsó mondat – nagy tapintatossággal – nevek 

említése nélkül céloz a „szocialista Románia” magyar kultur-politikusainak egy részére (akik 

természetesen a maguk és minden valószínűség szerint a párt múltjának „létrehozásán” is 

fáradoztak) abba a hibába esik, hogy azokat még most is „a rendezvény létrehozóinak” 

nevezi. A romániai magyar közéletben ugyanis a valódi létrehozók nem vehettek részt, tehát 

rájuk ez nem vonatkozhat.   Ezért a „létrehozói” szó itt nagyobb fontosságot nyer s helyesebb 

lenne „az ötlet kidolgozásában résztvevőket” említeni. Őket aztán természetesen – éppen a 

mitizálásból származó felnagyított érdemeket a párt (és személyeik) számára learatni óhajtván 

– állították be (nem egyszer kizárólagos) „létrehozóknak”.  

A V.T.– hoz vezető úton azonban mindenképpen szerepe volt a korabeli kisebbségi 

társadalom minden rétegéből származó értelmiségieknek. A máig változatlan homogenizációs 

igyekezet kényszere szülte szükségszerűség mindenkire egyformán hatott már akkor is. 

A végső következtetések levonásakor nem szabad a forráskritika nélküli visszapillantás 

okozta, – hol azt tévesen elfogadva erre, hol az ennek álságos voltát felismerve, az ebből 

fakadó indulat miatt, arra lendítő – ingahatásnak átadni magunkat.  

 

Leányfalu 

 

2012. július 16. 

 

Pillantás az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület utolsó éveire, 
dr. Szász István ügyvezető alelnök és a Szász család 

szerepvállalására emlékezve, emlékirataiknak felhasználásával 
 

Bevezetés 

 

Váratlanul ért Kántor Lajos barátom felkérése, hogy a Hitelről szóló előadásom mellett az 

erdélyi mezőgazdasági szerveződések történetével foglalkozó előadók sorát is gyarapítsam egy 

családomnak az EMGE-ben vállalt szerepét érintő témával. A bátorságot ennek felvállalásához 

ismét az adta, ami a Hitel téma feldolgozásához is hozzásegített. Nevezetesen, hogy emlékeim 

és a polcaimon levő adatok egyedüli birtokosaként felelősséget éreztem, még annak kockázatát 

is vállalva, hogy botcsinálta szereplője leszek ennek a délutánnak. Egyébként a két felkérés 

tematikája erőteljesen átfedi egymást. 

A konferencia címe akkor érkezett el hozzám, amikor már elkészítettem az előadást, mely 

az édesapám életéhez is kapcsolódó eseményeken keresztül nyit résnyi ablakot az intézmény 

történelmi eseményekbe ágyazott sorsára, azt remélve, hogy valamivel hozzájárul a nagy egész 

jövőt szolgálni képes megismertetéséhez.  

 

Az EGE-EMGE története páratlan sikertörténetnek indult s 103 év után a történelmi 

tragikum gyilkos-öngyilkos szakadékában végződött. Ha a siker titkát kutatjuk, talán Demeter 

                                                 
94  Horváth Sz. Ferenc: Elutasítás és alkalmazkodás között. Pro-Print Könyvkiadó Csíkszereda, 2007. 158. 

old. 
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Bélát idézném, aki céljukat így fogalmazta meg: „Az erdélyi magyar gazdatársadalom 

megszervezése és ügyének teljes szolgálata”, illetve zászlajukról ezt olvasta le: „Egy az 

egészért és az egész egyért”.95 Ide kívánkozik ugyanakkor a tízedik elnök Teleki Béla 

definíciója is az általa vezetett szervezetről, mely az 1942-es marosvásárhelyi közgyűlésen 

hangzott el: „Ez az egyesület 100 év óta változatlanul gazdatársadalmi szervezet, népnevelési 

intézmény, érdekvédelmi szerv és az erdélyi mezőgazdaság szaktestülete”.96 Ugyancsak ő 

mondja 1944-ben, a 100 éves évfordulón az EMGE-ről a következőket: „ Munkáját tanítással 

kezdte, és tanítással folytatja azóta is, mert az a nézete, hogy minden embernek meg kell 

teremteni a tanulás lehetőségét ahhoz, hogy boldoguljon. A fejlődés célja tehát a különb 

emberi életmód, és csak másodsorban az anyagi tényező. Ez lelki képességeken a tanulás iránti 

hajlamon fordul meg, hiszen az anyagi jólét is csak a tudás nyomán sarjadhat ki. (…) jórészt 

ennek köszönhető, hogy (az EMGE) betölthette hivatását…”97 

 

Az előadás címének megfelelni kívánván és a történések megismeréséhez, most néhány 

percet arra szánok, hogy az „Emgés” Szász családdal és apám személyével ismerkedjenek. 

Esetleg lehet olyan hallgató is itt, aki még emlékszik, születésének 110. évfordulóján a 

kolozsvári Szabadság oldalain 2009-ben megjelent, róla szóló megemlékezésemre. A 

szerkesztőségnek itt is köszönetet mondok, amiért – a szülővárosomat mondhatnám 

mindenekfelett szerető – édesapám emlékét segített feleleveníteni.  

Szász István erős hagyományőrzésre nevelő székely nemesi családban született 1899-ben. 

Már nagyapja, a Bem honvéd Szász Ferenc is a mezőgazdasággal jegyezte el magát, mikor a 

bujdosásból hazatérve, keresztapja Kemény László révén, a Kemények birtokai közül a 

pusztakamarási kegyúri birtokot vezethette és virágoztatta fel, minek következtében a család 

odaköltözött. Ezt követően aztán templom, iskola és a hozzájuk tartozó lakások építésével, a 

mezőgazdasági termelés további korszerűsítésével járult hozzá a település újkori történetének 

elindításához.  

De – hat gyermeke között – az öt fiúból négy és azok leszármazottai, sőt egyetlen 

lányának két fia is az EMGE szolgálatában élték le életük jelentős részét. 

 Apám – az unoka – Segesváron született, de tehetséges apja, ki keresztapjának, Bánffy 

Dezsőnek a birtokait vezette, annak miniszterelnökké választását követően, később is igazolt 

képességeinek és becsületességének megfelelő kinevezést kapott. Magyar Királyi 

Jószágkormányzó és az erdélyi telepítési ügyek biztosa lett. Utóbb maga is alelnöke volt az 

EMGE-nek. Így apám néhány hónaposan Kolozsvárra került, itt is nevelkedett és itt élte le 

egész életét.  

Nagybátyjára, idősb (pusztakamarási) Szász Ferencre, EMGE felügyelőre, igazgató 

választmányi tagra, a Magyar Párt területi elnökére, mint az EMGE oktatásszervezésének 

egyik legjelesebb képviselőjére emlékeznek. 

Unokatestvére ifj. (lándori) Szász Ferenc szintén EMGE felügyelő, a 22 év alatt éppen 

EMGE béli tevékenysége, az egyszerű tagok érdekében tanúsított folytonos kiállásai miatt, a 

hadbíróságon is többször meghurcolt felügyelő, Szász Pál közeli munkatársa volt. 

De bátyja, Szász Ferenc EMGE választmányi tag, későbbi alispán és unokaöccsei 

Szövérdi Ferenc az Erdélyi Gazda rovatszerkesztője, és Szövérdi  Károly is „Emgések” voltak 

s az eltelt száz év során még többen a családból.98  

                                                 
95  Demeter Béla:  Az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület munkája 1942-1943 között. Kolozsvár, 

Minerva Rt. 1943, 19-35. 
96  Parajdi Incze Lajos: Országos példa: Az E.M.G.E. Kolozsvár, Hitel 1942/4, 246-248.  
97  Teleki Béla: A száz éves EMGE (1844-1944) Erdélyi Gazda Naptár 1944. 33-34. 
98  Tunyogi Csapó Gyula: Akik példát mutattak. Adalékok az EGE-EMGE-RMGE 150 éves történetéhez. 

Szerk. Farkas Zoltán Erdélyi Gazda kiadó, 2004. 270.  
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Szász István a református kollégiumból 1917-ben önkéntesként jelentkezett az olasz front 

első vonalába, ahol fiatal kora ellenére olyan haditettet hajtott végre melynek nyomán Mária 

Terézia rend várt volna reá, amit természetesen az összeomlás miatt nem kaphatott meg. 

Trianon következtében a debreceni Mezőgazdasági Akadémiára ment, de végzés után – 

akárcsak összes peregrinus hajlamú ismert elődei – hazajött. Az apai birtokot vezette, míg azt a 

román földreform ki nem sajátította. Nem volt hajlandó semmiféle alkura és inkább egy angol 

cégnél helyezkedett el, ahol a ládabontástól a vezető tisztviselői státusig haladt a ranglétrán, s 

amint elhárultak megélhetési gondjai, feleségével, édesanyámmal – a Janovics féle társulattól 

férjhezmenetelével elköszönő sikeres színésznővel – együtt minden szabadidejével és anyagi 

lehetőségével az erdélyi magyar szellemi élet szolgálatába állt. Ennek eredménye a Hitel 

korszak, mikor házunkban szerkesztik a lapot és ez az időszak tulajdonképpen átfedi az 1940-

ben kezdődő EMGE periódusát is.  

Az EMGE és a Hitel munkatársai között többen is vannak, akik mindkét helyen 

szerepelnek. Talán ez az oka annak, hogy – amint az utolsó hiteles, az idén elhunyt Lőrinczi 

László egyik nekem szóló levelében írta – sokan azt hitték, hogy a Hitelt „az EMGE pénzeli”99. 

Ez 1940 előtt nem volt lehetséges, 1940 után pedig felesleges lett volna. 

 

Dr. Szász István és az EMGE. 

 

Apám eddigi életútjának és gondolkodásmódját igazoló tetteinek, tevékenységének 

felvázolása során itt érkeztünk el ehhez a számára élete folyamán talán – a Hitel folyóirattal 

együtt – legfontosabb kérdéskörhöz az EMGE-hez. A továbbiakban nagymértékben 

támaszkodom emlékirataira.100 

A házunkban szerkesztett Hitel című folyóirat és ennek ott gyülekező szellemi köre – 

mely mint említettem – az EMGE munkatársi gárdájával számos átfedést mutatott, fontos 

szerepet játszott az elkövetkező események alakulásában és alakításában s ennek apám is 

tevékeny részese volt. A Hitel szellemi körének és az 1940 utáni EMGE-nek több olyan 

akkori létkérdésben lehetett közös a tevékenysége, mely meghaladta utóbbinak a 

mezőgazdasági önszerveződésekkel kapcsolatos feladatait. Ennek magyarázata, a személyi 

átfedéseken túl, a közösségért érzet felelősség erős tudata volt.101  

 

Már a második Bécsi Döntést követő napokban összegyűlt nálunk a Hitelesek köre és 

komoly megbeszélést folytattak arról, hogy melyek a tennivalók. Ekkor már tudtak Teleki Pál 

közelgő látogatásáról, mely megelőzte a honvédség bevonulását. Az elvárásokról és kiemelten 

a nemzetiségi politika terén elvártakról ezekben a napokban készítették el az emlékezetes 

memorandumot is, melyet aztán átadtak Teleki Pálnak. Ebben a munkában is jelen volt az 

EMGE több későbbi munkatársa. Itt apám mellett Vita Sándor, Venczel József, Albrecht 

Dezső, Demeter Béla, Atzél Ede nevét említeném meg. 

Apámnak az angol cégénél a 22 év során befutott útja 1940-ben, Észak-Erdély 

visszacsatolásával véget ért. Ismét felmerült annak lehetősége, hogy valódi szakmájában az 

agrárium területén vállaljon feladatot. 

Az EMGE, mint családi hagyomány, s mint az ilyen jellegű munkára legalkalmasabb 

hely magától kínálkozó lehetőség, sőt feladat volt. A Hitel társaságból a parlamentbe behívott 

barátai is szorgalmazták, hogy az EMGE keretein belül folytassa munkáját s ilyen irányba tett 

                                                 
99  Lőrinczi László 2006-os levele dr. Szász István Tas-hoz 
100  Dr. Szász István kéziratos emlékiratai harmadik rész : 1922-1948. 
101  Részleteket láss: Záhony Éva Hitel. Bethlen Gábor kiadó, Budapest, 1991. 9-60. Vallasek Júlia 

Sajtótörténeti esszék, „Hinni és hihetni egymásban” (Hitel) Kolozsvár, 2003. 59-77. Szász István Tas Beszédes 

hallgatás, avagy három Hitel és ami utána következett Kolozsvár, Kriterion kiadó. 2007 
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javaslatot a távolabbi rokon és egykor apját tisztelő Bethlen István is, éppen a behívott 

képviselőkön keresztül. 

Tudnivaló, hogy a magyar mezőgazdaság vezetése területi kamarákhoz rendelve 

valósult meg. Az összes kamara felett az OMGE gyakorolt felügyeletet. Tudomásom szerint 

11 kamarai terület szerveződött. Az EMGE-nek is ebbe a rendszerbe kellett betagozódnia, de 

közben a hagyományos magyar bürokratikus szellem jegyében felállították a 

Földművelésügyi Minisztériumnak egy erdélyi kirendeltségét is, melyet azonnal el is 

kereszteltek az itteniek kis F. M.-nek. Vezetője Balogh Vilmos lett. Ez volt a nem szabad 

társuláson alapuló vonal miniszteriális ellenőrzése. A szabad társuláson alapuló vonal (mint 

például az EMGE) vármegyei kirendeltségeinek felügyelete pedig az ő édes öccse, Balogh 

László kompetenciájába került.  

Az EMGE választott elnökének – dr. Szász Pálnak – a tekintélye megingathatatlan volt, 

s bár ő Dél-Erdélyben maradt, az őt északon váltó gróf Teleki Béla még csak, mint ideiglenes 

vezető fogadta el a megbízatást alelnökként s hangsúlyozta, hogy amennyiben a helyzet 

változik, azonnal átadja helyét dr. Szász Pálnak. Az ügyvezető alelnök ekkor Teleki László 

volt. Szász Istvánt az EMGE most létrehozott – a magyarországi rendszerben nélkülözhetetlen 

– Kamarai Ügyosztályának élére nevezték ki. Hatásköre az érdekképviseleti vonal (a 

mezőgazdasági kamarák) irányítása volt. 

Lelkesen látott munkához és bár az anyaországból érkezett úgynevezett ejtőernyősökkel 

gyakran akadtak vitás, olykor kellemetlen szituációk, sikerült az érdekeket jól egyensúlyozva 

teljes békességben bonyolítania e tevékenységet.  

A jól végzett munka és Teleki Béla részéről felmerülő bizalmi kérdések is hozzájárultak 

ahhoz, hogy már 1941. június elsején igazgatói kinevezést kapott s így prioritást a felügyelet 

vezetőjével szemben. Ez az anyaországiak és erdélyiek közötti egyensúly szempontjából 

egyaránt fontosnak bizonyult. 

Létezett azonban az életnek számos olyan területe is, ahol elkerülhetetlen volt az 

anyaországi túlsúly, mert például az oktatásban, a visszatérő Mezőgazdasági Akadémián, 

Erdély 22 év után már nem rendelkezhetett a szükséges számú magyar szakemberrel. 

Teleki Béla apámra egyre több munkát bízott. A rét és legelő ágazatot kiemelten is neki 

szánta. Később erről tanulmányt írt.102 De őt kérte fel az egyre nagyobb feladatokat ellátó 

EMGE hivatalnokainak kiképzésére is. Az EMGE ugyanis 1942-43 fordulóján már közel 

50000 gazdával dolgozott és a meghatározó fontosságú gazdakörök száma is a 800 felé 

haladt.103  

Közben azonban Teleki László súlyos beteg lett, majd 1942 szeptemberében meghalt. 

Az emlékiratokban gyakori téma az anyaországból – mai szóhasználattal – „begyűrűző” 

címkórság kérdése. Apám az anyaországi kamarákat látogatván, mosolyogva tapasztalta, hogy 

a kormánytanácsosi helyekért mekkora tülekedés van. Ugyanis ez a méltóságos címmel járt 

együtt. Az egyes kamarai elnökök csodálkoztak azon, hogy őt nem foglalkoztatta a 

méltóságos cím elnyerése. Kolozsváron is megindult egy hasonló folyamat, de nem volt 

hasonlítható az anyaországban tapasztaltakhoz. Az intézményben Teleki Bélával teljes 

egyetértésben egészen más példát mutattak. Az erdélyi szellemmel ellentétes kivagyiság és 

sznobság esetei mégis gyakorivá váltak a város társasági életében. De komoly kérdőjelekkel 

terhelte a közvéleményt az anyaországból érkező pártpolitika is, mely jó vadászterületnek 

tekintette a visszacsatolt részeket.104 

Ugyanakkor néhány kiváló ember is érkezett Kolozsvárra. 

                                                 
102  Az erdélyi rét és legelőgazdaság fejlesztésének lehetőségei A Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem 

Jog és Közgazdaságtudományi Karának kiadása 1946. 
103  Demeter Béla: i.m. 
104  U. o. 
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Itt kell tisztázni azt is, hogy az Erdélyi Pártot előzőleg Teleki Pál éppen saját 

németellenes pozícióinak megerősítése céljából szorgalmazta létrehozni. Vagyis azok az 

„Emgések”, akik ebben résztvettek, ezzel a politikai vonallal értettek egyet. Így maga az 

EMGE és Erdélyi Párt elnöke, Teleki Béla is. És ez Teleki Pál tragikus halála után sem 

változott. 

Az 1942-es marosvásárhelyi kongresszust követően Teleki Béla már elfogadta az elnöki 

címet. Szász Pál esetleges visszatérése elvesztette aktualitását. Aztán Szász István az 

ügyvezető alelnöki körben folytatja munkáját. További cikkei, tanulmányai jelennek meg.105 

Egyes vélemények szerint ebben az időben kísérlet történt az EMGE-nek a kamarákba 

való beolvasztására, de ennek ellene szólt az a tekintély, melyet a 100 esztendős szervezet 

megismerése után az anyaországban kivívott magának. Teleki Pál, majd az ő halála után 

Bárdossy is látogatást tett az EMGÉ-nél, s utóbb ide érkezett Bánffy Dénes földművelésügyi 

miniszter is küldöttségével. Erdélyi útja alkalmával Kállay külön programot terveztetett az 

EMGE megismerése céljából. A hírnévnek volt árnyoldala is. 1942-ben a németek 

érdeklődését is felkeltette a sikeres szerveződés és Teleki Béla elnököt valamint két kísérőjét 

meghívták egy németországi útra. Teleki Béla Szász Istvánt és Szövérdi Ferencet vitte 

magával. Már első személyes emlékeim közé tartozik az az izgalom és aggodalom, mellyel 

hazavártuk őket. Nagyváradon a rokonoknál lestük hazaérkeztüket, s nem véletlenül, mert a 

szövetséges bombázók éppen Rostockban tett látogatásuk után pár órával semmisítették meg a 

várost. Az út szerintük végeredményében tanulságos volt. Teleki a kötelező követségi 

látogatásnak is eleget tett Berlinben Sztójainál, aki a háború kimenetelével kapcsolatban 

feltett kérdésére: dodonai választ adott. 

A feljegyzések korabeli fejezetében arról olvashattam, hogy a hadba lépést esztelen 

dolognak tartották, s ebben Teleki Béla is egyetértett velük.106 Továbbá megtudjuk: Kristóffy 

követ egy előadásában – általános meglepetésre – el is mondta, miszerint Kassán nem a 

szovjetek bombáztak, és hogy a kis Magyarország hadüzenetén elcsodálkozó Molotovtól 

semlegesség esetére előzőleg milyen ígéretekkel bírtak. 

Közben a háborús események ellenére az EMGE gyarapodott és tekintélye egyre nőtt az 

erdélyi parasztság köreiben. A Szász Páli hagyomány jegyében Teleki Béla is nagy hangsúlyt 

fektetett a tanfolyamokra. A kéthetes tanfolyamok hosszát három hétre emelték. 

Az 1943-as évet rendkívül nagy erőfeszítésekkel teli és igen eredményes esztendőként 

emlegeti az emlékirat. 

Külön emlékezik meg arról a miniszterelnöki látogatásról, amikor a népes küldöttséget 

lenyűgözte az EMGE – Venczel József vezette – statisztikai osztálya.  

Apámat megválasztják a Magyar Földhitel Intézetek Országos Szövetsége 

Felügyelőbizottsága elnökének. De az emlékiratban ennél nagyobb nyomatékkal szerepel a 

megállapítás: „ekkor már minden józan ember látta, hogy a háborút elvesztettük.” 

Az 1943. november-decemberi számmal indítják útjára a Mezőgazdasági Szemle 

megújult folyamát. Felelős szerkesztő: Szász István, felelős kiadó: Demeter Béla. A 

szerkesztőbizottságban az egész ország legkiválóbb szakemberei szerepelnek.  

1944. március 4-én a vármegyeház nagytermében tartják meg az EMGE létrejöttének 

100 éves évfordulóját. Az EMGE történetéről Venczel József a statisztikai osztály vezetője 

tart kitűnő előadást. A hangulatra az elkerülhetetlen vég, valamint a bizonytalanság nyomja rá 

bélyegét. Az emlékiratban ez áll: „csak annyi biztos, hogy a balsorsot is vállalni kell”. Ő 

maga a későbbiekben valóban ennek megfelelően járt el. 

                                                 
105  Az erdélyi és keleti területek mezőgazdaságpolitikai kérdései az átmenetgazdálkodás tükrében. 1943. 

Kolozsvár. Minerva. 
106  Tibori Szabó Zoltán: Gr. Teleki Béla erdélyisége. Adalékok az EGE-EMGE-RMGE 150 éves 

történetéhez. Szerk. Farkas Zoltán Erdélyi Gazda kiadó, 2004. 262. 
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1944. március 18-án éppen egy nagyszabású ünnepség volt a Nemzeti Színházban. A jó 

társaság a New Yorkban vacsorázott. Reggel arra ébredtek, hogy a németek a várost 

megszállták. Bánffy Dénes földművelésügyi miniszter lemondott. Teleki Bélát táviratban 

hívták a poszt betöltésére, de ő visszautasította. 

Az 1944. június 2-i bombázást követő napokban az EMGE vezető tisztségviselői – a 

lakosság megnyugtatása céljából – az egész Székelyföldet bejárták. A menekülni óhajtókat 

maradásra bíztatták. A kirendeltségek szokásos tevékenysége a lehetőségek szerint 

folytatódott. A hivatalnokok családjait városközeli falvakban helyezték el az esetleges 

bombázások elől. 

Augusztusban már kialakult ez Erdélyi Párt jobb és bal szárnya. A bal szárnyon állt Vita 

Sándor szintén „Emgés”és Teleki Béla is erre húzott. 

A szeptember 2-ra kitűzött, de csak szeptember 5-én elindított dél-erdélyi támadás előtt 

Teleki Béla felkereste Dálnoki Verest a kiugrás ügyében, de eredménytelenül. Az emlékíró, 

pár nap múlva Tordán megdöbbenéssel észlelte, amint kolozsvári notabilitások vidáman 

falatoznak egy vendéglőben, mintha mi sem történt volna. Szomorúan jegyzi meg: „A dalolva 

vonuló honvédek lettek pár nap múlva a >délerdélyi felszabadító erők< első hősi halottai.” 

Aztán 6-án Vita Sándorral mezőségi útra mennek és teljes káoszt valamint kétségbeesést 

tapasztalnak. 

Szeptember 12-én születik meg a negyvenek memoranduma Horthyhoz az azonnali 

kiugrás ügyében. Ezt tekintik egyben az illegális „Magyar Tanács” megalakulása pillanatának 

is. A tanács elnökének az éppen távol levő EMGE elnököt, Teleki Bélát választják. A 

memorandum aláírói között van dr. Szász István mellett még több „Emgés” is, mint Vita 

Sándor, Venczel József vagy Demeter Béla. Teleki Géza adja át a kormányzónak szeptember 

14-15-én.107 

Az egyetemi tanév még megnyílik, a hadi helyzet következtében az óvóhelyen. 

Szeptember 28-án Teleki szobájába kéreti apámat és elmondja neki, hogy felkérték 

utazzon Besztercebányán át Moszkvába a béketárgyalásokra. Tanácsát kéri. Úgy érzi, 

diplomáciailag nem elég felkészült s ezért a helyét átadja Teleki Gézának, az elhunyt 

miniszterelnök fiának. Ez volt a Faragó féle békedelegáció, melynek útját többek között Atzél 

Ede készítette elő.  

Ezt követően Teleki Béla magával viszi Szász Istvánt a főhadiszállásra Kolozsborsára is, 

s nem titkolja, hogy ezúttal Dálnoki Veressel a kiugrásról tárgyalnak. Ekkor már 

egyetértésben. A német felügyelő tisztek gyanakodva figyelik őket. 

Az Erdélyi Pártnál naponta fordulnak meg a baloldaliak: Balogh Edgár, Jordáky Lajos, 

Veress Pál, Demeter János. Az időnként a fővárosba utazó Teleki Béla, arra az esetre, ha a 

baloldali foglyok szabadon bocsájtását rendeznék, aláírási joggal ruházza fel apámat. Utóbb 

az öt-öttagú jobb és baloldali tárgyalópartnerek megbeszélése után, Dálnoki Veress és Bethlen 

Béla beleegyezésével108 a Gestapó orra előtt bocsájtják szabadon a politikai foglyokat. 

Mintegy 60 emberről volt szó, két lépcsőben. 

Kovács Katona Jenő, a németek által nemsokára – október 9-10-én – meggyilkolt 

baloldali, reggelente rendszeresen jelenti az éjjeli rádióhíreket Teleki Bélának.  

Szász István egyedül, majd Vita Sándor és Faragó Pál kíséretében még több szemleúton 

vesz részt és tapasztalhatja, hogy egyesek menekülésre, mások, mint ők is, maradásra 

bíztatják a lakosságot. Választhatnak. Az EMGE azonban szembehelyezkedik a kiürítési 

rendelettel.109 

                                                 
107  Bokor Péter: Végjáték a Duna mentén. 1982. RTV-Minerva-Kossuth, Budapest. 237 
108  U. o. 238.  
109  Az EMGE 140/1946 számú körlevele a marosvásárhelyi közgyűlésről és az új igazgatóválasztmány 

első üléséről. 1946. Minerva, Kolozsvár 6. 
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Már a szabadon bocsájtott baloldaliakkal karöltve szervezik a városnak és értékeinek 

megmentését. Dálnoki Veres ígéretet tesz a város megkímélésére s azt be is tartja. Az 

egyetem sem menekül el. 

Október 10-én apám – minden eshetőségre gondolva – búcsúlevelét Bethlen Bélára 

bízza, majd a távozási szándékát hirtelen megváltoztató Teleki Béla is búcsúlevelet ír, 

minthogy ő is a maradás mellett dönt. 

10-én már csak négyen vannak a hivatalban. Szász István, Teleki Béla, Vita Sándor és 

Demeter Béla. Nyugtalan éjszaka következik. 

11-én reggel egyedül dolgozik íróasztalánál, mikor az első szovjet katona megjelenik.  

Az orosz odalép és megkérdezi: rabotajes, rabotajes? Aztán a térképbe szúrt zászlók után 

érdeklődik, s magyarázza, hogy ő mérnök. Miután azt a felvilágosítást kapja, miszerint ezek 

afféle kolhoz központok, igen elégedett. Milyen érdekes lehetett volna egy eszmecsere a 

szabad társulás és a kolhozosítás különbségeiről. Mint sejthetjük ez elmaradt. Megérkezett 

viszont a kommunista Veress Pál és mindenkit megnyugtatott: nem lesz semmi baj, de az 

épületet ki kell üríteni. Itt lesz a szovjet főhadiszállás. 

Az EMGE-nek az új impériumváltásig tartó története ezzel végződik. A legnehezebb 

időkben elmondhatjuk, hogy a központi kormányra legnagyobb erővel Erdély próbált nyomást 

gyakorolni a kijózanodás irányába, s ebben az EMGE kiváló vezetői gárdájának meghatározó 

szerepe volt.  

Nem véletlen, hogy a jól informált Haynal Imre és Miskolczy Dezső professzorok 

tanácsára éppen ez az EMGE csoport: Teleki Béla, Vita Sándor, Demeter Béla és Szász István 

lesz a klinika vendége. Szilvási Karola gondoskodik ellátásukról. De a közismert és „jóbarát” 

román Télia dr. fia, aki Gyárfás lány anyja révén rokonunk is, feljelentést tesz a „veszedelmes 

elemekről”. Az NKVD letartóztatja őket, majd számos kihallgatás után és közben, magukkal 

hurcolják hármukat az előrehaladó front mögött. Demeter Béla ekkor még szerencsés, mert a 

letartóztatáskor éppen a konyhába van, s onnan kereket old. 

A történet folytatásához tartozik még valami. Balogh Edgár ugyanis – elmondása szerint 

– hetekkel ezt követően interveniált Teleki Béla és Vita Sándor érdekében. Apám 

szabadulását egy mezőcsáti kihallgatásnak köszönheti, ahol végre akad egy orosz, aki megérti 

és elhiszi, róla hogy gazdasági szakember és nem politikus. Innen indul haza gyalog és egy-

egy vasúti szerelvényre felkapaszkodva. Teleki és Vita viszont később szabadulva Budapestre 

mennek. Teleki Béla az USA-ba emigrál. Vita Sándor Budapesten éli le életét. 

Apám, amint visszaér Kolozsvárra, ismét az EMGE ügyeinek szenteli magát. 

Közben az EMGE vezetését egy direktórium útján Kós Károlyék szervezik meg és az 

ügyvezető alelnöki posztot számára fenntartják. Ugyanakkor 1945 első hetében felkérő levelet 

kap az alakuló Bolyai Egyetemtől, hogy az agrárpolitika tárgyának előadásait vállalja el. Ezt a 

munkát is nagy odaadással kezdi meg. 

Az EMGE elnökégét átveszi a Nagyenyedről visszatérő Szász Pál. A munka ismét egész 

Erdély területén indulhat meg. Az együttműködés Szász Pállal a régi új elnökkel egyre 

olajozottabb. Közben azonban viharfelhők gyülekeznek. A kommunizmusba öltözött bizantín, 

ügyesen terelgeti a Magyar Népi Szövetséget öngyilkos utakon. A szovjet közigazgatás vagy 

Észak-Erdélyi Köztársaság126 napjának110 megtévesztettjei talán nem sejtik a veszélyt, 

mások a proletár internacionalizmus mámorában élnek. Minden végzetes feladatra akad 

vállalkozó. 

 

Az EMGE felszámolása. 

 

                                                 
110  A Maniu szabadcsapatok garázdálkodás miatt 126 napig szovjet katonai közigazgatás volt Észak-

Erdélyben. Ebből a magyar lakosság arra következtethetett, hogy a kommunista párt lehet a kisebbségek 

védelmezője. 
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Az MNSZ 1945. május 5-én tartott gyűlésén az EMGE annak ellenőrzése alá kerül, s 

mint alosztály működik tovább. Az MNSZ egy váltóőrt küld oda ellenőrnek, aki az ügyvezető 

alelnöki szobába veszi be magát. A kínai selyem pizsamát modern ruhának képzelve abban jár 

fel s alá, barátait invitálgatja, hogy csodálják meg új irodáját. De a munka – főleg a 

gazdakörök és tanfolyamok valamint a gazdanapok szervezése terén, ettől függetlenül szépen 

halad. Az észak és dél-erdélyi feladatok ismét összeállnak. 

Az EMGE az 1946. február 16-i marosvásárhelyi kongresszusára készül. Apám nagy 

beszámolót ír a legutóbbi kongresszus utáni négy időszakról. Az első az utolsó kongresszustól 

a háború végéig, a második az ideiglenes direktórium időszakára vonatkozó, a harmadik az 

átalakult EMGE munkája az MNSZ általi átvételig, s a negyedik az ezt követő időszak.  

Bejelenti a Mezőgazdasági Szemle újbóli kiadását. Felsorolja, hogy az EMGE naptár 

600 oldalon tankönyvként jelent meg 20000 példányban, az Erdélyi Gazda példányszáma 

65 000 fölé emelkedett, a gazdakörök száma 876, a dél erdélyiekkel együtt 1195, hogy 60 

különféle tanfolyamot tartottak 2254 résztvevővel. A taglétszám 80 000, s e mögött mintegy 

500 000 magyar lélek számolható. 

Megválasztják az új vezetőséget. A régiek teljes bizalmat kapnak. Dr. Csákány Béla 

képviseli az MNSZ vezetőségét. Kurkó Gyárfás levele nagy sikert arat. Ekkor azonban baj 

történik. Szász Pál beszédének első fejezetét így zárja: „Ezt az egységet ne bontsa meg a 

politika”111. Ez a mondat az MNSZ körökben elégedetlenséget kelt s ezután a „politika 

mentesség” bűnének visszhangja utolsó percig kísért. Egyébként ez a kérdés merül fel akkor 

is, amikor az Erdélyi Gazda és a Falvak Népe fúzióját erőltetné az MNSZ. Az elnök 

határozottan kijelenti, hogy míg ez szakmai, amaz politikai neveléssel foglalkozik. Minthogy 

kijelentettük: nem politizálunk,- a fúzió nem aktuális.  

Visszatérve az elnöki beszédhez, - amikor Szász Pál ebben köszönetet mond az előd 

Teleki Bélának, tetőpontra hág a nyugtalanság.  

A választást követő közgyűlést egy ideig nem lehetet megkezdeni. Ide-oda futkosás, 

Szász Pált többször is Csákányhoz szólítják, vitatkozás mindenfelé. Aztán az elnöki asztalhoz 

visszatérő Szász Pál odasúgja apámnak: Pista ezek a te fejedet követelik. Mint kiderült Antal 

Dániel szervezkedett és szeretett volna ügyvezető alelnök lenni. Egyébként a kiadott hivatalos 

jegyzőkönyvben Szász Pálnak ezt a Telekire vonatkozó mondatát nem is találhatjuk meg. 

Apám felveti a bizalmi kérést, de közfelkiáltással bizalmat szavaznak neki. 

Egyelőre tehát tovább dolgozhat,112 de a vészjósló csendben az aknamunka folytatódik. 

Egy szép napon, pontosan 1947. június 21-én arra megy be munkahelyére, hogy a 

Világosság című lapban névtelen szerzőtől vastag betűs címmel jelent meg egy róla szóló írás: 

Szász István az EMGE alelnöke visszaélt a demokrácia bizalmával.113 Antal Dániel a 

folyosón sajnálkozik, egy előző napon apámnak küldött baráti levélre hivatkozik, melyben 

figyelmeztette erre. A ma is birtokomban levő levélben114, a Világosságbéli cikk megjelenése 

előtt ez olvasható: „Kedves Pista! Ma este 11 órakor értesültem arról, hogy a Világosság 

holnapi számában egy cikk jelenik meg, amely veled foglalkozik. A cikket nem olvastam, de 

úgy értesültem, hogy különböző terhelő adatokat is tartalmaz. Nagyon kellemetlenül érint 

engem, ugyanis a mai megbeszélésünk tételeit befolyásolja. De kellemetlen a Világosság 

felelős szerkesztőjének115 is, akinek nem állott módjában a tényeken változtatni. Véleményem 

                                                 
111  Az EMGE 140/1946 számú körlevele a marosvásárhelyi közgyűlésről és az új igazgatóválasztmány 

első üléséről. 1946. Minerva, Kolozsvár 13. 
112  Az Erdélyi Gazdában megjelenő utolsó két tanulmánya: A gazdálkodás tudománya illetve: A hét 

holdas gazdaság természetes takarmányai. 
113  Szász István az EMGE alelnöke visszaélt a demokrácia bizalmával.� Világosság  Kolozsvár 1947. 

június 21. szombat. 3. 
114  Antal Dániel birtokomban levő levele apámhoz, 1947. június 19.-én 
115  A felelős szerkesztő: Balogh Edgár 
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szerint vissza kellene vonulj, nehogy még nehezebb körülmények közé kerülj. Szeretettel ölel: 

Antal Dániel Kolozsvár 1947. június 19.” 

Mint tudjuk, a Világosság főszerkesztője Balogh Edgár volt. 

A levél a címzetthez, valamilyen okból (Sic!), csak a támadás megjelenése után jut el. 

(Ha jól átgondoljuk, amennyiben A. D. este 11-kor értesült a másnapi cikkről, ez nem is 

történhetett másként, tehát átlátható a csel.) 

Apám azonnal útnak indul a kérdést tisztázni. Az utcán véletlenül feltűnik mögötte 

Balogh Edgár és Csögör Lajos. Csögör utána ered és kijelenti, hogy ő Balogh baklövésének 

tartja a dolgot és ne izgassa magát. Ő a Bolyai Egyetem tanára és személye védelmet élvez. 

Edgár – mint mondja – zavarban van, s nem akar vele találkozni. Hosszasan vigasztalja és 

figyelmeztetése ellenére, kompromittáló társaságával nem törődve, kíséri az utcán.  

Ezután az események felgyorsulnak. Újabb írások jelennek meg, melyek immáron Szász 

Pált is, illetve mindkettőjüket, támadják. Szintén névtelenül. 

A Világosságban megjelent írások így következnek: június 26. Szász Pál igazi arca 

stb.116; június 28. Szász Pál együttműködött az összeesküvőkkel117; majd július 2.-án: 

Szász Pállal együtt lemondott ez EMGE vezetősége. Öttagú bizottság vette át a vezetést. 

Antal Dániel az ideiglenes elnök.  
Természetesen az Igazság, az Új élet és a Szabad szó is felzárkózik cikkeivel. Képtelen 

vádakkal állanak elő. Valamennyit őrzi a családi levéltár.  

Dr. Szász Pál és dr. Szász István a kész helyzetet felismervén, közös megbeszélés után 

lemondanak, s átadják a több mint 100 esztendős magyar érdekvédelmi összefogást az Antal 

Dániel elnöklete alatt működő bizottságnak. 

Apám egy rövid nyilatkozatot tesz az EMGE két főtitkára előtt. A nyilatkozat így szól: 

Alulírott Dr. Szász István az EMGE. ü. v. alelnöke, egyesületünk főtitkárai előtt kijelentem, 

hogy állásomtól a kényszer hatása alatt, az egyesület érdekében kell visszavonulnom. 

Kolozsvár 1947. június hó 25.  Dr. Szász István ü. v. alelnök 

Sajátja mellett Nagy Miklós és Szövérdi Ferenc főtitkárok aláírása szerepel.118 

 

Antal Dániel úgy hiheti révbe ért, de az EMGE sorsa megpecsételődik. 

 

Epilógus. 

 

Évekkel később lakásunkon egy ismert újságíró jelent meg. A súlyosan beteg ember 

sírva tett vallomást apámnak, s közeli halálra hivatkozva mondta: nem viheti titkát a sírba. A 

cikkeket Balogh Edgár megrendelésére ő írta. Bocsánatot kért. Apám esküvel fogadtatta meg 

velem, hogy az illető nevét nem mondom meg senkinek. Meghatódva búcsúztak egymástól. A 

bocsánatkérő néhány évet még élt. 

A tényt, miszerint az egész vádözön blöff volt, az bizonyítja, hogy apám tovább 

taníthatott. Pontosabban további tanulságos és dolgos időszakot nyert. Sőt egy idő után a 

Mezőgazdasági Közgazdaságtant is oktatta a Bolyai Egyetemen, majd munkáját a 

Mezőgazdasági Akadémián folytatta s a talajtérképezés gyakorlati megszervezésében szerzett 

múlhatatlan érdemeket. Erről szóló alapvető dolgozatát a Román Tudományos Akadémia 

Traian Savulescu elnök ajánlásával adja ki és bekerül az analitikus programba is. Később 

azonban, számos könyv megírása119 és az új fiatal talajtérképező generáció kiképzése után 

                                                 
116  Szász Pál igazi arca stb. Világosság, Kolozsvár 1947. június 26. csütörtök 3.  
117

  Szász Pállal együtt lemondott ez EMGE vezetősége. Öttagú bizottság vette át a vezetést. Antal Dániel 

az ideiglenes elnök. Világosság, Kolozsvár 1947. július 2. szerda 1.  
118  Az eredeti levél ma is családi levéltárunkban olasható 
119  Jelentősebbek: 1953, A talajtérkép alkalmazása a mezőgazdaságban; 1956, talajélet és trágyázás; 

1957,Talajjavítás közvetve ható anyagokkal. Valamennyi a Mezőgazdasági és Erdészezi  Állami Könyvkiadónál. 
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kényszernyugdíjazzák. Ezt követően a segédmunkásság várt reá. Mindezt emelt fővel fogadta 

és az éjjeli alma ciánozás, vagy a vakolókanál lerakása után hazatérve még újabb szakkönyvet 

is írt. 

 

Hihetetlennek tűnhet, mégis jellemző, hogy az EMGE további történetét olyan homály 

és találgatások fedik, mintha sokezer éves őstörténetről lenne szó. A téma jeles kutatóját 

Farkas András Zoltánt kérdeztem erről. Ő is csak tangenciális információkból tud 

következtetni. Nagy Miklósnak 1948-ban még könyve jelent meg az EMGE égisze alatt,120de 

ebben az évben – Kacsó Sándor vezércikkével121 – kiadták az Erdélyi Gazda Naptárának egy 

silány számát is. Aztán Egyed Ákost idézte, aki az EME történetéről írva megjegyzi, hogy 

1950-ben tiltották be más magyar és szász intézményekkel együtt s itt az EMGÉ-t is 

felsorolja.  

Semmi esetre sem lehetett valós Balogh Edgár megállapítása az EMGE későbbi 

hozzájárulásáról a kollektivizálás elősegítéséhez. Ezzel ellentétben mélységesen igaz, hogy a 

mezőgazdasági önszerveződésben betöltött szerepével, a közös gazdálkodás minden valódi 

előnyét felmutatta. 

Antal Dániel halálát apám már nagybetegen tudta meg, egy kórházi ágyon. A sokáig 

barátnak hitt ellenséget – Kótay professzor jelenlétében – megrendülten és keresztényi 

megbocsátással siratta el. Hallgattam őket. Tudatában volt annak is, ha Antal nem, akkor más 

végezte volna el ezt a munkát.  

Balogh Edgárral kapcsolata a továbbiakban is felhőtlen volt. Edgár bácsiról soha rossz 

szót nem hallottam. Mikor a csengőfrász éveiben apám bajban volt, támogató irattal is ellátta. 

Ez is ott szerepel emlékeink között. Írásait is közölte.  

Még volt egy szép élménye, a debreceni aranydiploma átvétele és az akkori 

földművelésügyi miniszter – Demény – által tiszteletére rendezett magyarországi szakmai 

körút. Hosszas szenvedés után 1973. február 16.-án halt meg. Az egyházmegyei főgondnokot, 

Kolozsvár igazi szerelmesét hatalmas tömeg kísérte utolsó útjára a Házsongárdba. 

 

Antal Dániel Család és szolgálat című122 életírását 1945-tel zárja. A kényes időszakkal 

nem foglalkozik. 

 

Balogh Edgár még 1986-ban megjelent Férfimunka című könyvében123 sem revideálja 

álláspontját. Így ír: – „Az összeférhetetlenségig feszült a Szász István volt földbirtokos, az 

EMGE-alelnök körül támadt bonyodalom is. Múltjából sok mindent elnéztünk, tekintetbe véve 

csatlakozását az antifasiszta ellenálláshoz a felszabadulás küszöbén, része volt a gazdakörök 

felélesztésében s a termelés megindításában is, de a „nem politizálás” gyakorlása mögött 

felsejlettek antidemokratikus kapcsolatai. Le kellett cserélni. Nem járt másképp Szász Pál 

sem, akit az MNSZ kiszélesítő politikája hívott vissza az EMGE élére, noha nyilvánvaló volt, 

hogy sem a román királyi diktatúra alatt viselt politikai szerepe, sem földbirtokos volta s 

gazdasági összeköttetései a régi rezsim embereivel nem fértek össze a kiéleződő helyzetben 

egy földműves tömegmozgalom érdekeivel. Kovács György Marosvásárhelyen a Szabad Szó 

hasábjain kezdte el a támadást személye ellen, ezt követte a Világosság névtelenségben 

maradt újságírójának nyomkeresése, s végül a vele szemben kialakult bizalmatlanság 

hatására az egész EMGE-vezetőséggel együtt lemondott. Ez legalább szabályos jogi megoldás 

volt, s a nagynevű szervezet demokratizálásának új feladatkörét Antal Dániel elnökletével 

öttagú bizottság vette át (…).” 

                                                 
120  Nagy Miklós, Grecu Serafim: Az édescirok termesztése és feldolgozása 
121  Erdélyi Gazda Naptára 150.kötet 174 
122   Antal Dániel, Család és szolgálat Bukarest 1971. 
123  Balogh Edgár, Férfimunka. Magvető Könyvkiadó Budapest 1986. 217.  
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  A kommunista kettős gondolkodás orwelli magyarázatáról – a „duplagondol”124 furcsa 

csavarjáról – az általam is nagyra becsült Gáll Ernő világosított fel. 

 

Leányfalu 

       

                                                                   * 

           

  II.  

 

Rendhagyó módon Trianonról 
 

A Trianonról szóló írások esetében is, akár az előző fejezetnél, számos tanulmány, előadás és 

rövidebb publicisztika jelent meg, s ezek között akadnak átfedések. Ezért itt is egy összevont 

anyagot készítettem belőle, melynek alapját a Rendhagyó gondolatok Trianonról című 

előadásom képezi. Így állt össze egy tanulmány és publicisztikai gyűjtemény az 1994-2012 

közötti periódus írásaiból 

 

                                                          Tanulmány: 2013. január 26. 

            

A tanulmányban összevont írásaim jegyzéke 

 
- Rövidebb publicisztikák: Megjelentek: 1994-2012 között. 

- Gondolatok az izsáki Trianon napra, 2008. május 16. Elhangzott: Izsák református 

templomában 2008. június 8-án, Megjelent: Átalvető (66.) 2008. június 4. oldal. 

- Két lábbal a Kárpát-medence földjén címmel, az előző előadás kibővítve, 2008. 

augusztus 17. Elhangzott: A Magyar Orvos Írók és Képzőművészek (MOKK) évi 

konferenciáján, Balatonlellén, 2008. szeptember 6-án, Megjelent: Átalvető (74) 2010. 

június 6. oldal.; MOKK 2008. évi antológiájában. 103. oldal. 

- Trianon csapdájában, 2011. február 14. Elhangzott: 2011 évi Pócsmegyeri 

Szabadegyetemen; 2011. október 19. Soproni Erdélyi körben.  

 

Trianon csapdájában 
 

I. 

 

Vajon csak az ember elmélkedik? A méltóságos lomhasággal sikló nagymadár, a 

habokat szelő bálna, vagy a csendesen kérődző bölény, s akár a nyári éjen át monoton cirpelő 

tücsök – a maga módján – nem elmélkedhet? És kérdezhetném, haszna melyiknek van több? 

Amaz állati bizton nem árt, emez emberi szülhet vészt is. 

Én azonban most történelmi vész szülte elmélkedés kényszereivel küzdök, mint legalább 

hatvan éve már annyiszor. Mikor e sorokat írom, éppen a Balaton-felvidék csodálatos békéje 

és szelídsége tart hatalmában gyógyító simogatással. A táj annyira a miénk, annyira magyar és 

otthonos, gondolnám. S már válaszolok is magamnak: akár a Hargita őserdeje, vagy a 

                                                 
124   Gáll Ernő, Számvetés. Huszonkét év a Korunk szerkesztőségében. Kolozsvár 1995. Az újraindulás 

előzményei 20-21. 
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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 a nyelvek is szülnek hasonló gondolatot, s azok pátosza nekünk tűnik hamisnak, 

nekik viszont szent s igaz. De nekik szabad volt, s ma is az, míg felénk annyi éven át tilos 

volt, s még ma is gyanakvással övezett az efféle elmélkedés. 

Pedig igazságot kellene tenni. 

Csakhogy ki tehet itt igazságot, mikor kultúrák bölcsőit ringató tájak lakói szeretnék 

ölelni annak szelíd és évszázadok óta vágyott idomait, s a magukénak tudni, csak a 

magukénak? Az idegen jelenlét úgy zavarja őket, mint idegen szem a várva várt nászt. 

Ki tehet itt igazságot, mikor legendák birkóznak egymással vad szorításban, s az ölre 

menők rojtos fülekkel tántorognak le a küzdőtérről, hogy újra, meg újra kezdjék a harcot? Mit 

számítanak az izzó és önpusztító küzdelemben, a higgadtságra és mérsékletre intő tudós 

szavak. 

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, mi mindebből 

az igazán igaz? Vagy min változtat, hogy ez nem nálunk történt, mert itt az ellenkezője volt 

divatos, hogy idegborzoló hazugságokkal kell szembesülnünk ott és oly sok évig itt is ezt 

kellett elszenvednünk, sőt máig nem tisztult fel a reánk bocsátott homály? Elvakult 

ellenlábasaink immáron évszázados múlttal rendelkező belső felmorzsolóinkat – tehát 

látszólag minket – idézve készíthetnek belőlünk számukra oly szükséges ellenségképet. A 

politika örökké hatalom után nyúlkáló kezében torzul a múlt, jelen s jövendő. Az érdek, mely 

a kordában tartás eme ősi szakmáját táplálja és élteti, nem az elvakítottaké, a 

megmámorosítottaké. És miközben szarvasbikákként, bőgve ökleljük egymást, becserkész 

minket a nemes vadak húsát, bőrét, agancsát – múltját, jelenét s jövőjét megszerezni kész 

hatalom. A nemzetek feletti nemtelen, a pénz. 

Ő az, aki ha kell, új legendákat ad, s régi igazságokat tagad, sóval hinti küzdőterünket és 

kiküldi – úgymond – pártatlan bíróit is, gyönyörködni kivérzésünkön, mint harci ebek 

marakodásán, mert a győztes csak ő lehet. 

Kárpát-medence, Dunatáj, szépséges szégyenkalodánk, mikor jövünk rá együtt: nem 

cifra szeretőnk vagy te, kit kéjesen gyűrnénk magunk alá, hanem szülő anyánk? S benned mi 

mind tejtestvérek, örökös örököseid. 

Évek óta beszélünk arról a teherről, melyet Trianon óta hordunk magunkkal, 

magunkban. Ennek súlya más-más mindenkinél és viszonylagos, attól függően, hogy 

mennyire tudatosult, mennyire tudatosították benne annak tragikumát, és mennyire fogékony 

hasonló frusztrációk megélésére. Abban azonban biztos vagyok, aki csak tud erről és tagja 

ennek a nemzetnek, az valamilyen módon szenvedője is a nagy veszteségnek. Ha más nem, a 

maga egyszerű szintjén úgy érzi át, mint a labdarugó szurkoló a berni döntőt. Ennél is több – s 

az idő múlásával egyre több lesz – azonban az olyan, aki úgy szenvedi el Trianon 

következményeit, hogy szenvedéseinek igazi okát nem is ismeri. Ebből a sok apróbb-nagyobb 

keresztből áll össze aztán, a nemzet kollektív tudatának gigantikus Golgotája. Az össznemzeti 

tudati egyensúly mérlegének serpenyőiben ez is ott van, és direkt meg indirekt módon 

meghatározója annak, ahogyan élünk, dolgozunk, gondolkodunk, tűrünk, remélünk, 

tervezünk, szaporodunk. Egyszóval a megmaradás, az életösztön egyik, nem elhanyagolható, 

meghatározója. Még a legkifinomultabb „szenvedők” is szinte észrevétlenül hordozzák ezt 

magukban, és tettenérhető létükkel kapcsolatos döntéseikben, megnyilvánulásaikban. Néha 

vannak aztán az életnek csomópontjai, mikor mindez megfogalmazódik. 
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Isten tudja mi válthatja ki, hogy éjjeli elmélkedés közben gyakorta, soha nem észlelt 

életszerűséggel, szinte testi fájdalomként, sajgó seb gyanánt kell megélnem az érzést és oly 

éles körvonalakat nyer bennem a gondolat, mely szerint születésem helye, neveltetésem és 

sorsom arra predesztinált, hogy ezt a sebet, mint soha be nem gyógyuló fekélyt hordozzam? 

Egyben azt is érzem, őszintén szót érteni csak azokkal tudok, akik ezt maguk is így élik meg. 

Ezen változtatni nem lehet. Bizonyos, hogy a sírig elkísér. A többi csupa kérdőjel. 

 

Szokták mostanság mondani, hogy Magyarország a világ egyetlen országa, amelyik 

körös-körül önmagával határos. Talán Sütő András mondotta ezt legelőször, ha emlékezetem 

nem csal. 

Sajnos ez így igaz, és magyarázata egyetlen szó: Trianon. 

De ha kicsúszik szánkon e szó, akkor az is kiderül, hogy Magyarország a világ egyetlen 

olyan országa, amelyik nem beszélhet legnagyobb nemzeti tragédiájáról. 

Ha azonban erről nem beszélünk, akkor örökre sérültek maradunk ott belül is. És csak 

visszük-visszük magunkban, visszük, nem csupán a határokon kívül, de az anyaországban is 

Pedig 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 nem csak sérüléseink katartikus kibeszéléséhez szükséges, hanem 

az elengedhetetlen önvédelmi reflex kifejlesztéséhez is, a megoldáshoz vezető tapasztalat 

leszűréséhez is. 

Ha valakit a mindennapok eseményei nem győznének meg ennek szükségességéről, 

annak azt tanácsolom, hogy olvassa el az ominózus diktátum szövegét. 

Már többször emlegettem – kellő naivsággal –, hogy az iskolákban legalább néhány 

hétig ezt kellene tanítani, sok kommentár nélkül, csak a legszükségesebb magyarázattal, és ez 

elég lenne ahhoz, hogy felébredjen a gyermekekben még érintetlenül tiszta igazságérzet, 

ennek nyomán pedig az önvédelem reflexe, 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 

általunk el sem követett, sőt a mások által sokkal súlyosabb formában elkövetett hibákért is. 

Bárki védheti érdekeit, de ha mi tesszük azt, az nacionalizmus és emellé már illik 

odabiggyeszteni a jól ismert velejárókat is. Élén az antiszemitával s alkalmanként a 

fasisztával. 

Ez a hungarikumként visszaköszönő csak reánk alkalmazott kettős mérce naponta 

visszaköszön.  

1998 és 2002 között 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. 

E négy év bírálatában azonban még a szomszédok s az általuk hagyományos 

ügyességgel hangolt nagyvilág is elmaradt az utána visszatérő régi hatalom serénykedése 

mögött, amellyel visszalövöldözött a múltba. Kifelé pedig már akkor is nagy igyekezettel 

jelezte: ígérete szerint ő könnyebb tárgyalópartner lesz. És megjelent megint az őszinte beszéd 

újra és újra előrángatott ellenpárja, a szomszéd népek érzékenységének respektálása, anélkül, 

hogy cserébe ennek bár töredékét elvárhattuk volna. Kezdődött megint a hatalmon maradás 

garanciájának látszó külső szent szörnyek kiszolgálása. A deklarációk, hogy mi tudjuk hol a 

helyünk. Merjünk kicsik lenni. 

Tudtuk ezt a nagy Szovjetunió, sőt a Harmadik Birodalom idején is. Mindig akadtak 

efféle tudóink. 

Ahogy ez az érdekektől elvakított emberfajta – gondolok itt a rossz értelemben működő 

globalizmus mindenütt jelenlevő kiszolgálóira – nem törődik az emberiséget végveszélybe 

sodró környezetszennyezéssel, úgy nem törődött itt e nyolc évig regnáló hatalom a nemzeti 



 87 

létünket veszélyeztető tényezőkkel. Sokfelé ezt még ma is hazaárulásnak nevezik, de itt az 

ilyen megállapítást azonnal gyűlölködésnek nyilvánították. 

Közben még patriótának is mondták magukat és a nemzeti létet éppen saját 

intézkedéseik nyomán nevezték biztosítottnak. Főleg a szomszédok felé óvatoskodó, 

meghunyászkodó politikával. Soha fel nem merült, hogy a részükről irányunkba 

megnyilvánuló támadások, sértések, ártások számonkérhetők lennének. Vagy legalább 

ritkítandók, cserébe hallgatásunkért, de a hallgatás az kussolás volt, a cél pedig egészen más 

és önző.  

A szavak és jelszavak, ahogy ma mondják: egész narratívájuk, félelmetesen hasonlított 

és hasonlít a Trianont megelőzőhöz. Még ma is összeesküvés elméletnek számít, ha ennek 

kapcsán felmerül a szabadkőművesség emlegetése. Pedig történészek számára az már nem 

titok, legfeljebb takargatni illő. És máris adódik az aktuális kérdés? Honnan ez a nagy 

hasonlóság. Az akkori s a mai hataloméhesek országrontó szándéka miért használ egyforma 

eszközöket?  

 

Trianon történetét sokan kutatják,- és nagyon kevesen. Hogy mi mindent jelent még ez a 

szó, mely a történelem szörnyű véletlene folytán lett egy könnyű szórakozások helyét jelölő 

megnevezésből maga a legfeketébb átok nekünk, s szomszédjainknak a legnagyobb 

tárgynyeremény kihúzásának helye, ma sem tudatosult. 

E szörnyűség a kétharmados területi csonkítás és a magyarság egyharmadának idegen 

uralom alá kényszerítése mellett egy nemzet gerincét törte meg és 15 millió (sőt tudtán kívül 

ennél is több és nem csak magyar) embert kényszerített olyan helyzetbe, melyben arra sincs 

reményük, hogy 93 évvel az események után – a világ nagy fórumain – tárgyilagosan lehessen 

azokról beszélni. A világnak nincs is olyan diplomáciai pódiuma ahol ezt a politika nyelvén el 

lehetne magyarázni. Elméletileg adódhat olyan helyzet, melyben valakiknek érdekévé válik 

Trianon felülvizsgálata – bár erre minimális az esély, s mikor mutatkozott azt ismét 

elszalasztottuk –, de ennek a diplomácia nyelvén történő elmagyarázása úgy, hogy a világ 

meg is értse, aligha lehetséges.  Erről csak teljes nyíltsággal lehetne beszélni két vagy több 

teljesen nyitott fél között és nem lehet érzékenységekre és protokollokra vigyázva, 

diplomáciai rébuszokba rejtve csevegni róla, tudván, hogy közben azt lesik, melyik szó adhat 

alkalmat a szónok és az általa képviseltek megbélyegzésére. Ez egy vérfagyasztóan tragikus 

történelmi csapdahelyzet, melynek ártatlan elszenvedője örökre a bűnös szerepkörébe 

keveredett, ezt olvassák fejére, ha csak megmukkanni is próbál. Ugyanakkor, ha hallgat, 

maradék életerejét is elszívják, létének maradék tartalékait is megkérdőjelezik. 

Megkérdőjelezik a telhetetlen kapzsiságot szülő túldimenzionált büntetés keltette étvágy miatt 

éppen úgy, mint a túlnyerő, az orgazda szorongását oldani egyedül képes végső 

megsemmisítésünk ki nem mondott óhaja miatt is. 

Ha erről akarunk beszélni, azt csak tudományos precizitással és tárgyszerűséggel 

lehetne. A politika viszont még nem jutott arra a szintre, hogy ilyen jellegű kérdések 

megoldását tudósokra bízza. Még a politikusok új és a trianoni cselszövényben érintetlen 

generációja sem tudhat vagy akarhat megoldást találni rá, ugyanis az eredeti ok, pontosabban 

az eredeti cél, ma is él, sőt ma él és uralkodik csak igazán a világban. Úgy hívják, hogy 

globalizmus, ideológiája pedig a neoliberalizmus. Ez volt az az erő, mely megrendezte a 

hagyományos társadalmak őt gátló nagy térségeinek a bedarálását. Így kapta Oroszország 

nagy forradalmát, a Közép-kelet-európai térség pedig az évszázados távlaton túl is megosztó, 

egymásnak fordító képtelen Trianont. 

Hogy ennek kik vannak a hátterében s kik voltak előkészítői majd kivitelezői? Ma is a 

legkényesebb és vitatottabb kérdések közé tartozik. Ritkán akad felénk történész, aki hozzá 

mer nyúlni, mert esetleg derékba törheti pályafutását. Látszólag megmagyarázhatatlan módon 
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még ma is inkább azok nyernek teret, akik felejtetni vagy éppen alátámasztani próbálják s 

nem igazi okaival foglalkoznak.   

Nos, mindez mutatja a helyzet képtelenségét. De erről majd később. 

Trianonra a történelem leg-jei minden túlzás nélkül érvényesek. Itt nem bombasztikus 

egyetlen jelző sem. Ezért a legnagyobb képtelenség tőlünk elvárni a bocsánatkérést az 

ellenünk elkövetett bűnökért is. 

 

Főleg esős, ködös, borzongató novemberi napokon – miközben a nekem örökké 

szomorú december 1-je közeleg, meg az a szégyenteljes december 5-e, csordultig telek 

kegyetlen élményekkel. 

A december 1-je sajnos tudom, hogy kevés magyarnak mond már valamit. Ki tudja 

errefelé, mi is történt ezen a napon? Még a 2002 béli, a Kempinski hotelben megejtett, 

szégyenletes koccintás sem hagyott itt a többségben nyomot. De hát mi tanítson meg valakit 

erre, ha maga „a tragédia” is kevés volt hozzá. Sőt, közel tíz év után ismét közel álltunk a 

megcsúfoltatáshoz. A Nemzeti Színház adott volna otthont e gyalázatos provokációnak. A 

provokátorok tudták kivel lehet szövetkezni. Azzal, aki a Nemzetiben Magyarországot vagy a 

magyarságot gyalázó színműveket – mint értéket – tálal elénk. Éppen az ifjú generációk 

nevelésére épített házban. A bűnössel, kesztyűs kézzel kell bánni, egy egész nemzet sebei 

nem fájhatnak. 

Ez is mutatja mennyire nem tanultunk azokból az időkből, amikor fel nem ismert 

obstrukciók álorcájában folyt a Trianont előkészítő rombolómunka. Ideje lenne figyelni 

azokra a modern köntösben jelentkező azonos jelenségekre, melyek érdekes módon nem 

csupán egy helyen, hanem hol itt, hol ott ütik fel fejüket, s ez a legmegtévesztőbb. 

De mi csak kerülgetjük a Trianon szót. Könyvesbolt utasítja vissza könyv árusítását, 

mert címében szerepel a szó. Esszé antológiába feltétellel akarják bevenni az erről szóló írást: 

arra utasítanának, hogy úgymond „depolitizáljam” a Trianon esszét.  

Nos, itt tartottunk még alig három éve. Szám keserű mosolyra torzult, eszembe jutott az 

egykor Erdélyben hallott riogatás, melyet román polgártársaink semlegesítésére harsogtak el 

szükség esetén. Ilyesféléket mondtak: Ott a határon túl tízmillió magyar áll fegyverben 

Erdélyt visszavenni. S mit gondolnak mi követte a híresztelést? Bizony nemzeti felháborodás 

és összezárás, főleg pedig az akkor megélt mindennapi nyomor csendes elviselése. Csak a 

megnyert terület maradjon a haza tulajdona. Az össznemzeté! Azé, melynek ők is tudják, 

hogy keleti fele (vagyis Ó-Románia) a saját utólag szerzett nyugati oldalát zsákmányolja ki s 

így ingyenélésének éppen ez az „össznemzet” a megszenvedője. De a haza mégsem eladó! 

Ezt tudták pontosan, és érezték az itt lenézett és szőrös talpúzott tömegek. Tudták és minden 

pátosz nélkül, mindennapi szenvedéseik néma tűrésével próbáltak tenni is érte. Hogy ez 

tévedés volt, hogy ez felesleges volt? Lehet. De ezt viszont nem tudták. Ők csak megtették 

azt, ami erejükből telt. Hogy mennyire rontott vagy javított tudatukon az azóta beléjük lépett 

Európa?  Ezt internetes blogokon lehet lemérni. A vad ellenséges hang, mely igazolja a 

felmérést, mely szerint második-harmadik legnagyobb ellenségnek ma is a magyarokat 

tartják, keveredik a keservesen szorongó, olykor önkritikus, sőt önostorozó felismerésekkel. 

Ők is áldozatai Trianonnak. Csak más módon, túlnyertesként. A nyereséggel azonban nem 

voltak képesek gazdálkodni. 

Saját zűrzavarunkban néha mi is megmozdulnánk. Akadnak derék szervezkedők, tenni 

akarók, felháborodók! Csak éppen félnek egy szótól, melynek tabuját beléjük szocializálta 

egy általuk is elítélt diktatúra. De vajon most mitől félnek? Azoknak a szocialistáknak az 

utódaitól, akik ezt a szocializációt „elkövették”? Egymástól? Vagy a bambára nevelt 

tömegtől? Vagy tán legjobban az ismert és ismeretlen hátterű örök vádolóktól, mert azok 

könnyen osztják a nacionalista, soviniszta, fasiszta és ehhez tapadó egyéb jelzőket? Itthon és 
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határon túl, saját szájjal s mások szájába adva, nem lelvén honukat hazájukban és hazájukra 

támadva az istenített és éppen miattuk is hanyatló Európából. 

 

Ez a zűrzavar nem maradhat így. Trianont el kell magyarázni, Trianont tanítani kell, 

Trianon bűnét fel kell tárni régi és új generációk számára. 

Láthattuk, hogy ennek híján milyen veszedelmes játék vált a népszavazósdiból. 

Pontosan körülhatárolt azoknak a csoportja, akik a fentieket ismerik, és akik ezért 

igennel szavaznak függetlenül attól, van avagy nincs hátránya, előnye, mert képesek voltak 

felismerni ama végső nagy előnyt. 

És pontosan körülhatárolt azoknak a csoportja is, akik ezt nem ismerve nem tudták mire 

szavazzanak. Amiképpen azt sem tudták, hogy ők magyarok, hogy ők a magyar nemzet tagjai. 

Ha tudják, akkor esetleg még ezt is bűnnek képzelték volna? 

Így állunk hát itt, a csodálatos Kárpát-medence közepén, és körülöttünk – a minden 

szorongás és tudati zavar ellenére – nálunk sokkal jobban felkészült, és mára már a birtoklásra 

érdemesebb szomszédjaink. Ugyanaz a társadalmi rendszer őket érdemessé tette, minket meg 

érdemtelenné? Vajon miben különbözött mégis az ottani az ittenitől? 

Nekik Trianon a kezdet, nekünk tehát a végnek kellene lennie? Tudnunk kellene: rajtunk 

múlik, hogy ne legyen az. Csakhogy sajnos nem jelenti a csakazértis újrakezdést! Nekünk 

Trianon semmi, még csak nem is hányaveti nyolc? Nekünk zéró, nulla. Nincs? 

 

És mégis! Ismét kezembe vettem az ördögi szerződést. Rövidített változatának 

átolvasása valóságos küzdelem volt. Tudtam, hogy ismét el kell olvasnom, de szellemem és 

lelkem minden kis részével tiltakozott ellene. Szenvedés volt annak a néhány oldalnak az 

átolvasása.  

Magyar az, akinek fáj Trianon! Ezt Karinthy Frigyes mondta. Ha ez igaz, és miért ne 

lenne az, akkor kevesen vagyunk magyarok. És egyre kevesebben leszünk. Ezeket a keveseket 

neveztem TTT (Trianon Traumatizált Társadalom) generációnak, de sorsuk egy a sokakkal, 

akik nem hordják tudatosan Trianon keresztjét, nem szenvedik meg nap mint nap emlékét, 

csak élik életüket az annak következményei által meghatározott korban, az elkövetők által 

gondosan megtervezett jelenben, és nevelik gyermekeiket az ott és akkor kicsírázott 

globalizmus győzelmét   sejtető jövőnek. 

De rosszkedvünknek ezernyi más apróbb – nagyobb oka is lehet. Persze ezek mind 

összefüggenek valahol az alkatunkat, sorsunkat determináló történelmünkkel. 

Mert a naponta tapasztalt butaság, korlátoltság, a rosszindulat, az irigység, a kisebbik 

hazából érkezettek nemzetféltésének nevetségessé válása, a befogadó ország(rész) lakóinak 

önfeledt rohanása, vagy legyek igazságosabb: terelése a globalizáció várományosi státusa, a 

konzumidiotizmus felé, megmagyaráznak mindent. A gonoszkodó, rosszindulatú szomszéd, a 

saját egészségének értékéről meggyőzhetetlen beteg, a termálfürdőben Horn Gyulát érvekkel 

alátámasztva bíráló idős urat mocskos szavakkal illető vadidegen, kegyetlen és durvaarcú 

valaki, az engem megalázó módon átverő könyvkiadó, a belőle áradó szenny miatt 

(jobb)helyeken feketén ásító képernyő, az utcasarkon sírva panaszkodó nyugdíjas néni, a 

terepjárójával a sarat röhögve rám fröcskölő előprivatizált vagy újgazdag, a község utcáin 

eldobált hulladék, dadogó egészségügyi reformlépéseink, az évtizedes baráti kör megosztottá 

válása, minden percünk ezzel magyarázható és összefüggésben van ezzel a még sokáig 

kikerülhetetlen okkal.  

Tudva vagy nem is sejtve TTT ebben a hazában mindenki. 

Mondjuk hát akkor azt, hogy magyar az, aki elszenvedi Trianon következményeit? 

Nem lenne jó definíció. Nem tudhatjuk miként torzult teste-lelke a túlnyerőknek. Nem 

ismerjük eléggé félelmeiket, szorongásaikat, kapaszkodó érvkeresésüket és következetes, 

mégis kapkodó próbálkozásaikat a múlt nyomainak eltüntetésére, az igazság átfestésére. 
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Beteggé váltak ők is. Trianon traumája másként, de őket is sújtotta. Nekik egyelőre még 

nehéz ezt megérteni. S ha azt hisszük az idő nekik dolgozik, tévedünk. 

Mire begyűjthetnék egy ármányos évszázad (vagy kettő) termését, az már senkinek sem 

kell, fogyaszthatatlan, sőt ártalmas lesz. Kezdhetnek majd mindent elölről. Ha velünk együtt 

még lesznek. 

És mi? Ez itt a kérdés. 

Itt „terülünk el” Európa közepén, s nem tudjuk, hogy Európával vagy Európa nélkül 

lenne igazán jövőnk. Régi várakozásaink, sóvárgásaink alapján úgy gondolhatjuk, hogy 

Európával. De nem a globalizált Európával, s főleg nem, mint annak – örök magyar módra – 

leghűségesebb tanítványai vagy utolsó csatlósai. Ezért fontos önmagunk és önbecsülésünk 

megőrzése. Eldobásra szánt értékeink lehetnek a legkelendőbb áruink egy megújuló 

közösségben. Ezt a kelengyét őrizzük meg lelki és szellemi szuszékjainkban. 

A többit majd meglátjuk. Cselekedjünk, és ne kérdezgessük: ki a magyar? Cselekedetei 

nyomán kiderül majd mindenkiről. Rossz és jókedvű pillanatainkban egyaránt nyitogassuk a 

hamis káprázatok csillogása miatt behunyt szemeket. Mi, a látó szemek tulajdonosai majd 

tapasztalhatjuk, hogy csodák-csodája magyarul cselekednek. 

És figyeljünk a jövőre, az utódokra. Számukra is, de minőségükre hasonló igyekezettel. 

Mert még a Trianont megismerő fiataljaink is hajlamosak egyoldalúan látni a múltat, s 

azt mondják, nem kellene teljesen beleolvadni a veszteségeinket siratók, a következményeken 

kesergők kórusába. Más téma is van a világon, ami megírásra, átgondolásra vagy művészi 

kifejezésre vár.  

Töprengek azon, kinek is van igaza? Vajon nem árulkodik ez is az egészséges 

veszélyérzet kihunytáról? 

Miközben ezt teszem, töprengésem megszakítja egy nyugatra szakadt régi barát jelzése. 

A kérdés számára annyira fájdalmas, hogy inkább nem olvas többet erről és őrzi a 

nagynehezen kiépített falat a múlt, s a kínnal kiharcolt jelen között. 

De…  

Kiskorúként ide származott utódaim, újra meg újra oda indulnak négy-négy 

gyermekükkel, s őket is oltogatják a szülőföld, a gyökerek szeretetével. Nyugati barátom 

pedig hozzám küldött írásaiban hetente visszatér a témakörhöz, direkt vagy indirekt módon. 

Miről is van hát itt szó?  

Ugyanarról! 

Ki így, ki úgy, de mégis kínlódik, és nem tud kiszabadulni a hálóból.  Vergődik. És a 

magát győztesnek képzelő – most birtokon belül is szorongó – hálószövő, lesi gyötrelmeit. 

Győzelmi mámorához hamis mítoszai és valós nyeresége mellé az általa kifosztott megalázása 

is szükségeltetik. Ebből merítene tartást magának, s ezzel könnyítene szorongásain. És itt 

téved talán a legnagyobbat. De tudni kell azt is, hogy számunkra nem vigasz az ő szorongása. 

Rövidtávon csak őt ingerli ellenünk, hosszú távon meg nem ez lesz a döntő. 

Újra csak oda érek gondolataimmal: Trianon traumatizált társadalom vagyunk, 

függetlenül attól, hogy olyan sokan vannak, kik mit sem tudnak az egészről.  De aki ezt átéli, 

tudja mit jelent. Mindegy sokallja-e, avagy menekül előle, mert nap mint nap benne él. 

Egyre megy.  

Egyre megy? 

Mert vajon ki a boldogabb és ki az, aki ez által több? 

Egyik? Másik? Harmadik? Vagy aki boldogan él tudatlanságában, az nem lehet 

ugyanakkor több? 

Csak egyet mondhatok. A keresztet letenni nem szabad. Annak, aki vállalta, eddig 

többet adott, mint amennyit elvett. Elvehette lelke nyugalmát, de megadta lelke szárnyalását. 
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Június negyedikén mindég felmerül a kérdés, vajon milyenek is voltak azok az érdekek? 

Azt hiszem, elmondhatom, hogy európaiak és Európán túliak, nem Európát szolgáló érdekei 

voltak. Azóta már lezajlottak, sőt zajlanak azok a tragédiák, melyeknek magvait ott és akkor 

elvetették, és már ők – egykori ellenségek – közösen alkotják Európát, s nem akarnak 

emlékezni arra, mi volt akkor és ott, s még kevésbé arra,- miként szolgáltuk javukat annak 

előtte zivataros évszázadokon át. 

Mi pedig itt élünk országban, s lélekben megcsonkítva, fogyatkozva, betegen és 

öngyilkos gondolatok között. Több generációnk élt csonka életet, s halt meg csonka lélekkel. 

Még az is kárunkra van, hogy génjeink Európához kötnek, s az ebből fakadó „emeltszintű” 

igény az Európa által nekünk juttatott nyomorúságban, emberfeletti s önpusztító 

teljesítményre sarkall. Aki erre nem képes, az alkohol vagy az öngyilkosság karjaiba 

hanyatlik, s aki képesnek bizonyul, egy-másfél évtizeddel európai társa előtt, sírba dől. 

Keletebbre élő igénytelen népek egészségesebb mutatókkal gyarapítják a nemzetközi 

statisztikákat. Nekik egyelőre így is jó. 

Európa bürokratái halogatják az igazi befogadást. Jó hosszú átmenetet akarnak. Ismét a 

kétsebességes Európát emlegetik. Kevesen tudják, hogy ez az átmenet mennyi veszteség 

nekünk s mekkora nyereség az általunk bámult befogadónak. Velük diktáltatták 

porbasújtásunk feltételeit, s most a kegyes engedély mely felemelkedésünket jóváhagyja, 

szintén az ő feltételeik szerint fogalmazódik. 

De azt nem feledhetjük, hogy emelt fővel, a veszélyek és remények ismeretében, 

minden egyes magyart erről felvilágosítva s ennek megértésére alkalmassá téve, minél 

gazdagabban s minél kevesebbet veszítve önmagunkból, s ezért az eljövendő generációknak a 

nemzeti öntudat egészséges vértezetét biztosítva kell Európainak lennünk. 

A gerinctörést követő 91 esztendő tanulsága az, hogy az önfeladás a legnagyobb 

veszély, s minden nemzeti betegség legfőbb okozója. Az egészséges öntudat létfontosságú, a 

két (sőt talán mondhatnám három) történelmi korszak által belénk vert, a szomszédok 

érzékenységeinek emlegetésével indokolt óvatoskodás ebben a formájában már nem 

folytatható. Meg kell lengetni a világ előtt az igazságot. Nem kihívóan, nem átkozódva, nem 

könnyfakasztó pátosszal. Keményen, határozottan, meggyőzően, alátámasztva, a minket 

körülvevő világ érdek és velejáró érvrendszerébe ágyazva. És sajnos, bizony ennek 

kockázatait is vállalva. Napjaink eseményei erről is szólnak. 

A régiók Európájában a Kárpát-medence természetes egysége, minden ellenkező 

akaraton keresztül is érvényesülhetne. A magyarság Kárpát-medencei integráló szerepének ez 

fontos teret biztosíthatna. Ez a kor piacgazdasági szemlélete számára talán megérthető 

lehetne, és az is, hogy ez nem csak magyar érdek. Európának valóban tizenötmillió magyar 

hazájává kellene válnia. Ha a tizenötmillió képes addig életben maradni, míg a kontinens ezt 

elfogadja, ha Európa képes megmaradni, amíg ez a felismerés is teret kaphat benne. Más lehet 

a sorsa a tízmilliónak is, ha tizenötmillió európai magyar van a közösségben, ha gazdasági 

érdekeit a minden szomszédjában (utódállamban) ott élő magyarság segíti és közvetíti, de 

ehhez addig a fogyó tízmilliónak oda kell figyelnie a szintén fogyó ötmillióra. Tömb-

magyarra, szórvány-magyarra, diaszpórára, már „alig-magyarra” egyaránt. Nem csupán kutya 

kötelessége, hanem életbe vágó érdeke is ez. Ezzel együtt azonnal felmerül az ezirányba 

mutató iránytű, a nemzeti érdek mai helyzete a Kárpát-medencei országok magyarságának 

tudatában és lehetőségeiben. 

Természetesnek mondható itt is, hogy mint sorsunkkal kapcsolatosan szinte mindennek, 

ennek a kérdésnek a gyökere is Trianon körül 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 
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hatásukat. Gondolok itt 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. 

Figyelni kell mindezekre, amennyiben valóban közösen vágyott és féltett cél: a nemzet 

megmaradása.  

 

Trianon csapdájának egyik fő jellegzetessége, hogy az igaztalanul és kis bűneinél 

messze szigorúbban megítélt áldozat, a nyertesek részéről az örök gyanakvás középpontjában 

áll. És ők ezt – valamennyi, cselekedeteikben is megnyilvánuló következményével együtt – 

nyugodtan tehetik, mert a nyugat, amit most Európának nevezünk, a hibák feledésbe 

merülésében érdekelt és csendet óhajt. A nyugalom ára pedig a nyertes 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, de a fentiekből érthető, hogy a kisebbségpolitikában meg folyton csak az egyéni 

jogokat akarják elismerni, és nem akarnak kollektív jogot adni.  

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.  

Bár nagyon szomorú, de ez a mai helyzetben a legtermészetesebben hat. 

Trianon áldozata csak rendzavaró lehet. A legbiztosabb helye egy képzeletbeli 

történelmi szertár spirituszában lenne. Vagy a holt népek skanzenében. 

De akkor hogyan is állunk a nemzet megmaradásával? 

A győztesek, pontosabban a nyertesek, töretlenül ápolják, gondozzák, és ha kell 

„génkezelik” tömegeik nemzeti öntudatát. Ez a magatartás 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. 

A kettős mérce Trianon csapdájának jelképe lett számunkra. 

Ez az ellentmondásos helyzet évtizedes beidegződéssé vált, hiszen a kommunizmus 

éveit a posztkommunizmus évei követik, és a kétszer négy év megszakítás csak arra volt jó, 

hogy még egyáltalán beszélhessünk erről. De még 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 céllá magasodott a nemzettudat kiirtása. Ugyanakkor köröttünk, közel és távol 

is, természetes annak mindenáron történő ápolása. 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. 

A legnagyobb hátrányunk, a tudatos, felelős választásra való képtelenség éppen itt 

hatott. Ezért volt nagyon fontos felébredni, és megtanulni, nem a nyugdíjasoknak odalökött 

19000 forintok – irányítva homályosodó – szemüvegével, pillanatnyi előnyök, rokon és 

ellenszenvek alapján választani. 
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Mi egy olyan történelmi korszak után vagyunk, melyben egy morális kötelékektől nem 

gátolt „élcsapat” megpróbálta felépíteni a maga országát egy olyan tömegre alapozva, melyet 

eleinte csak szelekció, utóbb meg már nevelés útján, a versenyképtelenség, a tehetségtelenség 

és tehetetlenség, az önálló gondolat hiánya jellemzett. Aki valamiért nem volt betagolható 

sem a szűk elitbe, sem az azt éltető tömegbe – az volt az igazi osztályellenség. Még a maguk 

nevelte kiválasztott gondolkodni tudók is gyanúba keveredtek, s ha nem sorakoztak fel önálló 

gondolkodásuk feladásával, átkerültek a megfigyelés alatt tartandó ellenség skatulyájába. 

A váltás után átléptünk egy ezzel a renddel ellenkező előjelű társadalomba, egy olyanba, 

ahol állítólag érvényesül a versenyképesség, a tehetség, az önálló gondolkodás. Csakhogy a 

régi elit átmentette magát, s az, ami jellemezte nem e három tulajdonság volt, hanem alapvető 

sajátossága, a gátlástalanság. 

A Magyarországon ezt a hajtűkanyart egy emberöltőn belül bevenni kényszerült 

élcsapat, eddig ugyanarra a maga nevelte bázisra építve akart ellenkező irányba menetelni, 

amelyet eredetileg ezzel ellenkező irányra szoktatott, de sem ő maga, sem kiszolgálói nem 

voltak képesek ezt a tájolást sokáig tartani. Eredmények híján egyetlen lehetőségük az volt, 

hogy amint azt a régivel is tették, az új világrendszernek is leghűségesebb kiszolgálóivá 

váltak és saját tömegüket meg egykori és mai ellenségeiket egy hajón tudva, bármi áron 

feledtetni akarták a nemzeti érdeket, a nemzeti megmaradás ösztönös óhaját, ezzel szolgálva a 

nemzetközi finánctőke és az ezt megtestesítők érdekeit. Nem mellékesen még az is előnyükre 

vált, hogy a globalizáció világában is hasznosnak bizonyultak alapvető tulajdonságaik, a 

gátlástalanság és értéktagadó érdekelvűség. E téren valóban versenyképesek voltak. De mint 

kiderült, még ez sem volt elég. Belebuktak. Nem beszélve a globalizáció ellentmondásairól, 

melyekkel vajon meddig maradhat talpon ebben a felgyorsult világban? Képviselői ugyanis a 

kapitalizmus klasszikus szabályait már régen túllépték. 

Az anyaországot az elmúlt nyolc éven át vezető elit semmit nem tett, ami cáfolhatta 

volna a tényt, miszerint hatalma megtartásának ára maga a nemzet elárulása. Iránytűjük a 

nemzeti érdek helyett – álcázva – annak ellenkezőjét mutatta. 

A fentiek tükrében vizsgálva, helyzetünk kétszeresen nehézzé vált. Mert nem csak a 

földrajzi és történelmi, s egyben gazdasági környezet szól ellenünk, de még saját választott 

vezetőinknek is érdeke lett volna pusztulásunk. Trianon rejtett céljait egyszer kivédtük. 

Trianon rejtett céljait saját választott elitünk szinte megvalósította. 

Azt mondják, a parazita lét örök jellegzetessége az élővilágban és a társadalomban 

egyaránt, hogy az élősködő nem lát előre. A gazdaszervezettel együtt pusztul el. Sovány 

vigasz lett volna ez nekünk. 

Akkoriban többször leírtam: a megmaradásért folyó harc először is ott dől el, hogy 

képesek leszünk-e kinyitni a szemeket, és megtalálni azt az új vezető csapatot, amelyik a 

nemzet iránytűjének hamis lapját képes kicserélni. Utána, és vezetésükkel kezdhetjük meg 

majd az igazi küzdelmet a túlélésért, melyben eddig a hét szomszéd mindig megelőzött. 

 

Újra meg újra visszatér tehát a Trianon-probléma. Ostorozzák jobbról és balról, 

feledtetni akarják jó és rossz szándékkal. De megkerülhetetlen marad, mint az eredendő 

bűnbeesés.  

Ha másként is elemezzük a kérdést, rájöhetünk, hogy mára annak legnagyobb tragédiája 

nem a területi és emberi veszteségben rejlik, hanem abban a csapdahelyzetben, amelybe a 

maradék csonka ország került. Hiszen a puszta tény, hogy nem semmisült meg, nem pusztult 

bele a csonkításba, folyamatosan ingerli a közben anakronisztikussá vált homogenizáció 

vágyától hajtott soknemzetiségű utódállamokat. Segítség pedig nem várható a mindenáron 

való haszonszerzésre szerveződött külvilágtól, mely – mint már említettem – csendet akar. 

Egy vesztes túlélő és hét győztes haszonélvező viszonyát ebben a helyzetben csakis az 

ismétlődő alulmaradás határozhatja meg. 
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Valami nagy, belső, önmagunkra alapozott megújulás, megerősödését reméltük. Ezzel 

szemben éppen állítólagos szuverenitásunkat visszanyerve uralkodott el felettünk az az erő, 

amely ebben ellenérdekelt és megosztotta nemzetünket. Ez a megoszlás lett a további 

aprózódás csírája, s általa a trianoni csapda kettőssé vált. Az a bizonyos macska sem kinn, 

sem pedig benn nem fog egeret. Az egymással összeadódó, sok esetben összefogó külső és 

belső ellenerő éppen természetes ösztönét kezdte ki. A magyar érdek, mint szó is szitokká 

minősült. 

 

2004. december 5. után napokig éltem lesújtva, a fájdalomtól szótlanul, s velem együtt 

nem kevesen. Idő kellett, hogy magunkhoz térjünk, hogy elfogadjuk diagnózisunkat, a talán 

halálos kór jelenlétét. A teszt kegyetlenül dobta elénk, mintha szembeköpött volna az 

igazsággal. Kiszolgáltatottságunk tudati szinten, lélekben, szellemben is tettenérhető. 

Döbbenten álltunk és körülnéztünk, vajon a mellettünk elhaladó a másfél millióból való-

e, vagy a hat és fél közé tartozó. Mert tudhattuk már előre is, hogy itt a passzivitás is a 

nemmel egyenlő. Hiába minden magyarázkodás, hiába az eddigi választások példái, a 

győzelmi mámorban tobzódók egybemossák a nemmel. 

Győztünk, győztünk, ismerjétek meg azt a szót, hogy Nem! harsogta a büszke kiáltozás. 

A csonka országot fájdalmasan vette körül csalódott önmaga. Nem volt elég a világot is 

meglepő eredmény szégyene, még triumfáltak is. Gúnyt űztek a fájdalomból, viccet csináltak 

belőle. 

Úgy látszik, erőszakkal nem lehet elővarázsolni a kegyelmi pillanatokat. 

Így lett ez a magyarság „kegyetlen” pillanata. 

Nem a hazaszeretet hibádzott már innen, az csupán álom maradt, de semmiféle 

közösségi tudat nem maradt. Irtották! S mára a dicsőített egyén önmagát szolgálva rohan a 

vesztébe. De miként jutott el az az Erdélyért tüntető, a falurombolás ellen tiltakozó magyar, a 

NEM szavazatig? Ha az azután eltelt időt áttekintjük, megfigyelhetjük, hogy az első 

demokratikus kormánytól – mely a határon túliakat politikája egyik tengelyének tekintette, de 

ugyanakkor a Trianont körüllengő tabu csendjét nem merte megtörni – folyamatos volt a 

hanyatlás. Míg a jobboldali kormányok ehhez csupán azzal járultak hozzá, hogy a reméltnél 

kevesebbet tettek, a bal-liberálisok következetesen és tudatosan romboltak. 

Már 1994-ben ott volt a határon túliak elleni uszítás az MSZP kampányában. S ha lehet, 

emlékezzünk csak vissza midőn a polgári kormány a státustörvényig s annak is tompított 

formájáig kellett visszakozzon. Az MSZP hol ezt, hol meg azt mondott, hogy végül a 23 

millió őrülten-nevetséges rémlátomásának szuggerálásával tegye fel a koronát 

tevékenységére. Világos volt: a cél nem a cél, hanem az csupán eszköz lett számukra, eszköz 

más célokért.  

Na és ha árnyalni is akarunk, emlékezzünk arra is, mikor az SZDSZ következetesen 

ellene politizált és egységesen ellene szavazott minden kísérletnek, országon belül és kívül is 

a nemzeti gondolatot sározta, mocskolta és járatta le, ahol csak tudta. Ők a koronát egy 

svájcisapkával azonosították és ezzel tették fel a maguk tevékenységére a koronát. Egykori 

tagjaik ma is ezt teszik. Ennek kapcsán akarva-akaratlanul is eszünkbe kell jutnia a 100 év 

előtt történteknek, tetteknek, mondottaknak.  

Aztán jöttek az újabb kormányok, mindenkor hibának tüntetve fel azt, ami a határon túl 

segít. Ennek jegyében következett a státustörvény kiüresítése, meg az irigységet szító 

uszítások a külhoni magyarok ellen, és az együttműködés mindvégig az őket sanyargató 

testvérpártokkal, ami számukra mindennél fontosabb volt. E téren nagyon tudták, hogy 

egységben az erő. Az igazi koronázó aztán Gyurcsány Ferenc lett.  

És mi volt mindennek a sötétségnek a hátterében? Megint csak Trianon. Trianon, amikor 

kilencvenegy évvel ezelőtt „véget ért a vég kezdete”. A világ számára látható kezdet, az 

induló globalizáció milliók életét követelő külső megnyilvánulása: az első világháború. Az az 
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öldöklés, melyre valójában a világ megváltoztatásához volt szükség. Okok, érdekek, 

ármányok szövevénye a világ előkészítéséhez és hozzáigazításához a csirázó globalizmus és a 

mellette-érte-általa a felszín alatt kúszó neoliberalizmus terveinek megvalósításához. Az első 

nagy lépés. Lám újra ide lyukadunk ki. 

A hagyományos társadalmak megtervezett végének kezdete is volt ez, mi pedig ilyen 

társadalom voltunk. Hagyományaiból, szakrális múltjából, parasztságából újra meg újra talpra 

állni képes magyarság élt még akkor e tájon. 

Miközben azon búsonganak derék honfi értelmiségiek, hogy a rendszerváltás nem 

történt meg, én figyelmeztetnék a sorrendre. Ugyanis a Kárpát-medencében még nem történt 

meg a kilencven év előtti háborút záró békeszerződés következményeinek feldolgozása sem.  

Igen. Pedig egy olyan képtelenség volt, olyan egyedülállóan elképzelhetetlen, hogy 

máig hatnak vesztest és győztest pusztító következményei. 

A magunk baja mellett most egyre jobban észrevehető a leginkább neurotizált vesztesek 

– különösen a saját történelem hiányát és a váratlan nagy győzelmet legjobban megsínylő – 

szlovákok viselt dolgai. 

De ugyanennek a feldolgozásbéli hiánynak tudható be az is, ahogyan naiv magyar 

háborgók belemennek a természetes csapdába és – szerencséjükben-szerencsétlen 

ellenlábasaikat szolgálva – elherdálják a kezükbe adott újabb használható érvet. Nem akarják 

megérteni, hogy amikor azok netán tankkal hajtanak belénk, és mi kővel dobálunk vissza, 

akkor a világ máris egyenlőségjelet tesz a kettő közé, és egyformán ítél el. Felkészületlen 

hőzöngőink a maguk módján válaszolnak az eseményekre és az igazságérzet motiválja őket. 

Nem tudják, hogy a vásznakra festett vagy skandált jelszavak, a kihívó jelképek, a senyvedve 

égő zászlók, a dacos mellverdesések, de sajnos még a meghatódva elhelyezett koszorúk is 

saját jogos (és minden magyarral közös) sértettségük érzetének levezetése közben, éppen a 

közös ügynek ártanak. 

Ezt a zűrzavart sok évtized oktatásának tudatos hézagossága és a nemzeti tudat 

módszeres pusztítása okozta. Néhány hónapja egy utcai interjúban Trianon túl nehéz 

kérdésnek bizonyult. Nem született rá bár egyetlen egy legalább minimális tájékozottságot 

eláruló válasz sem. Azt annál gyakrabban hallhatjuk, hogy ne siránkozzunk, hagyjuk 

begyógyulni a sebet, felejtsük el stb. 

De gyógyító-e a felejtés? S főleg lehet-e védelem újabb Trianonok ellen? Mert ilyen 

folyamatosan fenyeget minket több felől és többféle is. Csakhogy tegnap még e csonka 

hazában is tabu volt e téma. Az uralkodó szellem nem fogadta el. Szándékosan összemosta 

Trianon feldolgozásnak szükségességét a foci huligánok felelőtlen ordítozásával. 

Szalonképtelen kérdéssé tették, akárcsak eredetünk titkait. 

Ez utóbbit mintha kezdenék megoldani külhoni tudósok. Nagy szerencse ez, és nagy 

csapás a begyepesedettekre, meg a szándékos tudatmérgezőkre egyaránt. 

No de Trianon? 

Friss információ szerint ukrán diplomáciai iratok szólnak aktuálisan leleplezett román 

igényekről, melyek Ogyesszától Szolnokig és Csernovictól Balcsikig terjednek. Ez most 

ugyanolyan képtelenségnek tűnik, mint száz éve tűnt a mai határok emlegetése. 

És ekkor képtelen gondolatom támad. Mi lenne, ha elindulna egy olyan valóban 

diplomatikus magyar külpolitika, mely például szívós munkával megpróbálná elérni a francia 

külkapcsolatot és meggyőzni arról, hogy saját kezdeményezésből – gazdasági és politikai 

érdekből – tisztázza a jórészt eltúlzott francia szerepet Trianon ügyében. Ők maguk próbálják 

felkutatni az igazságot, erre hozzanak létre ösztöndíjakat tehetséges – Trianon kutatásra 

vállalkozó – külföldi történészeknek. Ők próbálják tisztázni a ma már jól ismerten 

leegyszerűsített és a „Grand Nationt” beárnyékoló tévhiteket, szimpatikusabbá tenni magukat 

egy másik európai tagállam számára. Talán képesek lehetnek ők is komolyan venni egy, a két 

nép viszonyát messze valódi súlyán felül terhelő kérdést.  Aprócska ötlet. Bár egy ilyen 
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irányú külföldi kutatás, nagy meglepetéseket szerezhetne a kontinens e témakörben 

begyepesedett történészeinek. 

Akármilyen módszerrel is történne, de egy hasonló tisztázás után számos gyakorlati 

kérdésben is más alapokról indulhatnának a tárgyilagos, valóban XXI. századi szellemű 

tárgyalások egy valódi megbékélés és nyugvópont elérése céljából. Ez esetben nem lenne 

akkora gond, amikor akarva akaratlanul, bármihez nyúlunk, Trianon felfoghatatlan tévedésébe 

ütközve akadnak el ügyeink.  

Utópia, utópia mondom magamnak. 

Mégis, mikor néhány hónapja erről gondolkodtam, nem sejthettem, hogy perceken belül 

kezembe kerül Csoóri Sándor cikke. Hihetetlennek tűnt a gondolatok egymásba kapcsolódása. 

Csoóri ugyanis egy történelmi pillanatra emlékezett írásában, amikor is Francois Mitterrand 

Budapestre érkezvén először Illyés Gyulával óhajtott találkozni. A vendéglátó már másnap 

beszámolt élményéről Csoórinak. Ezt mondta: Ha hiszed, ha nem, már öt perc múlva 

Trianonról beszélgettünk. Azt mondta az elnök, hogy Trianon mocskos dolog volt. Mocskos 

ügy! Aztán Csoóri leírja, hogy Mitterrand ezt néhány hónap után otthon is megismételte így: 

Trianon mocskos ügy volt, amely megszülte a második világháborút, az emberiség 

történetének legszörnyűbb botrányát. 

Lehet, hogy a Grand Nation lelkiismeretének korrekt és indokolt ébresztgetése nem is 

volt olyan elképzelhetetlen ötlet részemről? 

 

Körülfigyelve, ma is folyvást folyik a vita a Trianon szó miatt.  

Ha leírva látom, nem is olvasok bele az írásba! Elég volt ebből! Tettekre van szükség! 

Mondja az egyik. Ugyanakkor valóban sok semmitmondó (és sokat akaró) lobogtatja e szót. 

Szinte jogosítványként használják, hogy a nemzet sorsába jó haszonnal avatkozhassanak bele. 

De ott van a harmadik lehetőség is, a Trianon-komplexus, mint hasznosítandó tapasztalat, 

mint veszélyérzet, mint megtermékenyítő és értéket teremtő ihlet, vagy indíték. Minek 

szenvedtük el ezt a hatalmas veszteséget, ha tanulni sem szabad belőle? Engedtessék meg, 

legalább saját kárunkból tanulni! 

Mert nem tanultunk. Annyira nem, hogy itt és most, ebben a történelmi pillanatban is 

akadt liberális publicista ki az állítólag nem létező magyar sajtószabadsággal élve, az erdélyi 

kisebbségre s annak összmagyar létünket segítő teljesítményeire emlékeztető egyik 

próbálkozásom után nekem ugrott. Azzal támadott – a témával foglalkozó Magyar Televízió 

műsorpolitikájával együtt –, hogy ne a határon túli kisebbségekkel foglalkozzunk, hanem 

belső kisebbségeinkkel, s itt a romák, a melegek és a mozgássérültek csoportját sorolta fel. 

Mintha a kettő ellentétben lenne egymással. Egy másik tiltakozik a közintézményre 

kihelyezett koronás-címeres zászló miatt és azt irredenta jelképnek nevezi. Hazai, nem 

külhoni újságíróról beszélek. Rosszindulat, hátsó szándék, vakság, tájékozatlanság? Döntse el 

az olvasó. Pedig aki a Trianon komplexust átlátja, fel sem tesz ilyen kérdést. Hacsak nem 

mégis a rossz szándék vezeti. Ugyanakkor elképzelhető, hogy a sok szócséplés, a jószándékú, 

jobb sorsra érdemes és alkotóképes emberek gondolatait is elhomályosítja. Éppen a tettek 

helyett Trianont lobogtatók jóvoltából is.  

A trianoni tanulságok nélkül azonban nincs talpraállás. A bennünk épülő Trianon 

emlékmű a magyar jövőt szolgáló világítótoronnyá válhatna, mert zátonyok és sziklák között 

kell hajóznunk. Talán örökké? Minden esetre még jó ideig. 

 

II. 

 

Amikor a 90 éves szomorú évforduló előtti hónapokban leültem, újragondolni és 

aktuális formában rögzíteni gondolataimat, melyeket – meggyőződésem szerint – nagyon 

sokan száz és ezer formában már átgondoltak, újra csak azt kérdeztem magamtól: 
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gyászbeszéd írására készülök-e? De gyászolni igazán csak természetes helyzetekben lehet. A 

halál az élet része, a gyász az ezzel járó fájdalom feldolgozása, vagyis egy normális és 

szükséges, létünk menetébe beágyazódott folyamat. Általa is többek leszünk, ekkor épül 

igazán tudatosan belénk mindaz a tapasztalat, amit az eltávozott reánk hagy. Főleg a lelkiek, 

de egyebek is. Ekkor próbálunk felemelkedni a vigasztaló Atyához és lessük üzenetét. Vagyis 

mindaz, ami akár a legtragikusabb halállal kapcsolatos, tehát a gyász is: az élettel, a léttel járó 

természetes dolog, vagy ahogy mondják: a feldolgozás, a nagy szintézis. 

Ma már állítom, hogy e gondolatok fényében sem gyász-szertartás Trianonra emlékezni, 

Trianon emléknapja nem gyásznap, bár a fekete lobogót illendő lenne mindenhol kitűzni. 

Trianon ugyanis számunkra egy történelmi képtelenségnek tűnő és soha el nem fogadható 

tragédia. Nem természetes halál, s több mint váratlan baleset. Saját szubjektív ítéletünk szerint 

nem illeszkedik bele természetes módon történelmi létünk folyamatába, nemzeti 

időszámításunkba. Alattomos gyilkossági kísérlet, egy ország hátában tudatosan otthagyott 

kés. És ma már az ujjlenyomatok is egyre ismertebbek. 

Ezzel talán már meg is adtam a válasz egy részét azoknak, akik a Trianon téma hallatán 

sebek nyalogatását, siránkozást, a megváltoztathatatlan balga felemlegetését, a szomszédok 

felesleges irritálását vagy sok más, már-már sablonos ellenérvet vágnak az arcunkba, s még 

legjobbjaink közt is van olyan, aki arra bíztat, hogy nézzünk előre, ne merüljünk el a múltba. 

De Trianon számunkra mégiscsak tény, s bár nekünk úgy tűnik, talán soha meg nem 

magyarázható, azóta is a magyar élet olyan csomópontja, ahová ok-okozati alapon minden 

visszavezethető, s ami ok-okozati alapon minden előtte történt eseménnyel is összefügg. 

Trianon tanulság. Trianon egyaránt lehet a pusztulás kockázata, vagy a megmaradás 

tapasztalata. Természetes életösztönünk, melyet a legkülönbözőbb ellenérdekelt erők tűzzel-

vassal pusztítanának, azt kívánná, hogy e kettő közül ez utóbbira – a megmaradás 

tapasztalatára – figyeljünk. Ez lenne az említett válasz második és talán fontosabbik része.  

Vagyis Trianon nem egy természetes haláleset vég nélküli siratása, hanem egy 

természetellenes, megfontoltan aljas gyilkosság miatti fájdalom, melynek eredményében 

igenis gyakorlatiasnak és önvédelmünket szolgálónak kell lennie, éppen az elemzésében rejlő 

fontos felismerések és tapasztalatok által. Mi ugyanis folyamatosan és még igen sokáig 

Trianon el nem ismert, fel nem ismert, sőt felismerni tilos csapdájában vagyunk.  

 

Egy rövid összegző elmélkedés nem helyettesíthet könyvtárnyi irodalmat, s ez a 

könyvtárnyi irodalom sem volt még képes teljes mélységében feldolgozni a tragédiát. 

Kísérletek vannak és vélemények, de talán nem is ez a pillanatnyilag elsődleges kérdés, 

hanem az, hogy arról az előbb felvetett alapállásbéli, szemléleti kérdésről beszéljünk, s annak 

dolgában hozzunk döntést: kell-e emlegetni Trianont vagy sem. Vagyis: van-e gyakorlati, a 

megmaradásunkat szolgáló értelme az emlékezésnek? 

Nos, én meggyőződéssel állítom, hogy igen. 

Ugyanis jól felismerhető, miszerint minden bajunk, keservünk, amely azóta is 

felhalmozódott, amely jelenleg is pusztít, amely a jövőben is fenyeget, oda vagy oda is 

visszavezethető, s természetesen azokhoz az okokhoz is, amelyek Trianon tragédiájába 

torkolltak. Teljes képtelenségnek tartom azt, hogy egy ilyen drágán megfizetett tapasztalat, 

melynek párja – ebben az egészen elképzelhetetlen formában – alig van a történelemben, 

feledésbe menjen, s ne szolgálja új hibák megelőzésének lehetőségét. Ilyet egészséges 

gondolkodás nem tanácsolhat, legfeljebb hátsó szándék, ellenségesség, átgondolatlanság, 

vagy gyávaság.  

Az átgondolatlanság lehet akár a sok zavaros eszme és igyekezet félrevezető erejét 

tükröző téves ítéletalkotás is, bár az bizonyos, hogy a tragédia valódi megrendezői a hátsó 

gondolatok és az ellenségesség gazdái, a mai napig megnevezhetetlenek és jelek szerint ma is 

irányítják a világ sorsát, s benne a miénket is. Módszerei, mint már láthattuk, több mint száz 
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esztendeje változatlanok. Ez sem igazolhatja azonban a reánk erőltetett tehetetlenség érzet 

elfogadását. 

A gyávaság is előfordulhat, mert bizony tudjuk, hogy kényelmes álláspont a hallgatás, 

az annyit hallatott hamis tanács elfogadása, mint például az unos-untalan emlegetett szlogen: 

a szomszédok érzékenyégét ne sértsd. De a saját tudatunk gyengülését óhajtó külső ellenséges 

igény mellett él egy belső is. Erre magam is említettem fájó példát, amikor arról beszéltem, 

miszerint igen jeles körben tartott Trianonról szóló előadásom nyomdai megjelentetését annak 

„depolitizálásához” kötötték volna. Minden épeszű ember tudja, hogy ez lehetetlen. S mégis, 

ezt követően az ijedt nagyérdemű közönség 95 százaléka lehajtott fejjel surrant ki mellettem 

az előadóteremből. Érezhető volt félelmük valamitől, valakitől(?), saját belső szellemi 

kísérteteiktől, attól, amit beléjük neveltek, s azért, illetve annak hiányában, amit nem neveltek 

beléjük. Mindez nemrég történt. 2008 őszét írtuk akkor. Milyen érdekesen változnak az idők: 

pár hónappal ezelőtt nyilvánosan bocsánatot kértek a hangadók, s próbálták a felelősséget 

másra hárítani. Mellesleg e jobb sorsra érdemes szellemi körben kaptam előbb – jeles 

kollégától – Fideszes-bérenc besorolást 2004. december 5. puszta felemlítése miatt is. Nagyon 

nagynevű ember mondta, tehát nála, náluk, az igen szavazat ezt jelentette. Az eset egyik 

iskolapéldája maradt számomra a pártpolitika nemzetpolitikát kiszorító korjelenségének.  

Bár az eltelt évtizedek szívós „központosított” erőfeszítései nyomán szinte általánossá 

vált Trianon emlegetésének fóbiája, bár divatossá vált az a felületes megállapítás, hogy 

Trianon emlegetése a sebek nyalogatása, meddő és hiábavaló cselekedet, önmagamat is 

ismételve, újra és újra le kell szögeznem azt, hogy aki ezeket a hibákat szeretné elkerülni, 

annak éppen az ellenkezőjét kellene tennie. Trianont tanulmányozni, elemezni, megismertetni 

szükséges. Ennek hiányában örökös teher marad. Teher marad annak, aki tud róla valamit s 

teher annak is, aki semmit vagy szinte semmit nem tud erről, de tudtán kívül olyan 

környezetben él, mely szintén tudatosan vagy éppen a nélkül szenvedi meg Trianon 

csapdájának kimondhatatlanul sokrétű következményeit. 

 

De térjünk vissza szorosabban vett témánkhoz. 

Trianon előzményeit történelmi kronológiába szedegetik, s egyre gyűlik az anyag, 

melyben ott található a bölcs, önkritikus, de nem önpusztító, önostorozó, hanem elemző 

szemlélet. Valóban voltak botlásaink, voltak hibáink, de ezek nem lehettek egyedüli 

magyarázatai annak, ami történt, hacsak vissza nem megyünk a naiv kérdésig: Árpád apánk 

miért éppen ide vezérelte népét? Persze itt is vannak hisztérikus, de inkább a rombolás 

szándékával kitalált elméletek, melyek a tudományosságtól éppen úgy távol állnak, mint a 

jövőbe tekintő, tanulságot kereső bölcs szemlélődéstől. És hány meg hány spekuláció, el 

odáig, hogy Trianon valóságos áldás volt, mert megvédett attól, hogy a szomszédos népek 

még több központi területet „szüljenek be”, egészen Budapestig. Ugyanakkor érdemes ezen is 

elgondolkodni, hiszen veszélyes részigazság van benne, és másol, más felállásban akár Uniós 

gond is lehet belőle. Azt hiszem, valamennyien látjuk keleti határaink mentén a román nyelvű 

feliratokat: casa de vanzare (eladó ház) s azt is, hogy Rajka ma már „Bratislava” elővárosa. 

De Trianont a belső történések, beleértve a hibákat is, egymagukban nem magyarázzák. 

A külső okok elemzése pedig még nem ért el a valódi gyökerekhez, csak közelíti azokat. Még 

ma is közszájon forog a megállapítás a szemét franciákról, meg Clemenceauról, aki magyar 

menyét utálta. Arra is emlékszünk, hogy Mária királyné luxus-prostituáltakat vitt Párizsba. 

Azt is olvastuk, amit a megboldogult Ion Lancranjan írt. Ő ugyanis ezzel éppen minket vádolt, 

s szerinte ezen is múlott a románok által a Tiszáig remélt határ hátrább vonása (ezt a könyvét 

éppen most adták ki sokadik kiadásban). Aztán meg, hogy hajózhatónak mondták a határ 

menti folyócskákat, körvasutakra volt szükségük, mondván: majd ezek segítségével vihetnek 

csapatokat a vörös Oroszország ellen, stb. Jaj, de jó lett volna, ha csak ennyiről van szó, s nem 

sokkal összetettebb és távolabbi meg távlatibb érdekek sokaságáról, a már akkor éledező 
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globalizáció tőrvetéseiről és hálóiról, melyeknek eredményei nemrég értek be nemcsak 

nálunk, de európai, sőt azt meghaladó viszonylatban is. Mert bár a részletek még kutatásra 

szorulnak, de egyre jobban látható, hogy a hagyományos társadalmak összeroppantása volt a 

cél. A hagyományos társadalmak, a hagyományokat őrző társadalmak pedig a nagy paraszti 

társadalmak voltak, a polgárosodásban elakadtabbak, elsősorban Oroszország, s utána a 

Monarchia, meg néhány szomszédja. Oroszországnak jutott a Trockij és Lenin által oda 

beoltott Nagy Októberi Szocialista Forradalomnak nevezett mindent pusztító vírus, a 

Monarchiának Trianon, s utóbb Jalta ajándékai. A várt eredmény megszületett. Ma már ezek a 

társadalmak eltűntek. A hagyományőrző parasztságnak még a farmerré változott maradékát is 

irtják, ahogy tudják. Még az agrárproletár is átmeneti állapot volt csupán. Nem kell, csak a 

lebutított és nemzeti tudatát vesztett egyénekből álló tömeg. Nem kell a család, a kisközösség, 

az állam, a nemzet, s persze a hit sem. Mert ezek akadályai a bóvlit olcsón termelő és azt 

egyben fogyasztó tömeg kinevelésének, amelyik dolgozik, majd idejében meghal. Nem kíván 

sok pénzt egészségére és soha fel nem ébred testi és szellemi kábulatából, sőt igényli azt. 

Ezen az emberi táptalajon vagy humuszon, ahogy én mondanám „humus sapiensen” tenyészik 

a globalizációs elit, a kevesek, a kiválasztottak. Ők nem gondolkodnak el semmin. A 

nyereségvágy mindent áthat. Saját utódainak jövője sem tét. Éppen most éljük át a bizonyító 

időszakot. Az államot leépíteni akaró neoliberalizmus világcsődjét az államok segítségével 

oldotta meg, a tömegek kárára és bizony önként, józan érvekre hallgatva ma sem hajlandó 

módosítani elképzelésein. Néhány optimistább szakember hangja néha hoz némi optimista 

felhangot is, ők látnak szándékot valami finom irányításbeli áttervezésre, de ez még kevés az 

üdvösséghez. 

Az egész mű képtelen és a mai napig is magyarázatért kiált. A fenti okfejtés az eltelt 

közel egy évszázad után egyre világosabb, de a részleteket gondosan takargatja egy 

számunkra máig megnevezhetetlen erő. 

Trianon tapasztalata mögött egy egész világot fenyegető veszély árnya emelkedik. A 

mögötte állók számára most is úgy tűnhet, hogy a cél érdekében minden megengedhető, 

miközben új társadalmi rendszerré vált találmányuk, a globalizáció vakon rohan saját 

vesztébe, ami nem is volna rossz, csakhogy az emberiség, történetében először, olyan 

eszközökkel él, melyek az egész föld pusztulását okozhatják. Vagyis a globalizáció önmagát 

falja fel, de fordított szándékú vagy inkább elborult elméjű Dugonics Titusz módjára minket 

is magával ránthat. Ha a terjedelmi korlát nem akadályozna, beszélhetnénk pénzügyi 

rendszerek összeomlását követő katasztrófákról, észak-dél, esetleg víz-világháborúról vagy a 

multikulturalizmus erőltetése miatt kitörő kultúrák közti háborúkról, környezetszennyezésről 

vagy az ennél is veszedelmesebb erkölcsi hanyatlásról és aztán elmerülhetnénk a 

legszörnyűbb témában, a neoliberalizmus alaposabb elemzésében. De ebben a történelmi 

pillanatban, melyben most élünk, nem szabad elfelejteni néhány politikusi szót arról, hogy 

legalább nálunk – új áldott hungarikumként – sikerült valóban demokratikus eszközökkel 

forradalmat csinálni és e hanyatlást felismerve megkísérelni a szinte lehetetlent, bátor, de 

kockázatos munkával és többé-kevésbé egységgel haladni a nagy áramlat ellenében – annak 

gyengébb sodrású oldalvizein – vagy mondhatnám úgy is,- jó vitorlázók módjára ellenszélben 

krajcolni. 

Trianon tehát ennek a világpusztító folyamatnak volt egyik kezdeti állomása, hibáinkat 

kihasználva, a felelősséget ravaszul reánk hárítva, az emberiség és saját magunk 

hiszékenységét is bekalkulálva, a hazugságot ösztönözve. A bonyolítók hierarchiájának csak 

legalsó bábjai voltak a Clemenceauk, Lloyd Georgeok és Wilsonok. Még az őket feltehetően 

mozgató Masaryk is kapta valahonnan a parancsot. Hogy élt a lehetőséggel saját országa vélt 

érdekében is, azon ne csodálkozzunk. A wilsoni elvek és a népszavazás ígéretének hirtelen 

elfeledése és hihetetlenül cinikus megtagadása mutatja, hogy nem ezek a nevek voltak az 

igazi ötletgazdák.  
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A játszma végső kárvallottjai az akkori vesztesek és nyertesek együtt, a végeredmény 

dolgában talán egyaránt is. Mert ebben nemcsak a vesztes állandóan szivárgó vére, központi 

idegrendszerének megbomlott működése, levágott végtagjainak fantomfájdalma van benne, 

de a nyertesek túlnyerési, orgazda- és a váratlan kincs féltésével járó neurotikus reakciói és 

szorongásai is. És persze ott horgad vesztes és nyertes felett egyaránt a neoliberális elvek 

vezette globalizáció összeomlásával járó közös nagy kockázat említett veszedelme is. 

Természetesen ezernyi részletről lehet vitázni, elmélkedni és feltenni a „mi lett volna 

ha” felesleges kérdéseit.  

Amikor Magyarország elszenvedte ezt a hatalmas sokkhatást, bizonyos értelemben még 

nem állott a polgárosodás fejlődésével világszerte kialakult, tehát a népek és nemzetek 

együttélésének feltételeibe beépült szokványos, akkor már mindenütt jól-rosszul működő 

nemzeti önismeret és egészséges veszélyérzet-tudat olyan magaslatán, amely Trianont 

megelőzni képes lett volna. Hiszen, HA a reformkor egészségesen felvirágzó nemzeti tudata 

töretlenül fejlődik tovább, talán eljuthattunk volna más nemzeteknél is felbukkanó zsengéinek 

megértéséhez, s ezzel elejét vehettük volna a katasztrófának, illetve mederbe tarthattuk volna 

a bajt. 

Egy másik gyakran felmerülő HA a máig ünnepelt Károlyi Mihály. Feltételezzük, hogy 

nélküle meg a Tanácsköztársaság és a népbiztosok nélkül másként zajlott volna sok minden, a 

hadsereg leszerelése és a mégiscsak kialakult ellenállás megtörése nélkül más lett volna a 

térkép, és sorolhatnánk. Valóban! A csonkítás lehetett volna kisebb mértékű. De mindez a 

lényeget nem érinti. Évszázadokra szóló rákfenét bocsátottak a térségre, s ezzel Európára is, 

mely hasonló módon globalizációs érdekeket szolgáló falánkságával most a kis gömböc 

mesebeli szerepét játssza el és szenvedi meg. A balkán borzalmai, a Romániát eddig még 

elkerülő, minden más haszonélvezőt máris széthullásra ítélő etnikai feszültségek sokatmondó 

bizonyítékok erre. 

 

Trianon azonban bekövetkezett. Maga a kivitelezés megszámlálhatatlan hátsó 

szándékkal telítődött és olyan mértékben vált igazságtalanná, hogy aki időt szán a szerződés 

tanulmányozására jól láthatja: itt egy nemzet elpusztítása volt a fő célkitűzés. Gazdasági és 

lélektani feltételeink ellehetetlenítésével, minden feltételezés szerint várható demográfiai 

örvénnyel, etnikai tisztogatással. Hogy ez a pusztulás eddig nem következett be, az mégiscsak 

életképességünket dicséri, és, hogy ez folyamatosan mégis, ma is, ezzel a veszedelemmel 

fenyeget, az viszont az ellenkezőjét igazolja s főleg azt, hogy máig élő érdekek taszítanak a 

számunkra annak idején kijelölt szakadék irányába. 

A metódusnak is nevezhető trianoni méregkeverés éppen elképesztő igazságtalansága 

miatt vezetett olyan kollektív lelki sérülések felé, melyek így vagy úgy minden magyar 

személyes tudatában és tudatalattijában fellelhetők, s így a közös tudatalattiban is. A nagyság 

természetes érzetének addig megszokott állapotából zuhantunk a semmibe. Nálunk nagyobb 

nemzetek is megbicsaklottak az aktualitásukat veszett birodalmi tudat következtében. A 

váratlanságot és a méltó felháborodást tetézte az is, hogy mi joggal hittük, miszerint: akik 

megtöretésünk nyertesei lettek sokat köszönhettek nekünk, tárgyilagosan szólva, sokat 

köszönhettek az együtt megélt történelmünknek, melyből ők is kivették részüket és így 

nemcsak megmaradhattak, de egyesek közülük a szó szoros értelmében itt jöhettek létre, és 

valamennyien őrizhették, fejleszthették identitást hordozó kultúrájukat, önmagukat. Ez pedig 

nem volt Európában szokványos, ez a Szent Korona országainak sajátja volt. Vagyis a Szent 

Korona országa nem a népek börtöne, hanem a népek bölcsője volt. 

 

És mégis, Trianon után volt Bethlen-i konszolidáció, és bár keservesen, de az ország 

olyan fejlődést mutatott fel, mely meghaladta a kincseit elorzó szomszédokét. Ma az ezt 

biztosító erő és tudat nem létezik.  
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Térjünk hát vissza a Trianon következményeit nyögő és a globalizációt kiszolgáló erők 

hatalma alatt senyvedő magyarság mai helyzetéhez. Mire számíthatunk? Mit tehetünk? Hiszen 

nem kizárt, hogy a közvetlenül Trianont követő időknél is súlyosabb helyzetbe hoztak minket, 

és talán nem véletlenül éppen akkor, amikor már a nemzet immunrendszerét a nullával tették 

egyenlővé. 

A szorgos neoliberalizmus elvégezte azt a munkát, mely a magyarságot, mint 

emberanyagot, humusszá komposztálta. Vannak még lelki és szellemi szigeteink, de a tömeg 

már nem hasonlítható ahhoz a régihez. Ezt bizonyította december 5. egész története. Vagyis 

az újraépítkezést valahol sokkal mélyebben kell elkezdeni. Amennyiben ez nem sikerül, akkor 

olyan változásokra készülhetünk fel, melyek a megmaradást kérdőjelezik meg.  

Azok az erők és hatalmak, amelyek nemcsak globál-homogenizációnkban, de 

eltűnésünkben is érdekeltek, most a globalizáció és Trianon meg Jalta eredményeit 

kihasználva és „továbbfejlesztve” készülődnek. Évekkel ezelőtt írtam a következőket: 

„…nekünk csak akkor lehetett esélyünk, ha mindenekelőtt kitermelünk egy olyan politikai 

erőt, amely anélkül, hogy frontálisan menne szembe a globalizációs kolosszussal, képes 

minket az említett oldalvizeken a remélt jövőbe el- és átvezetni, és ha képesek leszünk ezt az 

erőt hatalomra juttatni majd támogatni is. Türelemmel. Mert a nagy munka csak ezt követően 

képzelhető el. A nemzetet kell restaurálni. S ebben a munkában nem az anyagi, a gazdasági 

lemaradás a legveszélyesebb, hanem az erkölcsi, a tudati torzulás, melynek alanyai és 

elszenvedői vagyunk.”  

Ezért most, ebben a kegyelmi pillanatban mégis úgy érzem, hogy az egyre jobban 

elfelejtett Úristen a most bekövetkezett változásokkal is felkínál még egy utolsó lehetőséget 

arra, hogy bebizonyítsuk, nem halt ki belőlünk az a hihetetlen rövid reakcióidővel fellobbanni 

képes hit, egységigény, türelmes áldozatvállalás és építkezői virtus. Hiszen Muhi után, 150 

török év és megannyi Habsburg ellenszél ellenére, Trianont követően, második világháborús 

halálos sebekből lábadozva vagy a Rákosi korszak közepette is képesek voltunk ezen 

tulajdonságok egyikére-másikára. Most azonban a neoliberális métely akadályozott meg 

ebben. Éppen akkor, amikor azt hittük, legnagyobb az esély. Ezért valamennyi rejtett-sejtett 

jótulajdonságunkat kellene felmutatnunk. Együtt és EGYÜTT és egyszerre. Pillanatnyilag 

ezek között a legkérdőjelesebb talán a türelem. 

A komposztálódott nemzetnek a szó szoros értelmében saját humuszából kell 

újjászületnie. Azt kell elérnie, hogy ezen a csodálatos táptalajon ne idegen érdekek 

tenyésszenek, hanem egy új magyarság és egy, azt vezetni képes új magyar lelki-szellemi elit. 

Egy olyan, amelynek egyetlen ismertetőjele a tudás és a becsület mellett a nemzet 

szolgálatának szelleme. 

A történelemben semmi sem lehetetlen. Sikerülhet. 

Első, Trianont gyógyítani próbáló rövidéletű sikereinket szerencsétlen történelmi 

pillanatban értük el. Azóta is anakronisztikus módon elítélik és kiszakítják a Trianon 

elkerülhetetlen következményeként bekövetkezett történelmi láncreakciók természetes 

sorából. Egyúttal más elítélendő történelmi eseményekkel is egy kalapba dobják, s ezzel újabb 

lökést adnak a kollektív tudat torzulásainak. Ehhez kötődik a bűnös nemzet bélyegének reánk 

sütése is. 

Trianon szó szoros értelmében vett revíziója ma már nem elképzelhető, de a Kárpát-

medence magyarságának számbeli és minőségi gyarapodása annál inkább, s akkor visszatér 

hajdani, sokat emlegetett vonzereje, spontán asszimilációs vagy reasszimilációs képessége is. 

Vigyázat, nem veszedelmes elméleteket akarok hirdetni, csak visszatekintek a történelembe. 

Számbeli fogyatkozásaink kiegyenlítését sokban segítette az a beolvadási hajlam, melyet ez a 

vonzerő ébresztett a velünk élő nemzetiségekben. Ezt erőszakolni soha többé nem szabad, 

nem is tettük, csupán halvány kísérleteink voltak a XIX-XX. század fordulóján, s arra is 

ráfizettünk. Ahol viszont magától jelentkezik, ott megakadályozni sem kell. Az egyén 



 102 

nemzetiségét maga választja, ez  világszerte egyre inkább elfogadott, és ez annak a kultúrának 

és nyelvnek a felvállalását jelenti, amelyik számára a legelfogadhatóbb. Arra még van esély, 

hogy a magyar a Kárpát-medence meghatározó nemzete legyen. Erre a múltja s az annak 

során felhalmozott mérhetetlenül sok értéke nem csupán feljogosítja, de kötelezi is, amiben 

már benne is foglaltatik, hogy soha sem mások ellenében. Lehet velük, lehet értük, de soha 

sem ellenük. De úgy is folytathatnám, hogy csak együtt, egymásra figyelve, netán egymásra 

vigyázva. Mert komoly figyelmeztetések szerint is nagy demográfiai bajban vagyunk 

mindahányan. 

Amikor Trianonról elmélkedünk, elengedhetetlen Makkai intelmének felidézése a 

magunk revíziójáról, az önkritikus nemzeti önismeret, a hibáink tanulságaiból eredő sok 

tapasztalat felhasználása.  

Ha tehát gyásznapot tartunk, mégsem elképzelhetetlen, hogy akár az egyén vagy a 

család, a kisközösség és a nemzet is épüljön belőle, munkálkodjon felvirágzásán, 

fájdalmainak feldolgozásával készüljön a jövőre, vagyis (és mégis) egészséges 

gyászreakciójával a megmaradást szolgálva. 

Nem siránkoznunk kell tehát, hanem tanulnunk, erőt merítenünk, példákat keresnünk és 

muníciót eljövendő kis csatákhoz, napi vitákhoz, nagy küzdelmekhez, hosszas 

munkálkodásokhoz, a jövő türelmes és áldozatos felépítéséhez. Ezért különösen értékelhető a 

gyásznap új neve és tartalma: a nemzeti összetartozás. 

Súly alatt a pálma! És utána azonnal a magyar minőség Németh László-i imperatívusza. 

Az ősi hibák s az új kísértések felismerése, a felettük megvívni szükséges győztes harc 

magunkkal és persze szervezett és szervezetlen ellenfeleinkkel, még előttünk áll.  

Minden feladat végrehajtásának fő és együttes céljaként kell lebegnie előttünk a 

demográfiai veszedelem leküzdésének. A többször emlegetett türelmes áldozatvállalás a jövő 

generációk biztosítását szolgálja, s ebben természetesen benne van saját egyéni érdekünk is, a 

gondtalan s elégedetten visszapillantani képes öregség. És újra mondom! Trianon egyetlen 

igazi ellenszere, a legbékésebb és legbiztosabb revízió, a magyarság számbeli fogyásának 

gyökeres megfordítása volna, Kárpát-medencei jelenlétének számbeli fölényt is mutató 

hangsúlyosítása. Ez ellen senkinek sem lehetne szava, de ezt remélni nagyon nehéz akkor, 

amikor éppen a globalizáció tesz meg mindent ez ellen, s amikor a tömeg tudatilag oly mélyre 

süllyedt, a politikai szándék pedig oly sokáig éppen ellenkező irányba hatott, amikor a nemzet 

érdekeit tagadó erők a humán reprodukcióban ellenérdekelt, annak ösztönét kioltó társadalmat 

próbáltak reánk erőszakolni.  

Igen, ez volt minálunk hosszú éveken át, de sehol nincs megírva, hogy ennek így is kell 

maradnia. 

Ezért kell most erő, türelmes reménység, küzdőképesség, munkakedv, s a legfelső 

segítségbe vetett töretlen hit. Mert nekünk is van feladatunk ezen a tájon – magunkért és 

másokért egyaránt –, és ennek minden tehetségünkkel meg kell felelnünk.  

Egyben pedig ezek azok a Trianon legyőzhetetlennek hitt csapdáját felnyitni képes célok 

és elvárások is, melyek mentén majd csalhatatlanul mérhetjük le választott vezetőink 

teljesítményét. 

A kilencven évvel ezelőtt első szándékból reánk törő világ minden ízében recseg-ropog. 

Végét még korai lenne meghirdetni, de talán érezhetjük a „vég kezdetét”. Még felébred 

bennünk a tapasztalati alapon élő gyanakvás. Arra gondolunk, ez is egy nagy félrevezetés és 

ismét csak nekik fog hasznot hajtani, hiszen mikor a látszólag rogyadozó neoliberalizmus 

legfőbb célpontjától, az államtól kér és kap segítséget, azt igazolja, hogy még az is őt 

szolgálja. Ha azonban figyelmesen követjük a politikának és elsővonalbéli holdudvarának 

aktorait, akkor észrevehetjük amint sorra kezdik temetni a neoliberális elveket. Ekkora csel 

már talán sok lenne. 
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Bárhogyan is van, vagy legyen, az eddiginél is erőteljesebben érezhetjük 

kiszolgáltatottságunkat. Egyre világosabb, hogy az eltelt évszázad mindkét felkínált (reánk 

kényszerített) útja hasonló végcélt szolgált és minden emberi, nemzeti és nemzetek feletti 

szenvedés, a földi életet kockáztató őrültségek szűnni nem akaró sora, mind-mind egy 

hatalmas kísérlet, egy nagy terv megvalósításának része. Trianon is. 

Ha ezt most és mi boncolgatjuk részleteiben, bizony nagyokat tévedhetünk. Csak 

alapjában sejthetjük meg és a valódi történetet csak sok generáció után fogja feltárni a 

történelem, reméljük talán még létező utódaink vagy egy „maradék emberiség” számára. 

Ebben a kíváncsiságot ébresztgető és ugyanakkor taszító, kusza történetben az 

emberiség és az egyén sorsa mellett minket mégis valami e kettő közötti érdekel legjobban. 

A nemzet jövője. 

Lehet-e jövője az emberiségnek a nemzetek nélkül, és ugyanígy az ember lehet-e 

hasznos, értékhordozó része egy nemzetek nélküli világnak? Meddig jutott a nemzet és az 

egyén leépítésében a talán most halódó neoliberalizmus? Van-e visszaút? És szükséges-e? 

Csak kérdezünk és gondolkodunk, találgatunk, jósolgatunk és következtetgetünk. 

Közben pedig az emberiség létével felelőtlenül játszadozók öntudatra ébredését is 

kellene lesnünk, és valahogy elősegítenünk. 

Vajon az, amivel most próbálkozunk, szolgálhatja-e ezt a célt? 

Németh László erről így ír: „…A magyarságnak vagy európai problémák megoldását 

kell magára vennie – vagy a maga problémáiban is alul marad.” S bizony miért ne lenne 

igaza? Hiszen oly sokáig védtük vérünk árán a kontinens boldogabbik felének testét. Most 

talán ismét feladatot kaptunk. Ezúttal a lelkét, a keresztény Európát kellene példánkkal 

megmenteni. Mert lélek nélkül a test is el fog enyészni. 

Nem is olyan régen még így panaszkodtam: miként lehet, hogy nem akad számottevő és 

hatni képes időszakot uralni alkalmas magyar erő, mely legalább lassítani próbálhatná ezt a 

pusztulást? Vagy a tömeg alkalmatlan felemelni a valahol bujkáló, lappangó vezető erőt? 

Önpusztítók lettünk ezen a téren is? Idáig silányodtunk? Mert a minket pusztítóknak ez a 

legfőbb érdeke és óhaja. 

És most eszembe jut ismét a trianoni békediktátum szövege. 

Az, amely egyedül lehetne alkalmas felébreszteni azokat, akik legalább olvasni 

megtanultak, akikben pislákol még valamiféle emberi értékrend. Ha azt olvassa épeszű és 

még el nem torzított lelkű ember, rájön arra, hogy itt nagy erők voltak s vannak annak 

hátterében, ahol vagyunk, s amerre sodródunk. Nem véletlenül. Nem és nem. 

Sok nemzet panaszkodik igazságtalan történelmére, s végső érvnek felhozzák nekünk a 

kurd kérdést is. De ami velünk történt és történik folyamatosan, az így nem magyarázható. 

Ezzel minket vigasztalni nem lehet. Egyébként is, nem elég, sőt veszélyes a puszta, a 

lefegyverző vigasz. Van ebben valami végzetszerű, de ugyanakkor abban is, hogy még 

megvagyunk. 

És ez marad utolsó kapaszkodónak. Megvagyunk.  

De mi lesz holnap? Horgad ismét a kérdés. 

A Kárpát-medencei magyarság csak együtt tudja megvívni végső harcát a 

megmaradásért. Ha ebben netán sorsszerű erők támogatnak, még akkor is nélkülözhetetlen az 

összefogás.  

Trianon tanulsága, hogy olyan magyar jövőt kell megtervezni és megvalósítani, amelyik 

megőrizve és betartva minden nemzetközi, sőt emberi és keresztényi normát is, térségünkben 

visszaszerzi demográfiai, szellemi, és gazdasági fölényünket és befolyásunkat. A szó jó, 

másoknak nem ártó – értelmében. Egy erre alkalmas anyaország gyors felépítésével kell 

kezdeni és a határokon átnyúló magyar egység és összetartozás megteremtésével kell 

folytatni. Arra, hogy versenytársaink megértésére várjunk, hogy érzékenységekkel 

pepecseljünk már nincs idő. 



 104 

Sok mindenre kell majd figyelnünk, mert sokfelől figyelnek minket is. De az új 

körülmények között esetleg megtalálhatjuk a helyzet kulcsát. 

Az oly sokat emlegetett türelem mellett a legfontosabb szó nem érzelmi felhangú, nem 

indulatos, még csak nem is lelkesítő. Inkább tárgyilagosan kijózanító. Így szólna: okosan! 

Okos vezetés, türelmes és egységes nemzet! Erre lenne szükség. 

Mindez pedig igényli a tapasztalatot, az pedig a hagyományt, a nemzet emlékezetét. 

Haza és emlékezet? A magyar számára magától értetődően vezet el a folyamként hömpölygő 

nagy magyar történelem legújabbkori torkolatvidékéhez, – Trianonhoz. 

Visszaérkeztünk! 

    

* 

 

Az alább következő írásokban előfordul néhány gondolat megismétlődése, de mivel 

lehetnek olyanok, akik valamilyen okból csak az adott írást olvassák, a szerző ezeket a 

szakaszokat nem hagyhatta ki a megfelelő helyekről. 

 

Esszé: 2010. május 6. 

 

Trianon  
egy valaha gyakorló és kisebbségi sorsot is megélt pszichiáter 

szemével 
 

Azt, hogy Trianon, túl a szokásos értő és értetlenkedő elemzéseken s főleg a hallgatáson és 

gyakran ma is észlelhető cenzúrán valamint öncenzúrán, milyen gondolatokat ébreszt egy 

negyvenévnyi kisebbségi sorost is átélt egykori elmeorvos elméjében, ebben a formában most 

kérdezik tőlem először. 

Legelőször azonban arra kell felhívnom a figyelmet, hogy a kérdésnek vannak jeles és 

avatott ismerői. Hiszen a honi lelkiállapotot az utóbbi években felmérve, a közöttünk oly 

hatalmas mértékben elharapódzott úgynevezett anómiát, Kopp Mária és munkatársai ragyogó 

könyvben ismertetik. Ennek a jelenségnek a hátterében feltétlenül ott látom Trianon 

közvetlenül vagy közvetve felködlő árnyát és ehhez szorosan kapcsolható módon a 

nemzettudat szisztematikus lerombolásának jóhiszeműen és ép ésszel megmagyarázhatatlan, 

őrült eredményeit. A téma mélylélektani, Jungi, a kollektív tudatalattit is tanulmányozó hazai 

kutatója pedig Kosza Ida lenne. 

Így aztán a feltett kérdésre magam csak kellő szerénységgel és a kisebbségi létet 

gyakorlatban is megtapasztalt értelmiségi, véletlenül egykori pszichiáter gondolattöredékeivel 

járulhatok hozzá.  

 

Bár általánossá kezd válni Trianon emlegetésének fóbiája, bár divatossá vált az a 

felületes megállapítás, mely szerint Trianon emlegetése a sebek nyalogatása, meddő és 

hiábavaló, s főleg a szomszédokat meg a világot ingerlő cselekedet, le kell szögeznem, hogy 

aki ezeket a hibákat szeretné elkerülni, annak éppen az ellenkezőjét kellene tennie. Trianont 

tanulmányozni, elemezni, megismertetni szükséges. Ennek hiányában örökös teher marad. 

Teher marad annak, aki tud róla valamit, s teher annak is, aki semmit vagy szinte semmit nem 

tud erről, de tudtán kívül olyan környezetben él, mely szintén tudatosan vagy éppen anélkül 

szenvedi meg Trianon csapdájának kimondhatatlanul sokrétű következményeit. 

Amikor Magyarország elszenvedte ezt a hatalmas sokkhatást, már nem állott a 

polgárosodás előrehaladtával világszerte kialakult, tehát a népek és nemzetek együttélésének 

feltételeibe beépült szokványos, akkor már mindenütt jól-rosszul működő nemzeti tudat olyan 
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magaslatán, amely Trianont elviselni s még inkább megelőzni képes lett volna. Hiszen, ha a 

reformkor egészségesen felvirágzó nemzeti tudata töretlenül fejlődik tovább, talán 

eljuthattunk volna odáig, hogy annak más nemzeteknél is felbukkanó zsengéit megérthessük, 

s ezzel elejét vegyük a katasztrófának, illetve mederbe tarthassuk azt. 

Trianon azonban – melynek okait elemezni a feltett kérdés és az időhiány sem indokolja, 

illetve engedi meg – bekövetkezett. Maga a kivitelezés ármányos és aránytalanul nagy 

mértékben igazságtalan volt. Aki időt szán a szerződés tanulmányozására jól láthatja: itt egy 

nemzet elpusztítása volt a tét. Gazdasági és lélektani feltételeink ellehetetlenítésével, 

demográfiai örvénnyel, etnikai tisztogatással. Hogy ez a pusztulás eddig nem következett be, 

az mégiscsak életképességünket dicséri, hogy ez folyamatosan mégis ezzel a veszedelemmel 

fenyeget, az viszont az ellenkezőjét igazolja s főleg azt, hogy máig élő érdekek taszítanak a 

számunkra annak idején kijelölt szakadék irányába. 

Hogy önmagamat idézzem: a metódusnak is nevezhető trianoni méregkeverés éppen 

elképesztő igazságtalansága miatt vezetett olyan kollektív lelki sérülések felé, melyek így 

vagy úgy minden magyar személyes tudatában és tudatalattijában fellelhetők, s így a közös 

tudatalattiban is. A nagyság természetes érzetének addig megszokott állapotából zuhantunk a 

semmibe. Nálunk nagyobb nemzetek is megbicsaklottak az aktualitásukat veszett birodalmi 

tudat következtében. A váratlanságot és a méltó felháborodást tetézte az is, hogy mi joggal 

hittük, miszerint: akik megtöretésünk nyertesei lettek sokat köszönhettek nekünk, 

tárgyilagosan szólva, sokat köszönhettek az együtt megélt történelmünknek, melyből ők is 

kivették részüket és így nemcsak megmaradhattak, de egyesek közülük a szó szoros 

értelmében itt jöhettek létre, és valamennyien őrizhették, fejleszthették identitást hordozó 

kultúrájukat, önmagukat. Ez pedig nem volt Európában szokványos, ez a Szent Korona 

országainak sajátja volt. Vagyis a Szent Korona országa nem a népek börtöne, hanem a népek 

bölcsője volt. 

Aztán igazságérzetünk sértettségét a második világháború után a „bűnös nemzet” vád 

máig tartó ránkerőltetése nem véletlenül és „szervesen” tetézte. Ebben is voltak és vannak 

más példák is. Többek között éppen az oly erősnek ismert németek. Érdekes magyar 

vonatkozás, hogy egybehangzó vélemények szerint a kollektív bűntudat ellen védekező 

spontán közöny és nemzeti apátia állapotából, a mindent pusztítani képes bűntudat gödréből 

éppen az 1954-es labdarugó világbajnokság döntőjében aranycsapatunk ellen elért győzelmük 

lendítette ki őket. Aztán nemzettudatuk fejlődésének újabb állomásaként is egy ilyen 

eseményt, az általuk nemrégen rendezett világbajnokságot jelölik meg. Ezekre nagyon 

érdemes felfigyelni a kiútkeresőknek. 

Ami minket illet, kevés felmérés született e téren, de amelyekről tudomásunk van, azok 

jelentős sérüléseket és hiányosságokat jeleznek az elsorvasztott nemzettudatnak és Trianon 

feldolgozottságának, egyáltalán ismeretének vonatkozásában. A Trianon szó körül kialakított 

valóságos félelmek, hamis óvatoskodások, tévhitek és fel-felbukkanó hazugságok vezethettek 

oda, hogy a nemzet lelki egészségéről Európai Uniós előírásra történt szakmai tárgyalásokon, 

nyolcvan civil szervezetből csak egy tett említést a nemzettudat szerepéről. Máig sokan 

összekeverik a nemzettudatot és a pejoratív értelmű nacionalizmust. A másoknál oly 

természetes, egészséges nemzettudat éltető, lelki egészséget jelentő és gazdasági erővé válni 

képes hatásairól mit sem akarnak tudni. Trianon elkerülhetetlenül része a mai nemzettudatnak, 

paradox módon mondhatnám, hogy még a nemlétezőnek is. A nemzettudat pedig az egyedüli 

fonal lehet a Trianon labirintusában való útkereséshez. Mert mi, egy újabb három T-t 

emlegetve: Trianon Traumatizált Társadalom vagyunk. 

Trianon traumája különösen nagy terhet helyezett a kisebbségben élőkre, de érdekes 

módon a nagyobb pusztítást éppen azokban okozta, akik az anyaországban nem élték meg a 

történtek személyes életükre nap, mint nap reánehezedő, kisebbségi elnyomást jelentő 

következményeit. A teher és az ebből fakadó védekező mechanizmusok, a kérdés 
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elkerülhetetlen jobb megismerése, az egészséges veszélyérzet kialakulása azt eredményezte, 

hogy az elszakítottak nemzeti tudata épebb és egészségesebb maradt. Az anyaországbeliek 

ilyeténképpen hátrányosnak mondható helyzetét természetesen a 40 év kommunizmus és az 

ezt követő elrontott 23 év csak tetézte. Pedig a nemzettudat, főleg pedig annak egészséges és 

korszerű formája, a hagyománytisztelettel ötvözve, a leghatalmasabb pillér lehet a nemzet 

lelki egészségének Trianon miatt is megroggyant épülete számára. 

Nem csupán saját lelkivilágunkban van zűrzavar e kérdés körül, nemcsak az ismertekből 

fakadó igazságérzet fájó lázadozása, vagy az ismeretek hiányából fakadó önvád, vagy netán a 

kérdés iránti belénk nevelt közöny rombolja a modern és e világban nélkülözhetetlen 

nemzettudat működését, de a politika szennye is belengi ezt a sorskérdést és napi érdekek 

szerint használja, alkalmazza. Erről beszélt 2005. december 4-e is. 

Mindezekhez társul egy másik bennünk tátongó lelki és szellemi hézag. Évszázadok óta 

nem vagyunk képesek kellő fontosságot tulajdonítani a velünk élők, illetve most már a 

szomszédok megismerésének. Pedig tudósaink, jeles nagyjaink voltak azok, akik ezeknek a 

köröttünk, sőt a Szent Korona országának védőernyője alatt formálódó nemzeteknek a 

legnagyobb segítséget adták önismeretükhöz, saját értékeik feltérképezéséhez. Nem úgy a 

magyar közember, akit jobban érdekel az óceánon túli világ, mint a vele sorsközösségben élő 

nemzetek ismerete. 

Tudni kell, hogy nyertes szomszédjaink sem mentesek a gondoktól, melyeknek 

természetes következménye, a túlnyerésből fakadó neurózis folyamatosan jelen van náluk. Ez 

az, amit aztán az ő politikusaik aknáznak ki. Hamis történelemmel, álnemzettudatok 

felépítésével, mesterséges ellenségképekkel terhelik őket. Ez pedig itt nálunk okoz 

felháborodást, szakít fel sebeket, ingerel, amott pedig ellehetetleníti az odaszakadtak életét. 

Mégis a hazai hangadók válasza erre – túl a kötelező bölcsességen – az, hogy erről inkább ne 

beszéljünk, ne sértsük érzékenységüket. A magunk legindokoltabb érzékenységét azonban 

fokozatosan bűnnek nyilvánították. 

Így alakítja ez a torz – kilencven év előtti – döntés torzzá a tudatunkat is, így 

szembesülünk aztán vele naponta tudatosan, vagy azt észre sem véve és szenvedjük meg 

következményeit. Az eltorzult tudat aztán hibás válaszokat eredményez kiben-kiben alkata és 

az őt ért változó külső hatások szerint.  

Hibás válaszokkal pedig nem oldható fel a kiváltó ok reánk nehezedő szorítása, ami 

viszont alapfeltétele lenne a formálódó új világba való beilleszkedésnek, a szomszédokkal 

közös terhek elleni közös védekezésnek, a még menthető megmentésének: vagyis a 

megmaradásnak.  

A pszichiáter, aki megismerte a kisebbségi és az anyaországi magyar viszonyulását 

Trianonhoz csak egyet tanácsolhat: Trianont meg kell ismerni, ki kell tárgyalni, helyére kell 

tenni, tanulságait le kell vonni, a múltat jelen erőfeszítések útján a jövővel össze kell kötni, 

mert másként nem lesz megállásunk a nekünk éppen Trianon által előkészített lejtőn.  

Egy hatalmas történelmi tragédiát, melyben testileg-lelkileg egyedül maradtunk, hiszen 

valamilyen mértékben a mai napig minden szomszédunk ellenérdekeltnek képzeli magát, csak 

hatalmas és óriási lélekerőt, bátorságot igénylő cselekedetekkel lehet ellensúlyozni. Európát 

testében védtük annyi ideig, most próbáljuk meg szelleme védelmének munkáját elindítani. 

Gondoljunk a nagyot akarni nem átalló Tamási Áronra és Németh Lászlóra. Tamási erdélyi 

viszonylatban, Németh László összmagyar feladatként gondolkodott így. Utóbbi ezt 

mondotta: „…A magyarságnak vagy európai problémák megoldását kell magára vennie, vagy 

a maga problémáiban is alulmarad.” 

       

Megemlékező templomi beszéd: 2010. június 12. 
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Rövid megemlékezés Trianonról a leányfalui református templomban 
 

Testvéreim! 

 

Nehéz feladattal ruházott fel lelkipásztorunk. Olyat kívánt tőlem, ami szinte lehetetlen. 

Öt percben kell megemlékeznem földi magyar életünk leghatalmasabb tragédiájáról, elmúlt 

90 év szenvedéseiről, egész jelenünk és jövőnk történéseinek egyik meghatározó 

forrásvidékéről, arról amiről 65 évig nem is volt tanácsos beszélni, arról amiről ijesztően 

sokan nem tudnak, arról amit nem csupán elhallgattak hanem aminek az emlegetését nem 

egyszer tiltották is – s ami talán ennél is rosszabb – megpróbáltak lerántani a 

megmosolyognivalók közé, amit neveztek a sebek nyalogatásának, a szomszédok 

érzékenységét feleslegesen sértő cselekedetnek s amit – saját gyalázatukra – még azzal is 

tetéztek, hogy több generációba próbálták belenevelni azt a tudatot, hogy mi bűnös nemzet 

vagyunk. 

 Öt percem van arról beszélni, amiről könyvtárnyi s mégis kevésnek bizonyuló 

irodalom jelent meg, s amit ennek ellenére annyira kiöltek a mai magyar tudatból, hogy a szó 

puszta említése is sokakban zavaros érzéseket kelt. Nem tudják hova tenni sem a Trianon szót 

sem azt, aki kimondja. Idáig juttattak s így állunk szemközt azzal a szörnyű eseménnyel, 

melynek terhét minden azóta megszülető magyar, a gyászos határon belül s azon túl a hátán 

hordoz. Vagy tudtával, vagy arról nem is tudva, csak következményeit nyögve. 

Gyorsan kell áttekintenem a nagy egészet, hát gyorsan teszem fel az ezzel kapcsolatos 

elkerülhetetlen kérdéseket, mindenekelőtt azt, hogy: MIÉRT? Mert az előtte elkövetett és 

néhány évtizedre visszavezethető, mai szemmel nevetségesen kicsiny bűneink messze 

nincsenek arányban azzal, amit a belőlünk kiszakadtakért az előző 1000 esztendőben tettünk. 

Hiszen ők a Szent Korona védelmében jöttek létre, vagy gyarapodtak, vagy oda menekültek, 

esetleg ott alakították ki európai kultúrájukat, vagy élveztek más országokban tapasztaltnál 

nagyságrendekkel nagyobb jogokat. Azok a nagyhatalmak, akik számukra a belőlünk való 

kiszakadást lehetővé tették, miközben büntetésünk feltételeit szabták, elfelejtették, hogy már 

évszázadokkal előbb beolvasztották nemzetiségeiket és kenetteljes arcot öltve hirdettek 

ítéletet felettünk el sem követett bűnökre is hivatkozván. Kegyetlen ítéletet és 

megmagyarázhatatlannak tűnőt s általa belekényszerítettek egy olyan csapdahelyzetbe, 

melyből szinte lehetetlen kilépni. Ha mi megszólalunk, heten pisszegnek körülöttünk. Európa 

pedig csendet akar. Csendet és nyugalmat a globalizáció kiszolgálásához, ahhoz az őrült 

meneteléshez, mely éppen saját keresztyén-keresztény gyökereinek megtagadásával vezet az 

öngyilkossághoz, a valóságos Európa eltűnéséhez. Hacsak…, hacsak fel nem ébred csalóka 

álmából, s nem saját teste – egyszer már eladott, elárult –  keleti részének újfajta 

gyarmatosításából akar még egy darabig jól élni.  

A rejtőzködő cél tehát, a Miért”, nem a közszájon forgó érdekes történetekben 

keresendő, nem egy-egy személy nevéhez, indulataihoz, ügyeskedéséhez köthető csupán, 

hanem sokkal összetettebb és számos érdek összecsengésének részben tervezett, részben 

véletlen összeadódásából eredez. Útjába voltunk annak, ami akkor már csírázott, s mára 

szárba szökkent. 

 A „Hogyanra” felelve rövid lehetek. Arra bíztatok mindenkit, olvassa el az egykori 

trianoni békeszerződés szövegét. Látni fogja, hogy az egy ország és egy nemzet 

megsemmisítésének tökéletes tervezete. Sátáni szöveg. 

 

Végül felmerül a mi lesz, s a mi a tennivaló kérdése is. 

Nos, annyit már tudunk, hogy az aljas terv végső célja meghiúsult és sikerült talpra 

állnunk. Mi több, azóta ez még kétszer megismétlődött, s most éppen a negyedik talpra állás 

kísérletét kezdjük el. 
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A szörnyű csapdából való menekvésnek egy útja lehet csak, s ez a nemzeti egység, a 

Kárpát-medencei magyarság teljes egységének s közös erőfeszítésének útja. Aki ezt meg 

akarja bontani, az az igazi nemzetáruló, mert az a halál útjára akar terelni. 

 Az egységhez vezető úton pedig a keresztényi gondolat lehet az igazi iránytű. Ez nem 

csupán Isten kegyelmének reményével tölthet el, de valóban a szó hétköznapi és 

földhözragadt értelmében is nélkülözhetetlen. Mert a feladat hitet és tudást, erős akaratot és 

türelmet, kitartást igényel.  

 Vagyis a menekülés útjának kiindulópontjai a templomok s az iskolák. 

 Ha 5 percben kellett Trianonról beszélnem, csak ezt mondhattam. A többi végtelen 

könyvek sorát megtöltő olvasnivaló. 

 Nem szabad hinni azoknak, akik szerint nem lehetünk nagyok. Széchenyi és Németh 

László meg Tamási Áron egyaránt elmagyarázták nekünk,- csak akkor maradhatunk meg, ha 

merünk nagyok lenni. Választhatunk hát magunknak büszke célt. Például előttünk a saját 

megmaradásunkat is biztosító keresztény Európa lelki megmentésének szép feladata. Ha testét 

évszázadokig védelmeztük, most az ennél is fontosabb, a lélek következik. Hozzánk illő 

feladat. 

 Nem szabad hinni azoknak, akik félnek a Trianon szótól. Trianon tragédia, Trianon 

csapda, Trianon lelket nyomorító betegséget reánk bocsátó szörnyű terv, de ha mi ezt a 

fájdalmat tapasztalattá érleljük, ismét megtalálhatjuk az utat a kitörésre, és akkor az ellenünk 

tervezgetők megint megtapasztalhatják, hogy hiába volt az ármány.  

A magyarságot átmentő egyik nagy talpra állítónk, ki mélységes mélyről emelte fel a 

kisebbik – akkoriban éppen egyedüli valóban magyar – hazát, a nagy fejdelem: Bethlen Gábor 

mondotta: „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?” 

 

Ezzel az erős hittel induljunk most el egy végső nagy talpra állás felé, Trianon drágán 

szerzett tanulságait is kamatoztatván próbáljunk meg nagynak lenni. 

 

Naplójegyzet: 2008. szeptember 8. 

 

Temetetlen holtak? 
 

A Poliszt vagy hasonló színvonalú és szellemiségű folyóiratot rendszeresen olvasónak nem 

sok újat mond az a Trianon eszmefuttatásom, melyet itt mellékelek, mégis megteszem. Ennek 

oka pedig az lenne, hogy megismerje azt a szöveget, azt a szemléletet, amelyik 2008 kora 

őszén, egy szakma, annak kiváló értelmiségi képviselőit felvonultató, irodalmi-művészeti 

jellegű találkozóján megtörténhetett. 

Már a: Két lábbal a Kárpát-medence földjén című (e kötetben is beépített dolgozat)* 

előadása közben észlelhettem, hogy a máskor megszokott szemkontaktus igencsak hézagos. 

Nem rosszalló pillantások villantak a pulpitus felé, hanem néhány figyelő szempártól 

eltekintve a lehajtott fejek, a zavart, félresikló „fészkelődő” tekintetek sokasága. 

Az előbb tehát olvasható szöveg szellemét ítélje meg mindenki maga. Amiről beszélni 

szeretnék, az inkább egy látszólag apró, de az esszé első előadását követő napokban nekem 

álmatlan éjszakákat okozó történet. 

 

A blokk levezető elnöke az előadást követően szorongó hangon jegyezte meg, hogy 

sajnos ez nem kerülhet be a szokásos antológiába, csak ha a szerző depolitizálja. „Ki tudja 

milyen idők jönnek, mit szól a cenzúra”,- szólt az indoklás. 

A megjegyzés a sajnos többnyire idős, nyugdíjas korú hallgatóság jó részét 

elgondolkodtathatta. Amikor a szünet elérkezett, sokan fejüket lehajtva, pillantásomat is 
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kerülve mentek el mellettem. De ami még fájóbb, mintegy féltucatnyian – fejüket arra sem 

fordítva – szájuk sarkából suttogták oda: egyetértünk, igazad van, jó volt stb. Egy házaspár 

odajött és hangosan gratulált. Utóbb kiderült, hogy nyugatról látogattak haza a találkozóra.  

Az ügy ezzel azonban nem zárult le. Este a fehér asztalnál a szakma egy a nyugati 

határokon túl is ismert jelesét kérdeztem – egészen más témával kapcsolatos – véleményéről. 

A barátságos, de váratlan válasz így kezdődött: megmondom, de ne várj egy Fideszes választ. 

- Miért gondolod, hogy ez lenne az igényem, s nem csupán a tisztázó szándék vezérel, 

mondtam én. - Abból, ahogy december 5-ről beszéltél, felelte. 

Másnap aztán akadt spontán és soron kívüli ellenvélemény is, amely eligazíthatta volna 

a tévelygőket. „Nagytekintélyű valaki” magyarázta el – kérésére soron kívül, napirend előtt –, 

hogy az irodalom nehezen depolitizálható. Példákkal is élt a tekintélyes kolléga, ki 

mondanom sem kell, szintén idegen ország kenyerét eszi. 

Ezután másik konferenciára kellett mennem s nem hallottam a folytatást, de utóbb még 

találkoztam a társaság egy részével. Elmondták, hogy egy szatírában állítólag a kormányfőre 

ismertek, azt is politizálással vádolták, egy a civitas fortissima történetével foglalkozó írást 

irredentának minősítettek, s este az asztal mellett az ott heverő Magyar Nemzetet kérték 

számon olvasóján és nevezték szennylapnak. 

 

Ezek a mozaikdarabok elintézhetők egy szóval is, de köteteket is lehetne róluk 

elmélkedni. 

Annyi bizonyos, a kádári éra jól kitalált öncenzúrája ma is él. A besározott szavak élén a 

magyar, a nemzet és a Trianon egymással versengenek. 

Megállapítható belőle, hogy a jobboldali veszedelemmel történő riogatás közepette, az 

életben ennek ellenkezőjétől való kézzel fogható félelmek vannak velünk. 

Nem vagyunk ma sem felkészítve Trianon nagy terhet jelentő traumájának a nyugodt és 

valódi nyugvóponthoz vezető, tanulságait hasznosítani képes megtárgyalására. 

Az átpolitizálás veszedelemét hirdetők éppen pont az átpolitizálás fegyverével élnek. 

Ismét kiderül, hogy az apolitikus magatartás hirdetése a legveszedelmesebb politizálás. 

Felmerült a kérdés, vajon akiknek már nincs mit félteniük, miért rettegnek. Azon is, 

hogy az aktívan haragvók (ne mondjak gyűlöletet) – jeles értelmiségi státusukra való különös 

figyelemmel – honnan vagy miért veszik vagy kapják az ehhez szükséges muníciót. 

És még folytathatnám. 

 

Ostoba megosztottságunknak, szánnivaló gyarlóságunknak ez az újabb s engem közelről 

érintő példája nyomán napokig tartott rosszkedvem. Minden eddiginél erősebben éreztem 

Trianon temetetlenségének miazmáit. Elgondolkodtam azokon, akik félnek s azokon is, akik 

félrevezetett állapotukban, torz vagy szélsőséges meggyőződéseik bilincseiben, liberális 

toleranciájukat hirdetve gyakorolják az intoleranciát. Valahogy úgy érzem, mintha Trianon 

dolgozatomat is temetetlen holtaknak adtam volna elő, vagy talán pontosabban: testükben 

köröttünk mozgó holt lelkeknek. Közöttük mozogván az a szörnyű érzés kerített hatalmába, 

hogy Trianon elérte célját. 

 
*Az említett dolgozatot a fejezet első tanulmánya tartalmazza. 

 

Leányfalu 

 

* 

 

III. 
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Megemlékezések 
 

Emlékező jegyzet felkérésre: 2008. július 21. 

 

Emlékeim gróf Teleki Ernőről 
 

Életem első 39 esztendejének megidézése, mely esetemben Erdélyhez kötődik, soha le nem 

tisztuló gondolatok kavalkádját ébreszti, s azok olyannyira összetettek és kuszák, mint 

amennyire az volt a kor is, melyre emlékeztetnek. 

A kusza emlékeket az élő emlékezetben és az iratokban, képekben, tárgyi emlékekben 

őrzött múlt rendszerezésének nehéz munkája képes csupán tisztázni. 

Amikor családunk kedves barátjához, az általam rendkívüli módon tisztelt és szeretett 

Teleki Ernőhöz fűződő emlékeim felől érdeklődtek nálam, bizony ismét hatalmába kerített a 

keserűség, hogy akkor, amikor tehettem volna, miért nem gyűjtöttem jegyzeteket mindenről. 

Persze jól tudom, ez lehetetlen lett volna. Akkortájt az életben,- és a szabadon maradás kötötte 

le minden erőnket. 

Így ma már vajmi kevés az, amit szikár tényanyagként elővezethetek, s annál több az a 

belső és szervült emlék, melyet személyének felidézése, a vele kapcsolatos érzelmek, 

hangulatok, pillanatképek, s főleg az önvizsgálat szűrőjén fennakadó, talán tőle származó 

személyiségjegyek jelentenek. 

Teleki Ernő apámnak fiatalkori barátja volt. A szüleim házában szerkesztett Hitel című 

nemzetpolitikai szemle, és a körötte tevékenykedő szellemi kör – három korszaka alatt 

összesen kb. 220 tagú – társaságának, a Trianon és 1944 közötti időszak egyik legjelentősebb 

erdélyi szellemi teljesítményének részese volt, leginkább és legtevékenyebben annak utolsó 

négy esztendejében. Nem úgy, mint a folyóirat szerzője, hanem inkább, mint a társaság 

együttgondolkodó és vitázó, nagyműveltségű tagja. Erről az időszakról, pontosabban a 

folyóirat és e szellemi kör történetéről és elhallgatásának okairól írtam meg az alapos 

kutatásokat igénylő: Beszédes hallgatás című könyvemet. 

A későbbiekben, a II. világháborút követően visszatérő román uralom s a benne ki és 

felvirágzó nemzeti kommunizmus idején aztán már ifjúként, majd aktív erdélyi 

értelmiségiként is gyakran lehettem együtt Ernő bácsival. A sors úgy hozta, hogy a 

románosítás folytán szervezett megfélemlítések során az orvosi egyetemről ötödéven 

távolítottak el, s mint fizikai munkás együtt tevékenykedhettem vele, ki a Román Műemlék 

Felügyelőség kolozsvári fiókjának munkatelepén, Bágyuj Lajossal dolgozott, mint raktáros, 

illetve mindenes. Apámmal együtt tulajdonképpen segédmunkási státusban kaptak ott 

alkalmazást. Mindketten minimum nyugdíjon tengődtek és ilyen módon mentőövet kapva ők 

is segítették a kitűnő autodidakta restaurátort munkájában. Nincs kizárva az sem, hogy Ernő 

bácsi – inkább kedvtelésből – egy-két konkrét restaurátori munkát is elvégzett, de nem ez volt 

a feladatköre. Jómagam az ólomkeretes ablakokat restauráltam, apám a kétkezi munka mellett 

a telep munkáját is szervezte, és mint remek közíró, a tudományos munkában volt a 

felejthetetlen emlékű telepvezető építész restaurátor segítségére. Előzőleg az EMGE 

ügyvezető alelnöke, aztán a Bolyai egyetem alapító tanárainak egyike, utóbb a 

Mezőgazdasági Akadémia talajtani tanszékének adjunktusa, tudományos könyvek szerzője, 

végül talajtérképező mérnök s legvégül, mint írtam, segédmunkás volt. Ernő Bácsi úgy 

tudom, hogy a magyar négy év alatt diplomáciai küldetésnek is eleget tett. Aztán az épülő 

szocializmus éveit a Duna-csatornánál folytatta. Tudomásom szerint ott kezdett – mint 

mondta – firkálgatni, s ezt a kolozsvári főtéren álló Szent Mihály templom melletti kis 

összeeszkábált iroda-barakkban is gyakran folytatta. A groteszkül rémisztő alakoknak 

mindenkor volt valami aktualitása, gondolkodásra, megfejtésre ingerlő bonyolultsága. 
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Időközben, az ötvenes évek második felében és a hatvanas években egy 35 darabra 

gyarapodott kis gyűjteményt adott apámnak, s ezek ma is birtokunkban vannak, közöttük egy 

apámról golyóstollal készített karikatúra is. 

Sokat betegeskedett a csatornánál szerzett ízületi bajaival, de keveset panaszkodott. A 

lehetőségekhez képest meglepően ápolt és elegáns volt. A munkatelepen egy emlékeim 

szerint talán szürkés köpenyt viselt, apám tőlem örökölt fehér köpenyével ellentétben. Igen 

gyakran jött fel hozzánk délutáni beszélgetésekre akkor és később is, s ha ilyenkor én 

Kolozsváron voltam, nagy élvezettel hallgattam szavaikat. Egyébként a Hitel volt 

munkatársai, a hitelesek közül – már akik Kolozsváron maradtak – többen gyakran fordultak 

meg nálunk és későbbi érdeklődési körömet, egész magatartásomat és értékrendemet ők 

formálták. 

Ernő bácsi sok családkutatási elmélkedést folytatott apámmal, amolyan erdélyi módra, 

200-300 évre visszamenvén rokonságban is voltunk. Ennek kapcsán aztán szépen bővítgette 

Erdély történetével kapcsolatos ismereteimet is. 

A földreformot, Erdély kettészakadását és a háborút, majd az áttelepülés viharát is 

átvészelt maradék családi levéltár anyagát most dolgozom fel, s ebbéli igyekezetem gyökerei 

minden kétséget kizáróan a kettejük ilyen tárgyú beszélgetéseihez nyúlnak vissza. Nagy öröm 

számomra, hogy az iratok között megtaláltam a kis rajzgyűjteményt. 

Nyugodt volt és megfontolt, elegáns és választékos és mégis mindenkor természetes, 

kedves, senkit nem sértő, soha nem leereszkedő. És talpig férfi. Nem felejtem el, amikor 

harmadév után a 20 év körüli évfolyamtársnőim egy csoportja nyári vakáció idején nálunk járt 

(nyári gyakorlaton voltunk a kolozsvári kórházakban), az akkor már a hatvan felé közeledő 

gróftól mekkora „izgalomba jöttek”. Bámulattal hallgatták, s alig lehetett mellőle elcsábítani 

őket. 

1977-ben települtünk át Magyarországra, s bizony örökös lelkifurdalást okoz, hogy az új 

élet megalapozásának fáradalmai közepette a szál egy időre meglazult, s mire újra lehetett 

volna erősíteni, már nem volt kivel. 

A korról s annak hangulatáról írott Trianon sodrásában című könyvem második kiadása 

még kapható, de más könyvek tucatjai is ecsetelik azt a kegyetlen, s mégis bizarr hangulatot, 

melyben én életem első felét, Ernő bácsi pedig a befejező évtizedeket élte.  

Ami a számomra talán legbámulatosabb, az a nála és az erdélyi arisztokrácia számos 

más meghurcolt tagjánál észlelt tartás, a legnagyobb jólétből a legnagyobb nyomorba 

taszíttatás zokszó nélküli elviselése, a belső értékek szigorú és egészen természetes módon 

gyakorolt megtartása volt. Orvosi pályám során ennek ellentéteként jelent meg a 3-4 éves 

TSZ elnökösködés után ilyen-olyan okból történt leváltást követő rokkantosítási kérelmek és 

„idegösszeroppanások” sokasága,- az „új elitnél”. 

Nagy öröm és elégtétel számomra, hogy az erdélyi szellemi életnek ez az elfelejtett 

szürke eminenciása, a Hitel egykori szellemi körének szeretett tagja, a diktatúra éveinek 

szenvedő és egyben példamutató alakja ismét felbukkanhat közös emlékezetünkben. 

 

Leányfalu 

 

Emlékező esszé: 2009. augusztus 7. 

 

110 éve született dr. szövérdi Szász István,  
kincses Kolozsvár szerelmes lovagja 

 

Ódon iratokat lapozgatok, védőfóliába helyezem a sok dokumentumot. Minden kis papírdarab 

történelem. Kezemben megsárgult okirat, viaszpecséttel 1703-ból. E birtoklevél is beillik a 
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képbe és igazol egy régi történetet. Mégpedig, hogy a szövérdi Szászok valójában Somosdról 

indultak, hiszen az első somosdi Szász István 1603-ban a lustrákban már, mint szabad lófő 

nemes személy szerepel.   

Ott találtak rá – még ennek is sokkal előtte – a csatamezőn arra a derék vallon harcosra, 

kinek sebeit a befogadó család szép leánya igencsak eredményesen kúrálgatá, de kevesebb 

eredménnyel tudá kiejteni kucifántos nevét. Így aztán, midőn egymásnak örök hűséget 

esküdének, az ifjút, mert, hogy nyelve hasonlíta némileg a szomszédos szász vidék 

idiómájához, Szász néven vevék bé az lustrába. Történhetett pedig ez valamikor Martinuzzi és 

Jagelló Izabella korában. 

Telt múlt az idő, s az ifjú beházasodó és a szép leányzó egyik leszármazottja, vagyis I. 

István fia Miklós fia II. István fia I. János, Szövérden talála magának feleséget, nemes 

nemzetes Gál uram Mária nevű leányának szép személyében. Így az addig hordozott 

előjogokat és a czímert megtartván, a somosdi előnevet – Apafi Mihály nagyságos fejedelem 

– engedelmével, 1689-ben a szövérdire váltották. 

Szövérd ekkoron még nem zsákfalú, hanem a vidék egyik központja. Vásárok és jeles 

események színhelye. A család gyarapodik és sokasodik. Papok, tanítók, táblabírók kerülnek 

ki soraiból és sok mezőgazdasághoz igen értő ember. Valamennyi a szülőföldhöz ugyancsak 

ragaszkodó, Erdélyt szívében is hordozó székely magyar. 

I. János fiának Miklósnak, Ravay Borbárával kötött házasságából születik meg 1752-ben 

Ferencz nevű szépapám. Fia, József ükapám, gyéresi református esperes, s az ő fia, dédapám, 

szövérdi Szász Ferencz enyedi diák, ki Bem honvédként kerül a török és oláhföldi 

bujdosásból Pusztakamarásra, hogy ott a Kemény birtokot felvirágoztatván a bárói család is 

odaköltözhessen. Így lesz felesége – lécfalvi Gyárfás Katalin – a Kemény Zsigmond 

gyámolítója, sírjának haláláig gondozója, hagyatékának őrizője. 

Ferencz dédapám hat gyermeke által imígyen indul útjára a szövérdi Szászok 

pusztakamarási nagy ága. A hat gyermek közül a legidősebb nagyapám, Szász István magyar 

királyi jószágkormányzó. Az ő általa épített házsongárdi kripta a bejárattal szemben levő 

főúton, Kós Károly felett három parcellával található, s ennek lakója apám, kiről ebben az 

írásban emlékezni szándékozom. 

 

Dr. szövérdi Szász István – városunk szerelmetes lovagja – valójában csak egy éves 

korában került Kolozsvárra, de örökre eljegyezte magát a kincses várossal. 

1899. június 22-én Segesváron született. Apja ekkor még keresztapjának – Bánffy 

Dezső későbbi miniszterelnöknek – arra fekvő birtokait vezette, s ott ismerkedett meg a 

magyar sebészet egyik megalapozójának, Balassa Jánosnak unokahúgával, a világszép 

Balassa Emmával. 

Kolozsvárra helyezésével nagyatyám is a város egyik legáldozatkészebb polgára lett. A 

Református Egyház Szeretetotthonát jórészt ő tartotta fenn, egyházmegyei főgondnok volt, a 

Református Kollégium támogatója és az új Nemzeti Színháznak is egyik kiemelt 

adományozója, a Transzilvánia banknak nehéz időkben nagy áldozatokat is felvállaló 

társelnöke. Ifjú Szász István tehát ebben a szellemben nevelkedett a Vörösmarty (ma str. 

Brasov) utca 1 szám alatti új családi házban. Kiskorában rendszeresen Pusztakamaráson 

nyaralt. Korán elhunyt nagyanyja, lécfalvi Gyárfás Róza helyett, annak húga Katalin – kit a 

kor szokása szerint ifjú felesége elvesztése után Szász Ferenc dédapám elvett – a kedvencnek 

kijáró szeretettel dédelgette. Egyébként Katalin szigorúságáról és érzelmeinek elrejtéséről volt 

híres, apámat azonban, mint meghalt nővére unokáját különleges szeretettel vette körül.  

Apám a továbbiakban a Kolozsvári Református Kollégium diákja lett. Naplója szerint a 

testvéreivel, olykor pajtásaival együtt, lejártak a birtokra dolgozni is. Ifjú társaságának vezető 

egyénisége. Legjobb barátja Asztalos Miklós, a szintén most ünnepelt történész és drámaíró 

volt. Osztálytársai közt volt, az élete egyik későbbi szakaszában meghatározó jelentőségű, 
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gróf Teleki Béla. Még nem volt 18 éves, amikor mintha nagyapja nyomdokaiba akarna lépni, 

jelentkezett a frontra, az első vonalba. A hadiérettségit követő rövid kiképzés után aknavető 

zászlósként került Olaszországba, a Piave poklába. Itt sem hozott szégyent a családra, az 

összeomláskor helyén maradt és hozzá hű román bakáival – saját szakállára – sok ezer 

magyar katona sértetlen kivonását biztosító zárótüzet zúdított az olaszokra. Az aknák fele 

rájuk zuhant vissza, a gyártó csehek a lőszereket már szabotálták. Mária Terézia rend várt 

volna reá, de a monarchiának közben vége lett. Utolsó percben lépte át a demarkációs vonalat, 

barátját Novák Ernőt, a későbbi neves sebész professzort – aki vérhasban szenvedvén nagyon 

legyengült – cipelte a hátán. Budapesten katonáiról a vörösök le akarták tépni a 

sapkarózsákat. A román bakák, kikkel apám tiszti kosztját is megosztotta az állásokban: 

„Károly király felesküdtünk, sapkarózsa nem veszünk le” kiáltozással ellenkeztek.  

Véleménye szerint az olasz frontról hazatért aránylag jó állapotban levő hadsereg 

egymagában elég lett volna a határok megvédésére. Persze ő is tudta, hogy a történelemben 

nincs Ha. Annál több viszont a vajon miért? 

Hazaérkezvén a kolozsvári Mezőgazdasági Akadémián kezdte volna el mezőgazdasági 

tanulmányait. Tovább tanulni azonban már Debrecenbe kellett mennie, mert közbejött a 

román megszállás. De végzés után a családi hagyománynak megfelelően hazatért. Nemsokára 

megnősült, a Janovics Jenő alapította kolozsvári magyar színház ünnepelt színésznőjét: Hort 

Idit (1900 – 1994) vette el. A családi birtokokat vezette, de a román földreform a nagyobbik, 

mintegy másfél ezer holdas, dezméri birtoktól megszabadította őket. Csak az ősi 

Pusztakamarás maradt a családnak.  

Egy angol cégnél helyezkedett el, és ládabontással kezdve küzdötte fel magát a csúcsra. 

Inspektor lett. Szüleim – mert anyám egy életen át volt mindenben hű társa – Kolozsváron, 

anyagi lehetőségeiken felül áldoztak a magyar kulturális életre. 1935-től a házukban 

szerkesztett Hitel folyóirat támogatása volt legfőbb gondjuk. A Vásárhelyi Találkozó 

megszervezését is ott indították el Tamási Áron vezetésével, aki ekkor a Hitel köré 

szerveződő értelmiségi csoport élére állt.  

Náluk gyűlt össze ugyanez a magyar értelmiségi elit a kisebbség és nemzetpolitikai nagy 

kérdések megoldását keresvén. Nem csupán a stratégiai elképzelések kerültek terítékre, 

hanem a napi operatív intézkedések, a gyors cselekvést kívánó helyzetek megoldása is. Már 

1940-ben – még a honvédség bevonulása előtt – itt készítették el a Teleki Páltól Erdélynek 

bizonyos fokú autonómiát, a nemzetiségeknek jelentős jogokat kérő beadványt. 

Apám, mikor beköszöntött a bécsi döntés utáni négy év, végre képességeinek 

megfelelően kapcsolódhatott be az Erdélyt vezető magyar értelmiség életébe. Az Erdélyi 

Magyar Gazdasági Egyesület ügyvezető alelnöke, de megválasztják a Magyar Földhitel 

Intézetek Országos Szövetsége Felügyelőbizottsága elnökének is.  

A háború végének közeledtével Szász István is ott volt azon öt vezető között, akik a 

baloldal képviselőivel tárgyaltak és kérésükre kijárták a politikai foglyok kiszabadítását. Az 

akció sikeresen zárult, s a foglyok szabadlábra kerültek még mielőtt a bevonulni készülő 

Gestapo felkoncolhatta volna őket.  

Aztán a negyvenek kiugrást sürgető beadványát készítették el és küldték fel Teleki 

Gézával Horthynak. A moszkvai titkos tárgyalásokra Besztercén át induló küldöttség útját 

egyengették. Apám erről szóló egyik levele is birtokomban van.  

A front közeledtével a lakosságot és az EMGE tagságot maradásra bíztatta, ő maga az 

EMGE vezetői asztalánál várta be az oroszokat. Megszervezte a város ellátását, az élet 

újraindításáért küzdött. Hajnal Imre és Miskolczy Dezső Teleki Bélával, Vita Sándorral és 

Demeter Bélával együtt neki is azt tanácsolták, hogy egyelőre húzódjanak vissza a klinikára, 

de az oroszok, Télia dr. félmagyar (ráadásul rokon) fiának, az NKVD-nál tett feljelentése 

alapján, hármukat elhurcolták. Demeter Béla egy véletlen folytán tudott megszökni. Aztán 

apám Mezőcsáton, váratlanul kiszabadult. Talán mert Malinovszki tudomást szerzett előző 
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„érdemeiről” és intézkedett? A magyar alföldről – feldrótozott cipőtalppal – gyalog és alkalmi 

járműveken indult haza Kolozsvárra, ahol Szász Pállal, a visszatért dél-erdélyi EMGE 

elnökkel együtt elkezdte az újraegyesült EMGE szervezését. Hiába! A magyar érdekvédelem 

felszámolása ravasz módszerekkel – magyar kezek által – valósult meg. A vádlók, akik a 

nehéz napokban sehol sem voltak, azzal kérkedtek, hogy ők helytálltak, míg a vezetők 

elmenekültek. Senki nem cáfolta meg őket. A félelem évei kezdetüket vették. 

A marosvásárhelyi EMGE közgyűlés előtt ismeretlen szerző tollából nagy vádaskodó 

cikk jelent meg az általam ma is féltve őrzött Világosság hasábjain, amerikai kémnek 

nevezvén a „Szászokat”. Az eredmény lemondásuk és a több mint 100 esztendős EMGE vége 

lett.  

A névtelen cikk írója néhány év múlva – halálos betegen – felkereste apámat és sírva 

vallotta be, hogy a lap vezetője tőle rendelte meg azt az írást. A jelenetre magam is 

emlékezem. 

Apám nem csüggedt. Már ezt megelőzően egyik alapító előadó-tanára lett az újonnan 

szerveződő Bolyai egyetemnek. Mezőgazdasági közgazdaságtant tanított.  

Ezenközben, a kor szabályai szerint visszakaptak családonként 50 hektárt a 

pusztakamarási birtokból. Ő azonnal felajánlotta az államnak, de nem fogadták el. Nincs 

felszerelve, mondták. Valóban így volt, hiszen a „sármási gáz beszögellés” miatt Dél-

Erdélyben maradt birtok közel öt évig mondhatni gazdátlan volt, s a háború is átgázolt rajta. 

Ekkor adták el a családi ékszereket, s ebből szerelte fel a birtokot. Mintaszerűen beindította a 

gazdaságot, majd újra felajánlotta az államnak.  

Ezidőtájt rögzülnek első és utolsó pusztakamarási és novoji emlékeim. Unokabátyám, 

dr. Szász Zoltán a háborúból hazatérvén befejezi tanulmányait és megnősül. A család 

Novojban nyaral. A kúriából már csak egy-egy szobát használhatunk Az ebédlőben ortodox 

templom működik. A pópa ördögöt űz. A bezárt ajtón át hallgatom. Tízéves fejjel számomra 

misztikus zajok ezek. Éneklő mély férfibariton, aztán furcsa hangzavar, mint évekkel később 

visszagondolva rájövök, a sikeres munka ellenértékeként átadott szárnyasok vegyeskara. 

Aztán egy éjjelen apámat elviszik. Ha jól tudom, 1948-at vagy 49-et írunk. Megtudjuk, hogy a 

sármási községháza pincéjébe zárták. Novojból román parasztok mennek be és kiszabadítják, 

a felajánlásra hivatkoznak, ő meg arra, hogy szakmai tevékenységéből, s nem 

kizsákmányolásból akar élni. 

Ezután azonban évekig tart még Kolozsváron a csengőfrász. A hátizsák és a bezsírozott 

bakancs ott áll kikészítve az előszobában, de szerencsénkre a kitelepítésünk elmarad. 

Pusztakamarást és Novojt többet nem látjuk, ha lehet nem is emlegetjük. Közben elkezdődik a 

család kolozsvári házainak kálváriája is. Sorra kerülnek idegen kézre. Először a casbi 

cikkelyei alapján próbálkoznak, aztán más és más módszerek által. De beköszönt a magyar 

nyelvű oktatás visszaszorításának ideje is. Előbb a Bolyain szűnik meg a mezőgazdasági 

közgazdaságtan magyar nyelvű oktatása, ezért apám átmegy a Mezőgazdasági Akadémiára, s 

adjunktusként dolgozik a talajtani katedrán. Oktat, kísérletezik, szakkönyveket ír. Így pl. 

Csapó József professzorral megírják a hazai talajtérképezés alapkönyvét. Apám a gyakorlati 

részt. Elindul a térképészeti munka is, de alig, hogy észlelhetővé válnak az első eredmények, 

és apám szárnyra bocsátja az első fiatalokat, korai, úgynevezett „kényszer”nyugdíjba küldik. 

Munkát keresve sok mindennel próbálkozik. Így diplomájának köszönhetően, exportra szánt 

almát ciánoz éjjelente Szamosfalván. És itt is érdekes dolog történik. Az egy generációval 

előbb dezméri birtokukon apjától és tőle annyi jót kapott román emberek gyermekei 

felismerik. Maria sa, nagyságos úr, mondják neki, s ő azt sem tudja hova legyen. De nem 

történik baj. Sőt! Naponta apró ajándékokkal jönnek be dolgozni és így minden reggel 

nyugdíjkiegészítő élelmiszerekkel tér haza. Nehezen éli végig az én egyetemi 

meghurcoltatásomat. Rehabilitálásom után nagy reményekkel tekint induló orvosi, majd 

kolozsvári pszichiáteri pályám elé.  
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Ekkoriban a magyar egyházak templomrestaurálási munkáinál segédkezik. A Műemlék 

Bizottság Bágyuj Lajos által vezetett munkatelepén segédmunkásként dolgozik gróf. Teleki 

Ernő és Markos András társaságában. Minden munkát elvégez. Ha kell, hézagol, ha kell 

raktáros, ha szükséges a tudományos dolgozatot szerkeszti meg. Boldog, hogy pótolhatatlan 

emlékeink megmenekülnek. És közben egyre többször veszik igénybe a beinduló turizmus 

kíváncsi utasai. Járja szeretett városát és mesél. Mindent tud, mert Hitel-béli atyai barátja 

Kelemen Lajos minden szavát megjegyezte. 

Számára Kolozsvár a magyarság központja, szerinte itt dobog a magyar szellemiség 

szíve. Meggyőződése, hogy ha a magyar szellem az anyaországban ismét megroppanna, 

Erdély magyar értelmisége képes lehet azt újra átmenteni a jövő generációknak. Ebben 

Tamási Áronnal régebben is egyetértettek.  

Mindezek közben még megírja utolsó mezőgazdasági szakkönyvét is. 

De legutolsó nagy öröme az, mikor Debrecenben átveheti aranydiplomáját, s az akkori 

magyar mezőgazdasági miniszter, Demény Lajos meghívja, és bemutató kirándulást szervez 

számára. Azt hiszi, a nagyobbik haza gondol elszakított gyermekeire. 

Ebben a hitben tért meg szeretett Erdélye földjébe 1973. február 16-án. Mint apja 

nyomdokaiba lépő egyházmegyei főgondnokot, a Farkas utcai templomból temették, a 

szertartást igaz barátja és rokona László Dezső tartotta, hatalmas tömeg előtt. A menet már a 

Házsongárdhoz közeledett, amikor a vége még a templom előtt volt. 

A kripta restaurálása most történt meg. Ha még van, aki ismerte szövérdi Szász Istvánt, 

álljon meg egy percre nyughelye előtt. A mai város már nem emlékezik arra, amit ő tett, amit 

a hozzá hasonlók tettek. Mára már az emlékezet is irányítás alatt áll. Veszélyesnek tartják, 

vagy legalábbis kellemetlennek. Az újonnan érkezők új múltra vágynak, vezetőik pedig 

állandó ellenségképre tartanak igényt.  

Legalább mi ne legyünk ennek elősegítői. Ne ismételjük hibáinkat. 

 

2009. november 26. 

 

110 éve született Asztalos Miklós történész-drámaíró, 
Kolozsvár neveltje, Budapest kedvence, Körösladány remetéje. 

 

Ezt az írást a Polisz valamelyik 2009-es őszi számába szántam, de az Asztalos életmű 

felélesztésére tervezett kísérlet idejére halasztották megjelenését. Ez most érkezett el: Alibi 

című könyvének megjelenésekor. 

 

Már gyermekkoromban is sokat hallottam otthon Asztalos Miklós és Kócsi Böske nevét. A 

gyermekfül számára is világos volt, hogy igen kedvelt és szeretett emberekről van szó. Aztán 

felcseperedvén megismerkedhettem Asztalos Miklós élettörténetével és munkásságával is. 

Amikor Magyarországra kerültem, apám – Miklós bácsi talán legjobb barátja – már nem élt, 

de személyemben, és velünk visszahonosított édesanyámon át is folyamatos kapcsolatban 

voltunk az akkor már Körösladányban élő Asztalos házaspárral. 

Asztalos Miklósról az Attraktor kiadó és vezetője Grób László munkássága kapcsán 

időnként hallani lehet, sőt születésének 110. évfordulójára is láttam róla írott megemlékezést, 

de néhány újabb emlékét idéző és tisztázó szót feltétlenül megérdemel. Ezen kívül most – az 

általánosságokat is összefoglalva – két, nem kellően tisztázott kérdés kapcsán is szólnék a 

kitűnő történészről és íróemberről. 

Néhány héttel ezelőtt emlékezhettem meg egy kolozsvári lapban apámról, dr. Szász 

Istvánról születésének 110 éves évfordulója alkalmából. A családi irattárat rendezve 
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gyűjtöttem ki a legjobb barátjának tartott kortársára (1899. július 23-án született) Asztalos 

Miklósra vonatkozó anyagokat is. 

Örök lelkifurdalást okoz számomra, hogy az anyaországban újrakezdődött életem 

rohanásában, nem tehettem mindenkor eleget hívó szavának, s ezért halála előtt nem 

találkozhattam már vele újra. Most így próbálom leróni tartozásomat. 

Az említett külön dossziéból és az apám régi iratainak gyűjteményében találhatókból, 

valamint apám 1915-től vezetett pontos naplójából, illetve emlékirataiból valóságos kis 

tanulmányt lehetne kijegyzetelni Asztalos Miklós fiatalkoráról, fejlődéséről, indulásáról, de 

vannak (főleg levél) emlékek sikereiről és a második világháborút követő 

„szenvedéstörténetéről” is. 

Néhány bensőséges emléktöredék bemutatására is támaszkodván ezt próbálom 

összefoglalni.  

(Itt szúrom be utólag – 2013-ban –, hogy a fent említett kötet végén a kiadó által 

megjelentetett ezen tanulmányom elolvasása után a jogutód Papp család szép levelet írt, és 

elküldte nekem szüleim Asztaloséknak címzett megmaradt leveleit.)  

 

Már apám naplójának első, kamaszkori oldalain felbukkan a majdnem napi 

rendszerességgel hozzájuk ellátogató és korai irodalmi érdeklődéssel megáldott iskolatárs: 

Asztalos Miklós, kit a Náci becenévvel ruházott fel a baráti kör. A napló a maga 

aprólékossága mellett hihetetlenül pontos képet fest az első világháborút megelőző évek 

erdélyi tanuló ifjúságának gondolkodás,- és ennek megfelelő életmódjáról. A barátság, a 

becsület és szolidaritás, a vidámság és kópéságok mellett, a gyermekien naiv szerelmek és 

sóvárgások szövevénye közepette is mindenekfelett uralkodik a hazaszeretet, folyamatosan 

érzékelhető Isten és a család közelsége. 

A dossziéban található az Asztalos Miklós által 17 évesen szerkesztett és kézzel írott 

„NE VICOGJ – tudákos heti lap” néhány megszületett és kézzel írott száma mellett az a füzet 

is, melyben első kis irományait gyűjtötte össze. A füzet címe: Szép volt. Az apámról és 12 

tagú társaságukról a „Telepi Heliconról” szóló „Pista” című írásában 1917-ben így ír a 11 

éves koruk óta tartó barátságukról: „Életem minden korában boldogan fogok visszaemlékezni 

azon napjaira gyermekkoromnak, mit ketten Pistával tanultunk, játszottunk és álmodtunk át.” 

Akkor egy baráti kör így működött. Saját kezdeményezésre szerveztek apámnál, nagyapám 

kolozsvári Vörösmarty utca 1 szám (ma: str. Brasov nr. 1.) alatti családi házában önképzőkört, 

naponta összegyűlő vidám együttléteket, rendeztek hónapok munkáját jelentő városi 

szépségversenyeket (100 résztvevő, 15700 számtani műveletet kívánó kérdőívek összesítése 

stb.), tánciskolát, közös tanulást. Nem ritkán még a pusztakamarási családi birtokra is kijártak 

dolgozni! Aztán gyakorta, mikor már mindenki más hazament, Asztalos Miklós első írásait 

apámmal kettesben bírálta el és javítgatta. Nem mellékes, hogy mindketten Csűry Bálint 

tanítványok voltak.  

Asztalos azonban az érettségit már Székelyudvarhelyen tette le. Ezért a lexikonok azt 

jegyzik fel következetesen, hogy ott végezte tanulmányait. Ifjúsága szellemi gyökereinek, 

érdeklődési körének kialakulása azonban Kolozsvárhoz és a Vörösmarty utcához kötik. Ezt 

igen lényeges volt leszögeznem. (Ez az egyik olyan adalék, amiért fontosnak tartottam e sorok 

leírását. Az eddig általam ismert címhelyeken a kolozsvári évekről szó sem esik.) 

Aztán jött a háború, a frontra történő önként jelentkezés, s a baráti kör több tagja hősi 

halottként végezte. Asztalos Miklós 1918 októberéből származó katonaképét is őrzöm, de 

sajnos közölhetetlenül halvány.  

És végül jött Trianon. A barátságok azonban, mint azt néhány megmenekült későbbi 

levél és természetesen saját hét évtizedes emlékezetem is igazolja, - örökké éltek.  

Asztalos Miklós egyetemi tanulmányait még Kolozsváron kezdte el, ahol fél évig a 

Ferenc József Tudomány-egyetem jogász hallgatója volt, de 1920-ban családjával 
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Magyarországra távozott. A Pozsonyból Pécsre települt Erzsébet Tudományegyetemen, mint 

bölcsész doktorált, s minthogy már korán elkezdte tudományos munkásságát, az egyetem 

könyvtárának munkatársa lett. Egy Berlini ösztöndíj után aztán Budapestre került és az 

Országos Széchenyi Könyvtárban dolgozott tovább. 1925-től a Bartha Miklós Társaság első 

elnöke volt. 1938-tól a miniszterelnökség kisebbségi szakértője.  

Történészként Erdély és a kisebbségtudomány érdekli, de átfogó műveket is ír, illetve 

szerkeszt. Mint azt munkásságának egyik kiváló ismerője, Grób László írja róla, ő a 

tudományos körök által kevéssé értékelt, de annál fontosabb, szintetizálni képes, a történelmet 

a közönség elé tárni tudó történettudósok közé tartozott. Nem apró részletek megkutatását, 

hanem a nagy egész áttekintését tartotta szükségesnek az adott történelmi korszakban. Ez 

máig is fontos feladat. 1927-ben írta Wesselényiről, az első nemzetiségpolitikusról szóló 

munkáját. 1228-ban Kossuth Lajos koráról és az erdélyi kérdésről értekezett.  1929-ben az 

erdélyi állam iskolapolitikájáról írt. 1932-ben jelent meg: A székelyek őstörténete 

letelepülésükig című könyve Kolozsváron. 1933-ban adja ki a Korszerű nemzeti eszme a 

revízió alapvetése című tanulmányát. Ugyancsak 1933-ban jelent meg nevezetes műve a 

Magyar nemzet története ősidőktől napjainkig. Ennek 1848 utáni részét Pető Sándor írta. A 

mű az Asztalos-Pető néven a Hóman-Szekfűvel vetekedett és olaszra is lefordították. Ezekben 

az években több munkát szentelt a nemzetiségek történetének is. 1934-ben jelent meg Rákóczi 

Ferenc és kora című fontos könyve. Ő szerkesztette a Jancsó Benedek emlékkönyvet (1931) 

és a Történeti Erdély című összefoglaló kötetet (1936).  

Ez utóbbi kapcsán írnám le (ez jelen soraim második és legfontosabb indítéka) azt az 

élete további menetét döntően befolyásoló történetet, melyről korabeli dokumentumaim is 

vannak. 

A kötet anyagát még a harmincas évek legelején kezdte gyűjteni, hogy az olvasó 

tárgyilagos és tudományos képet kaphasson a történeti Erdélyről. A kiadást az Erdélyi Férfiak 

Egyesületének Jancsó Benedek Társasága vállalta. 

Asztalos a kéziratokat 16 társszerző munkáiból állította össze, így adván 

keresztmetszetét annak, amit a cím jelez. Az öt év alatt összeállt könyv valóban elérte célját. 

Idő közben azonban változások következtek be a magyar-román politikai egymásnak 

feszülésben. A gyűjtemény megjelenésekor, bár gróf Teleki Pál előszava sem tartalmaz 

szerintem semmi kivetnivalót, már más értelmezést kaphatott. Romániában azt az irredenta 

propaganda eszközeként fogták fel s egyáltalán nem tudományos kísérletnek a két népnek – 

az őszinte kibeszélés és a tudományos tárgyilagosság módszerével is szolgálható – közeledése 

érdekében, mint azt eredetileg tervezték.  

Ismerős módszerekre lelünk azzal is, ha utána járunk az akkori következményeknek. A 

könyv megjelenését követően ugyanis, korabeli feltételezések szerint, Daicoviciu professzor 

ösztönzésére, egy bizonyos Pintea Gherasim nevű asszisztens feljelentést tett a román állami 

szolgálatban levő régészprofesszor, Roska Márton ellen. A Történeti Erdély című kötetben 

ugyanis ő írta az Erdély őskora fejezetet. 

Roska professzort hadbíróság elé állították, ahol a jog és a tudomány minden logikáját 

mellőzve, a meghamisított tanúvallomási jegyzőkönyv módszerét is felhasználva ítélték el. 

Mint azt a Magyarország 1936. november 17-i számából megtudhatjuk, az ítélet így szólt: „A 

hadbíróság Roska Márton régész professzort államellenes izgatás miatt háromhavi elzárásra, 

5000 lei pénzbüntetésre és politikai jogainak három évre való felfüggesztésére ítélte”. 

Roska mellett tanúskodott Emil Racovita, a Sorbonne volt professzora, Sian Traian, 

Roska asszisztense és Stoica Aurel nyugalmazott ezredes, mint katonatárs. Hiába! 

A döntő bizonyíték nem is a könyv volt, melyet senki sem olvasott, hanem egy 

meghamisított vallomás, éspedig az Asztalos Miklósé.  

Ennek története egymagában is tanulságos és – akár az ítélet szövege - újabb 

párhuzamokat élesztget emlékezetünkben. 
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Asztalos Miklós, ki felesége révén is erdélyi érdekeltségű volt, 1936 nyarát, a román 

követségen tett tapogatózó látogatás és az ott elhangzott megnyugtatás után, Kolozsváron 

töltötte. Július folyamán a kolozsvári román hadbíróság a strandról állította elő és hallgatta ki.  

Munteanu hadbíró százados az általunk azóta már jól megismert ál(ságos) udvariassággal 

kérdezgette. Doktor úr Ön bizonyára tudja, hogy Roska professzor ellen eljárás folyik. Én ezt 

tökéletesen alaptalannak tartom és igazságtalannak látom az eljárást. Nem szeretnénk 

természetesen mártírokat csinálni, éppen ezért mondja el mit tud Roskáról! vezette fel a 

témát. 

A vallatás több mint két óra hosszat tartott. Asztalos elmondta, hogy Roska teljes 

jóhiszeműséggel járt el, munkája nem is kifogásolható, hiszen tisztára tudományos jellegű. A 

közben változó külpolitikai helyzetről nem tehet, azt előre nem tudhatta. Így folytatta: „Mivel 

tudom, hogy Roskának több kellemetlensége volt és az az érzése, hogy az ő működését 

fokozottabban figyelik, ez óvatossá teszi és ezen óvatosságnál fogva, ha ő tudja, hogy 

irredenta könyvben jelenik meg a tanulmánya, ő semmi esetre sem adja át nekem öt év előtt a 

cikket… Ha az urak Roskát el fogják ítélni és ezúttal állását is  elveszíti, ok és alap nélkül 

csinálnak belőle mártírt, mert teljes tudományos objektivitással megírt cikkeknek közreadása 

nem tekinthető olyan irredenta tettnek, amelyért Magyarországból teljes magától 

értetődöttséggel külön elismerés járhatna.” 

Magyar nyelvű vallomását Munteanu ott helyben fordította, románul diktálta, majd 

aláíratta a románul vajmi keveset tudó Asztalossal. Ezt követően megígérte, hogy Roska 

ügyvédjén keresztül a tárgyalásra személyesen is meghívja tanúskodni. 

A tárgyalásról azonban Asztalos Miklóst senki nem értesítette, s ott – Roska professzort 

ezzel megdöbbentve – a következő vallomását olvasták fel: „Roska Márton úr személyére 

nézve kijelentem, hogy üldözési mániában szenved, s őt beszámíthatatlannak vélem, mert 

másképp nem tudom megmagyarázni azt a tényt, hogy bár ismerte a „Történeti Erdély” című 

munka jellegét, mégis átadta nekem a három cikket…Ha akkor nem is tudta, utólag 

megtudhatta volna Roska Márton az említett munka karakterét és visszavonhatta volna 

cikkeit. Könnyelműség volt Roska úr részéről, hogy elküldte nekem a három cikket, holott 

tudta, hogy a munkát az Erdélyi Férfiak Egyesülete fogja kiadni. Ha Romániában elveszti 

állását, Magyarországon nem rehabilitálhatják…” 

A történtekről Asztalos Miklós így ír apámnak 1936. december 23-án kelt és ma is 

birtokomban levő kézírásos levelében: „A kolozsvári „társadalom” a szenny és a gyűlölködés 

árját zúdította rám: alaptalanul s anélkül, hogy meghallgatott volna. Méltóságomnak ártanék 

vele, ha ezzel a csúnya áradattal szembeszállnék. Örömmel hallottam többször is, hogy Te 

sziklaszilárdan hittél bennem. Engedd meg, hogy ezt a bizalmat bizalommal viszonozzam…” 

stb. 

Több mint másfél évtized tapasztalat és szenvedés még nem bizonyult elégnek ahhoz, 

hogy Erdély magyar értelmisége a bizantín gondolkodás szülte mesterkedésekkel tisztában 

legyen?  A jelek szerint ugyanis nem kételkedtek a hamisan fordított vallomás hitelességében. 

Érdekes és tanulságosan párhuzamos példa ez az ortodox törésvonal innenső oldalának a 

túlsó térféllel szemben annyiszor megtapasztalt „naivitására”. Úgy a magyar, mint az európai 

külpolitika bicskája ezért is törhetett bele sokszor a túloldallal folytatott vitákba, s ez mai 

napig is követhető. 

Témánkhoz visszatérvén megállapítható, hogy Asztalos életművében itt következett be 

egy nagy változás (törés?), mert a csalódás után véget vetett történészi munkásságának és 

teljesen visszatért fiatalkora szerelméhez az irodalomhoz. És itt is hatalmas sikereket aratott. 

A Farkaskaland megmaradt plakátját nézegetem. A Nemzeti Színház is műsorára tűzte.  

A szereposztásban Lukács Margit és Jávor Pál. Másik plakátot veszek elő emléktárgyaim 

közül: a Vidám Szüret Nemzetibeli előadásairól. Aztán Alterego című erdélyi történelmi 

vígjátékát Budapest és Lipcse után, Kolozsváron és Nagyváradon is bemutatják. Budapesten 
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Tőkés Annával és Uray Tivadarral. Ennek filmváltozata lett ez Egy éjszaka Erdélyben című 

film, melynek első – német – változatát az UFA Tanz mit dem Kaiser címen filmesítette meg.  

Magyarország a kor egyik filmhatalma, s ennek forgatagában nagyszerűen érzi magát. 

Sorra írja a sikeres forgatókönyveket. Grób László szerint ezekben az években európai hírű 

színpadi szerzővé válik. Közben Alibi címmel regényt ír. De az idők folyamán megjelennek 

versei és novellái is. Egy szüleimnek dedikált képen 1940. október 12. dátum olvasható. Ez 

azt jelenti, hogy a Vidám szüret című darab szeptember 28-i budapesti bemutatójáról 

származhat, s a mellette álló magas színész nagy valószínűséggel a magyar köznemes szerepét 

játszó Lehotay Árpád lehet. 

A kor szellemét nem megtagadó negatív élménye is volt. Ez azonban csak fokozta az 

érdeklődést iránta. A színházi világ egyik eseménye a Báthori Gábor gáláns kalandjainak, a 

bővérű fejedelem noteszébe történt feljegyzéseiből írott Asszonylázadás című darabjának 

betiltása öt előadás után. A tilalmat egyes körök tiltakozására rendelték el. Az indok: 

történelmi nagyasszonyaink jóhírének védelme. 

Ezek az évek jelentik élete csúcspontját. A Nemzeti Színház házi szerzője lesz. A 

magyar főváros színházi életének egyik kedvencévé válik. 

Aztán közbeszól a háború, a bombázások elől meghívást kapnak szüleimtől, hogy a 

talán kevésbé veszélyeztetett Kolozsvárra jöjjenek át. Asztalos Miklósnénak, az erdélyi 

születésű Kócsi Böskének, anyám jó barátnőjének hálás levelét olvasom. A pasaréti házat 

nem hagyják, édesanyja is ragaszkodik ehhez, – mint írja: ő a legbátrabb. De a háború 

törvényei kegyetlenek és történetünk hősét elválasztják szeretett feleségétől. 1945-ben a 

minisztériumi hivatallal, ahol a III/2 ügyosztály (zene, színház, film) tisztségviselője, 

Salzburgba kell mennie. Innen azonban még ebben az évben hazatér feleségéhez a megszállt 

Magyarországra. Ezzel kezdődik el életének utolsó szomorú, de bölcs belenyugvással 

fogadott szakasza. 

Már 1946-ban B listázzák és elbocsátják állásából. Felesége, pasaréti villájukban 

zeneiskolát működtet. Ebből élnek. Aztán 1951-ben elérkezik a kitelepítés pillanata is. Kis 

csomagjukkal 48 óra alatt kell elhagyniuk sikereik egykori színhelyét. A végállomás 

Körösladány. A település lakossága nem fogadja ellenségesen a kitelepítetteket. Asztalosék 

beilleszkednek a városka életébe. Közben 1953 után – az enyhülés bekövetkeztével – 

visszatérhetnének Budapestre, de ott házukat már elvették, és ők belenyugodtak az új világ 

által nekik megengedett életformába.  

Emlékiratait írogatja, levelezget. Közel húsz műkedvelő előadást rendez a helyi 

művelődési házban, darabokat adaptál, mesejátékokat ír, felesége zeneórákat ad. Másodszor 

vált hát életformát és szellemi célkitűzést.  

1970 nagy esemény életükben, Papp András helyi lakos és neje, az új házuk melletti kis 

vályogházba fogadja őket. Vagyis a kisközösség szeretete veszi körül a máig is Böske néni és 

Miklós bácsiként emlegetett egykori kitelepítetteket. Sőt: a művelődési ház ma Asztalos 

Miklós nevét viseli. A szakmai utókor viszont a „körösladányi remete” névvel ruházta fel. 

Egy 1982-es levélben Miklós bácsi gépelt sorait hozta a posta. Böske néni ekkor már 

nem élt. Özvegy édesanyám velünk költözött Magyarországra és továbbra is rendszeresen 

leveleztek egymással. Miklós bácsi ebben a május 14-én kelt levélben arról ír, hogy az 

Országos Széchenyi Könyvtár (egykori munkahelye) emberei ott jártak felmérni hagyatékát 

és azt nemsokára elviszik. Mint arról beszámol, az anyag értékes dokumentumokat tartalmaz 

történészi és írói munkásságából valamint az 1918-1946-os időszakról szóló 1678 oldalas 

most befejezett emlékiratát. Aztán a következő, július 9-én kelt levélben már a közel másfél 

mázsa anyag elszállítását említi. Gyermekkorától napjainkig terjedő 80-85%-ban érintetlen 

adattárról beszél. Mint azt az újonnan kiadott Révai lexikonból megtudhatjuk, benne kéziratos 

könyvek is szerepeltek.  
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Asztalos Miklós sorsával kiegyezve, közelebbi közösségének és befogadóinak szeretetét 

élvezve, 1986. február 23-án halt meg. 

A körösladányiak születésének 110 éves évfordulóján kiállítással emlékeztek szeretett és 

magukénak érzett halottjukra.  

 

A Történelmi Erdély címen említetett tanulmány-kötet új kiadásának utószavában Szász 

Zoltán hívja fel a figyelmet Asztalos 1936-ban leírt, tehát már az első trauma utáni ocsúdást 

követő szavaira: „Erdély múltjából ma más események esnek közelebb hozzánk mint az előző 

generációhoz. És más szemszögből is nézzük az erdélyi múltat mint ők nézték…inkább 

publicisztikai szempontok vezetnek mint a historikusé.” 

Vajon mi a helyzet a mai szemszöggel? Erről 2004. december 5. is mondott valamit! 

Teleki azt mondja előszavában, hogy a történelmi Erdély lezárt fogalom, rajta az idő 

tartalmilag már nem változtathat, de a történelmi Erdély nem lezárt múlt, mégis ez idő szerint 

nem folytatódik. És részben erről is az a december 5. gondoskodott. 

 

Most, Asztalos Miklós születésének 110 éves évfordulója után, az őt követő – inkább 

már második-harmadik – generációra marad az elégtételt szolgáltatás feladata azzal is, hogy 

megemlékezünk róla és gondolatait elérhetővé tesszük. 

Ha kolozsvári utazó jár arra, az alföldi sírra helyezzen el egy szál virágot annak a 

városnak a nevében, amely megszomorította őt, de mégis felejthetetlen maradt számára, 

hiszen a kincses város tarisznyázta fel legelőször szellemileg, s itt születtek első írásai, álmai, 

tervei, szerelmei, ébredeztek ambíciói a később befutott pályához és ide kötötték a legrégibb 

barátságok. 

 

Könyveit pedig próbáljuk megszerezni, mert aktuálisabbak, mint valaha. 

 

Leányfalu 

 

Tanulmány: 2011. január 24. 

 

A „világlátott lokálpatrióta” 
100 éve született dr. Mikó Imre,  

Erdély és a magyarság nagy nemzetiségi jogásza 
 

„(…) Élete kisebbségtörténet. Eképpen a róla írt monográfia nem csak egy felemelkedő és lefelé hajló, 

elismerésekkel és elmarasztalásokkal teli életvonal, hanem ugyanakkor a romániai magyar kisebbségi lét 

szinuszgörbéjének másolata is.” 

Balázs Sándor 

 

A várakozásain felül megnövekedett Románia homogenizációs vágyait máig folyamatosan 

életben tartja. Ennek, az immáron eredményes történelmi folyamatnak nevezhető, kitartó 

munkálkodásnak, a Trianon óta eltelt 91 évben több korszaka volt. Az első az 

országgyarapodást követő 22 év, aztán az átmeneti kisebbre szabás négy-öt éve, majd a 

kommunizmus 45 éve (melyben külön szakaszt jelentett a Ceausescu diktatúra több mint 

negyedszázada), majd az ezt követő, a 89-es eseményekkel kezdődő időszak. Ennek is külön 

alfejezetét jelentik az európai csatlakozás utáni évek, egészen napjainkig.  

Nos, e négy vagy akár hat nagy korszakból az első hármat (szinte négyet) ívelt át Mikó 

Imre élete és munkássága. 
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A most 100 esztendeje, 1911. március 27-én, Bánffyhunyadon született, kitűnő 

kisebbségpolitikust és nemzetiségi jogászt (ezt a meghatározását talán Gáll Ernő 

véglegesítette a köztudatban, de többek szerint úttörője is volt ennek a „studiumnak”) 

nevezték erdélyi girondistának is (Kós Károly nyomán Bárdi Nándor). Tárgyilagos, 

középutakat és mindenkor a megegyezést kereső, céltudatos szellemére, jellemére, 

tapasztalatára és példájára soha nem lett volna nagyobb szükség, mint éppen napjainkban. A 

romániai és szinte valamennyi túszsorsban élő kisebbségi magyarság megosztott. Ezért nem 

elég hatékony belső politizálása. Ez az anyaország hullámzó hozzáállásával és az Unió 

minősíthetetlen be vagy be nem avatkozásával kiegészülve, nagy veszedelmek sötét ígéretét 

hordozza.  

Megdöbbentő tény, hogy a Trianon után jelentkező sokrétű és gócú kisebbségi kérdés 

megoldására tett gyatra és kényszerű kísérletek első lépéseinél alig jutott előbbre a modern 

Európa. A rosszemlékű és sorsunkat megpecsételő békediktátum után a Népszövetséghez 

kötődve jött létre a Népliga Unió vagy az Interparlamentáris Unió, illetve a kisebbségek saját 

szervezetei, de áttörés nem történt.  A történelem tragikus fintora, hogy a szervezet a hitleri 

hatalom előretörésével, annak manipulációs eszközévé vált, s így a magyar revíziós 

törekvések is ennek holdudvarába sodródtak, eleve ellehetetlenítve ezzel az eredmények 

történelmi fenntarthatóságát. Erre Románia igen ügyesen rá is játszott. Ezért kért 1940-ben 

nagyhatalmi döntést. Ezért emleget ma bécsi döntés helyett bécsi diktátumot. 

Ám mint tudjuk, a mára megvalósult Európai Unió is az egyéni szabadságjogoknál 

ragadt le, s alig lehet beszélni kollektív jogokról, melyeket következetesen az egyének 

jogainak összességeként akarnak kezelni. Kodifikálásuknak elérése pedig éppenséggel a 

legnehezebb feladat. Amikor viszont a kisebbséget mégis elismernék egészként, akkor nem 

születnek jogi rendelkezések. Magának a kisebbségnek a fogalma is zavarosan jelenik meg 

nemzetközi fórumokon és észlelhetjük, hogy még a betelepülők, menekültek és a 

határmódosítás miatt kisebbségbe került őslakosok között sem tudnak különbséget tenni. És 

akkor nem is beszéltünk a nemzetállam híveinek számunkra oly érthetetlen csodálkozásáról, 

mikor nem akarunk egyenlőségjelet tenni a nemzetiség és az állampolgárság közé. 

Nagyjaink sem halhatatlanok, de ha hús-vér valóságukban nem is lehetnek mellettünk, 

legalább szellemüket kell élesztgetnünk, életművüket gyakorlatba helyeznünk. Használnunk. 

Mikó Imre lehet Házsongárd lakója, de nehéz időkben kiizzadt igazgyöngy gondolatai 

velünk vannak, életműve ma is hiánypótló és iránymutató. 

 

Ezért is éreztem hatalmas felelősségnek Turcsány Péter felkérését e megemlékező esszé 

megírására. Hiszen hála Istennek még szép számmal vannak a szorosan vett szakmának 

kiemelkedő művelői, akik Mikó Imre munkásságának (amely Csatári Dániel szavaival élve 

szinte több tudományos és kulturális intézmény funkcióit teljesítette) kitűnő ismerői.  

Mikor azonban arra gondolok, hogy itt és most egy korlátozott terjedelmű írásban és az 

anyaország közönségének kell bemutatnom ünnepeltünket, tudnom kell, hogy a vájt fülűeket 

leszámítva, e téma nem annyira ismerős. Ugyanakkor egyre fogynak azok, akik őt 

személyesen is ismerhették. De kutatásaimnak fő területével, a Hitel munkásságával is 

szorosan összefügg személye. Ezért érzek némi jogot s főleg őszinte indíttatást a magam 

szempontjából is megvizsgálni, tehát a már megjelent sok írással egyeztetve, de itt-ott mégis 

más oldalról nézelődve mutatni be egykori kedves tanáromat, apám gerinces barátját és 

harcostársát, a Hitel – azt soha meg nem tagadó – munkatársát. 

Amint azt Balázs Sándor írja, ezt a szerteágazó munkásságot nem lehet kronológiába 

foglalni. Mikó Imréről szóló átfogó művét is ennek megfelelően szerkeszti meg. Esetemben 

azonban csupán egy esszében kell összefoglalnom mindezt. Úgy gondoltam, hogy e rövidebb 

lélegzetvételű műfaj – kis kitérőkkel – mégis elbírja a kronológia korlátait. 
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A kolozsvári születésű Mikó Imre, tanulmányait is itt, az Unitárius Kollégiumban 

végezte és 1928-ban érettségizett. Az Anghelescu törvény nyomán ez az érettségi csupán 

kettejüknek sikerült. A többi magyar diákot megbuktatták a román vizsgabizottságok. 

Mondanom sem kell, hogy ebből meg is gazdagodtak.   

Már dédapja (Mikó Lőrincz) is ügyvéd volt Kolozsváron és 1848 után az unitárius 

egyház jogainak védelmezőjeként ismerték. Édesapja szintén járásbíró, majd 1922-től az 

unitárius egyház titkára, kisebbségi jogvédő volt. Felmenői között 22 jogászt tud felsorolni. A 

családhoz tartozott nagy kultúrtörténészünk Kelemen Lajos, az Erdélyi Múzeum-Egyesület 

hírneves levéltárosa, de unokatestvére volt a két Jancsó is. Jancsó Béla, az Erdélyi Fiatalok 

mozgalmának mindenese és testvére Jancsó Elemér, a nyelvész, a Bolyai Egyetem későbbi 

professzora. A számos magas állami hivatalt betöltő ős és rokon között egy unitárius püspök 

(dédapja, ótordai Székely Miklós) és egy pénzügy-és külügyminiszter is akadt (Gratz 

Gusztáv). Későbbi feleségének családja is számos neves emberrel büszkélkedhetett. Így ez a 

felvilágosult családi háttér – akárcsak középiskolája is – meghatározónak bizonyult egész 

pályájára és mindig középutat kereső gondolkodására. Példaképei között nemcsak Brassai, de 

számos kisebbségi sorsba kényszerült magyar is egyféle szellemi ezermesterré vált. Ezen az 

úton követte őket Mikó Imre is. 

Iskolai tanulmányai alatt már diáklap kiadásában vesz részt, aktív tagja a Kriza 

Önképzőkörnek, majd később az ifjúsági mozgalmaknak is, mint a Dávid Ferenc Ifjúsági Kör 

és a Székelyek Kolozsvári Társasága Ifjúsági Bizottságának. Már 22 évesen, a Töretlen úton 

című cikkében, a generációs összefogásról és sorsközösségről ír. Innen kezdődnek kapcsolatai 

az 1930-ban induló Erdélyi Fiatalokkal is, ahol a második hullámban lesz vezető munkatárs.  

Bár a szépírói igény is végighúzódik egész életén, hiszen ír irodalmi riportot, esszét és 

regényt, nem a szépírás irányába indul el, hanem a jogot választja. Választása 

visszaemlékezései szerint tudatos. Érzi, hogy a kisebbségi sorsba került magyarságnak az 

önvédelem megszervezéséhez jogilag felkészült politikusokra van szüksége. Feltehetően azért 

sem idegenkedik e pályától, mert mint tudjuk, igazi jogász családból származik. 

Így aztán a kolozsvári román nyelvű Ferdinánd Tudományegyetem jogi karára 

jelentkezik.  

Ritkán emlegetik, hogy közben két évig az unitárius teológia hallgatója volt. Ennek 

kapcsán a vallásos ifjúsági mozgalomban a kifelé szükséges nyitást szorgalmazza. 

Jogi tanulmányai során eredeti elhatározása még tovább erősödik és tudatosodik. A kor 

kiváló nemzetiségi jogászának, Balogh Artúrnak (a Nemzetek Szövetsége Tanácsa 

tehetetlenségének egyik első bírálója volt) a nyomdokaiba akar lépni. Maga Balogh Artúr is 

felismeri tehetségét s Balázs Sándor szerint „fontos karriert” szán neki. Mint Gáll Ernő 

elmondja, Mikó erre lelkiismeretesen készült. Nem volt ez kis feladat, hiszen egyesek szerint 

Balogh Artúr az európai nemzetiségtudomány egyik megteremtője s nemzetközi hírneve is 

ennek megfelelő. Vele egyébként a Felekezetközi Tanulmányi Bizottság által szervezett 

kisebbségtudományi szemináriumokon kerül kapcsolatba. 

Az ifjú tehát elszántan, nagy szorgalommal és céltudatossággal indul neki a pályának, s 

ehhez kiváló képességek társulnak. 

Még a sors is ebbe az irányba terelgeti, és így az elméleti kutatás összekapcsolódhat a 

gyakorlati munkával.1932 januárjában ugyanis – tanulmányait megszakítva – Bukarestben az 

Országos Magyar Párt irodájában alkalmazzák, de ősszel visszatér Kolozsvárra, 

tanulmányainak befejezésére. A nagyjából 11 hónap alatt sokat tanul és kiáll a párt politikája 

mellett, de annak szinte kizárólag a sérelmekre építő jellegét később maga bírálja. 

A fiatal értelmiség köreiben akkoriban igen népszerű a marxizmus. Mikót széleskörű 

érdeklődése az, ami kapcsolatba hozza a baloldallal és eljár a Tanácsköztársaság után 

Kolozsvárra emigrált Antal Márk marxista szemináriumaira. Itt ismerkedik meg a 

társadalomtudományi felfogását befolyásoló Jászi Oszkár történelmi materializmusával, de 
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hatással van rá az ausztromarxizmus is. Az angol munkáspárt ideológiájából úgy látszik 

elfogadja a kölcsönös segítés, tehát a szolidaritás elvét, az osztályharcnak pedig nem 

tulajdonít alkotó értéket. A szocializmus az egész társadalom fejlődését jelenti számára. 

Antal Márk szemináriuma támogatja a magyarpárti ellenzék Falvak Népe című lapját és 

közvetít a Korunk felé. Mikó így kerül kapcsolatba a folyóirattal. 

Mindent összevetve, alapelve a népszolgálat, mely később a Vásárhelyi Találkozónak 

egyik fontos programpontja lesz. „Beállunk közkatonának a magyar jövő: munkások, 

parasztok, sorába, s az ő érdekeik értelmi szolgálatában keressük letűnő középosztályunk új 

nemzedékének a jövő társadalomhoz való jogát”. Ezek a hatások felismerhetőek falukutatási 

természetű munkáiban is. Bárdi szerint az Erdélyi Fiatalok 1933-ban rendezett munkatársi 

vitáján is a fentiek szellemében vesz részt és „nem a dogmatikus szocializmus mint világnézet 

mellett érvel.” A középutat keresve a külső körülményekhez való alkalmazkodást akarja 

összeegyeztetni a történeti hagyományokkal és adottságokkal. Bárdi jelzi, hogy ez azonos a 

korai transzszilvanizmus programjával. 

Mikó felismeri a kisebbségbe került középosztály pusztulásának fenyegető folyamatát és 

látja, hogy „erő csak a népben rejlik, vagyis a parasztságban, hiszen a lakosság több mint 

háromnegyede földműves”. Ez a földműves azonban az általános gazdasági terheken kívül 

még külön kulturális terheket is visel, sőt: „… még a saját elrománosításával járó költségeket 

is vele fizettetik meg.” Véleménye szerint a gazdasági kultúra mellett, ami a nemzetiségeket 

egyesíti, az asszimiláció tulajdonképpeni ellenszerét a nemzetiségi kultúra kifejlesztése adná 

meg. 

Ami azonban nemzetiségtörténeti kutatásait illeti, abban iránytűjének a méltatlanul 

elfelejtett Asztalos Miklóst tekinthetjük. Ő a Magyar Kisebbségben 1929-ben így ír: „Mert a 

kisebbségi kérdésnek mi az egyedüli megoldása? Az, ha a keverékfajú társadalom heterogén 

fajú összetevő rétegei, felismerve az egységbe tartozást, érdekközösségen alapuló értelmi 

együttműködésre hajlandók” 

A jogi doktorátust1934-ben szerzi meg. Nem véletlen, hogy doktori értekezését annál a 

Romulus Boilanál írja, aki 1931-ben olyan alkotmányreformot dolgozott ki, mely a történelmi 

országrészek autonómiáját és a kisebbségi nyelvhasználat liberalizálását egyaránt tartalmazta. 

Megjegyzendő, hogy a román nemzeti jövedelem döntő hányadát már akkor Erdély adta és – 

akárcsak ma – annak jóval kisebb hányadát kapta vissza, ez pedig az erdélyi románságnak 

már akkor fájó pontja volt.  

Mikó doktori értekezése megjelenik a Magyar Kisebbségben: A székely közületi 

kulturális önkormányzat, címmel. Akkoriban még ilyen témából is lehetett doktorálni, mert az 

a párizsi kisebbségi szerződés 11. cikkelyével összhangban volt. Egyébként Páll Árpád, aki 

Kós Károly és Zágoni István mellett a Kiáltó Szó egyik megfogalmazója volt, már előbb 

foglalkozott a témával s azt Mikóék az Erdélyi Fiatalok fórumán megbeszélték. 

Közben azonban már leteszi névjegyét egyetemi hallgatóként írott cikkeivel is. Mint 

ilyen lesz főmunkatársa az Erdélyi Fiataloknak, de ír a Keresztény Magvetőben, Erdélyi 

Múzeumban, Keleti Újságban, Magyar Kisebbségben is. Ez utóbbi főszerkesztőjét, Jakabffy 

Elemért az „elvhű liberalizmus utolsó hazai magyar képviselőjének” nevezi. Elmondhatjuk, 

hogy valószínűleg nem tévedett. Jakabffy munkáját megismerve erősödik benne a 

meggyőződés, hogy ő nemzetisége érdekében a legtöbbet, mint jogász teheti. 

A Trianoni traumából ébredező magyarság első életjeleinek nevezhető ifjúsági 

mozgalmaknak is aktív résztvevője. E mozgalmak szociográfiai felmérésre alapozott 

társadalmi cselekvés felé fordulását – Gáll Ernő véleménye szerint – a nemzetközi 

kisebbségvédelem csődjének felismerése váltotta ki. 

Tanulmányainak folytatása közben fordul a bontakozó falukutató mozgalom felé. Az 

Erdélyi Fiatalok Faluszemináriuma az a fórum, mely szervezetten elindul a falumunka 

irányába. Ennek eredménye az a tanulmány, mellyel Mikó Imre valósággal berobban a 
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korabeli erdélyi útkereső gondolkodásba. Ezért Bárdi Nándor nyomán érdemes ezzel kissé 

alaposabban foglalkoznunk. 

A tanulmány megszületésének körülményei igen érdekesek. A kolozsborsai 

nagybirtokos arisztokrata Bánffy Ferenc finanszírozza az Erdélyi Fiatalok falukutató 

mozgalmában résztvevő egyetemisták munkáját, Kolozsborsán és a környező 40 faluban. 

Mikó a nemzetiségi kérdés és a falu kérdéskörét vállalja fel. Személyét Jancsó Béla ajánlja a 

bárónak. A többi munkatárs: Demeter Béla, Miklós András, Pálffy Zoltán és ifj. Delly-Szabó 

Géza voltak, más-más témakörökkel. 

A Demeter és a Mikó kézirat érdekességén fellelkesülve a báró, azok kiadását is vállalta. 

Így aztán az Erdélyi Fiatalok füzeteinek köteteiként megjelenhettek. 

A tanulmányt értékelő Kós Károly harmadik tábornak nevezi az ebben a munkában 

résztvevő fiatalokat, akik az ifjú katolicizmus és a történelmi materializmus mellett 

világnézetet tudatosan nem vállalva dolgoznak és így próbálják az egyensúlyt megtartani. Ő 

adja nekik a „girondiak” elnevezést. Ugyanis a girondista habozó, aki „nem tud választani a 

nemzeti öntudat pallérozása és az osztályérdekek érvényesítése között”. Kós megjegyzi még: 

„Szeretjük a tűz fellobbanását, …de a lángnak nem szabad felemésztenie hajlékainkat”.  Ez a 

bírálat elgondolkoztatja Mikót. Kései önkritikus soraiban arról ír, hogy ez az álláspont a 

magyar gironde ide-oda csapódásához vezetett. Bárhol is találja magát, a hatalom nem az ő 

kezében van. Legalitást keresve sodródik illegális cselekedetekbe. Így aztán a végén mások 

bűneinek felelőssége is nyakukba szakadt. Utólag derült ki, hogy nem az a kor következett, 

melyben a gironde szerepet játszhatott volna. 

A tanulmány kézirata és a véglegesen megjelent nem teljesen azonos. Eredetileg „az 

erdélyi gondolat új tartalma a transzszilvanizmus szociológiája” alcímben gondolkodik. A 

kéziratban hangsúlyozza Erdély kelet-nyugat közti állapotát és a világáramlatokba való 

bekapcsolódás fontosságát. Már itt felbukkan a későbbi Hitel-munkatárs gondolkodásában a 

Hitel szellemi forrásvidékét meghatározó Makkai tétele a „Magunk revíziójából”: ne fogadjuk 

el egyetlen történés külső okát, addig, amíg annak csak egyetlen oka is bennünk rejlik. 

 Mikó – amint azt Bárdi kiemeli – politikai józanságra törekszik és a széleskörű 

tájékozottság, illetve a társadalmi viszonyok figyelembevétele a belső iránytűje. 

A tanulmánnyal kapcsolatosan még megjegyzendő, hogy abban az akkortájt használt 

kisebbség önmeghatározás helyett a nemzetiség kategória szerepel, s így azt társadalmi 

közegbe helyezi. A szerző áttekinti a magyar nemzetiségpolitika történetét is. Ezzel Asztalos 

Miklós felhívásának tesz eleget, aki hangsúlyozta a múlt tapasztalati hozadékának 

fontosságát. Érdekes szempontja Mikónak, miszerint a falu tagoltsága elsődlegesen nem 

nemzeti hovatartozása szerint, hanem a vagyon, a társadalmi helyzet, a felekezet és az életkor 

különbözősége szerint történik. Mint tudjuk, ez a kor Romániájában nem sokáig maradhatott 

így. Mikó szerint a nemzetiségi küzdelem és az osztályharc sem zárják ki egymást, mert a 

földműves egyszerre egy elnyomott nemzet és egy alul levő társadalmi osztály tagja. Igen 

fontos itt megjegyezni, hogy egyes értékelői, mint Balogh Edgár vagy Méliusz József sokat 

emlegetik Mikó baloldaliságát, de a valóságban ez, mint Balázs Sándor írja: „távol állt attól a 

marxista dogmától, mely szerint a nemzetiségi kérdés az osztályharcnak alárendelt kérdése”. 

Minden esetre a tanulmány úttörő munkának számított. Forradalmi tanításokkal 

kacérkodó véleményei miatt akadtak bírálói is, de egészében véve újszerűsége nagy hatást 

gyakorolt a témában érdekeltekre. Asztalos Miklós szerint a könyvnek a szenzáció erejével 

kellene hatnia a magyarságra, ha annak volna érzéke a „nemzetiségi kérdés realitásai iránt”. 

Mikó a nép polgári nemzetbe emelésére törekedett. Így lett eszmetársa Kovács Imrének 

és Bibó Istvánnak, illetve Hitelbéli jeles munkatársának: Venczel Józsefnek. 

Világossá vált, hogy a kisebbségi létben élő magyarságot sújtó sors nyújtotta nyereségek 

között első helyen az osztályai között álló falak leomlása áll. Ez sajátos átalakulás, mely 

máshol forradalmi úton történt meg. Ez adta később és némely tekintetben adja még talán ma 
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is azt a különbséget, mely az erdélyi magyarok és az anyaország között észlelhető, s mely a 

gyakorlatban például az erdélyi ember idegenkedésében nyilvánul meg a címek és rangok 

világában. Ez a bécsi döntés utáni Erdélyben gyakran felbukkanó, olykor fájdalmas probléma 

volt. 

Mikó Imre szociográfusi munkássága alatt sem mond le a jogvédelem 

tanulmányozásáról, s ennek eredményei később csapódnak le. 

Azok számra, akik a kérdéssel nem foglalkoztak eddig, az Erdélyi Fiatalok mozgalma is 

megérdemel néhány mondatot. E mozgalom megfelelői a többi elszakított területen is 

léteztek. Csehszlovákiban a Sarló-mozgalomban, Magyarországon a Bartha Miklós 

Társaságban és a szegedi egyetemen, Jugoszláviában a szabadkai Népkörben találkozhattunk 

velük. 

Az Erdélyi Fiatalok szentháromsága Ady, Szabó Dezső és Móricz. Bartók, valamint 

Kodály nyomán indulnak el a falvakba tapasztalatgyűjtésre. Ideológiájuk forrása a népi 

magyarság és az erdélyiség. A helybenmaradás. De mellette az európaiságot is 

hangsúlyozzák, hiszen a nyugati tanulmányutak peregrinusai a népszövetség pacifizmusának 

eszméit hozzák haza. Mikó Imre ott bábáskodik az azonos nevű lap szerveződésénél, de 

valódi munkatársként csak 1931-32-ben dolgozik. Az Erdélyi Fiatalok politikamentessége 

nehezen összeegyeztethető Mikó politikus alkatával. Bírálja is a világnézet felettiséget.  

Az Erdélyi Fiatalok tevékenysége néhány év után hanyatlásnak indul, de közben igen 

értékes munkát végeznek, s főleg szárnyaik alatt, jelentős szellemi potenciál nevelkedik fel. 

1932-33 táján aztán a mozgalom polarizálódik. Az Ifjú katolicizmus hívei és az ifjú marxisták 

egyaránt magukhoz szeretnék vonni a vezető szerepet. Ráadásul személyes presztízs és 

generációs viták barázdálják az egységet. Akkoriban ugyanis a Trianont már felnőtt fejjel, 

illetve csak gyermekként megélt két egymást követő és egyaránt fiatal generáció kerül vitába 

egymással. Mikó Imre nem csatlakozik kizárólagosan saját nemzedékéhez, és ebben is az 

„átjárás” híve. Ugyanakkor alapos leírását adja a két közeli generáció közti különbségeknek 

és okainak. Az Erdélyi Fiatalok mozgalma szétesik, de amint kutatói nevezték: „hanyatló 

fázisába” jutva, a lap még megmarad 1940-ig. Ebben László Dezső „örökös” főszerkesztőnek 

vannak elévülhetetlen érdemei. Az itt felnevelkedett értelmiség a legkülönfélébb irányzatok 

képviselőiként munkálkodik tovább Erdély magyar szellemi életében. A Hitel munkatársi 

gárdájának is derékhadát képezik, de ehhez – a szocializmus éveiben inkább elhallgatásra ítélt 

Hitelhez – csatlakoznak később többen, legelkötelezettebb hívei közül is. A két lap között 

annyit hangsúlyozott és feleslegesen átpolitizált ellentét története ezzel zárul. Mikó Imre 

munkásságának folyamába szervesen és logikusan illeszkedik a két korszak (sőt az a mellékes 

kitérő is melyet a Korunknál tett, ahol Könyves-Tóth Lajos álnéven publikált három 

„kommunista mentalitásról” nem tanúskodó cikket). Balogh Edgárnak tett nyilatkozatából is 

tudhatjuk, miszerint (miután javaslatait nem fogadták el, és ezért levetette magát a 

főmunkatársak listájáról) az Erdélyi Fiatalok annyi feltételt támasztott, hogy bár szívesen 

közeledne hozzájuk, de inkább a Hitelben publikál. De ekkor már a Korunk hasonló 

hívogatására sem adott igenlő választ. Idézem Balázs Sándor nagy monográfiájában is 

megjelent sorait 1971-ből, mikor visszaemlékezik egy Gaál Gáborral folytatott 

beszélgetésére: „ – Miért ír ön a Hitelbe? – kérdezte egyszer tőlem szigorúan Gaál Gábor. – 

Mert más folyóirat nem közölne ilyen terjedelmes tanulmányt a népszövetségi panaszjárásról 

– mondottam, elhallgatva azt, hogy névvel kijönni a Hitelben bizonyos irányba többet 

jelentett, mint a Korunknál viselt álnév mögé behúzódni. (…).” 

Érdekes adalék, hogy miközben az Erdélyi Fiatalok a kommunista veszélyre 

figyelmeztetnek és a Vásárhelyi Találkozót a kommunizmus trójai falovának tartják, Mikót 

nem bírálják azért, hogy előbb álnéven a Korunkban írt. Fájlalják azonban a Hitelhez 

szegődését. A Hitelt a polgári liberalizmus szócsövének nevezik, sőt az ultrajobboldali 
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ideológiával történő összefonódást emlegetnek. Mikó Párizsból hazatérve személyesen 

győződik meg ennek képtelenségéről. 

Azt azonban mindenképpen meg kell említeni, hogy mit ír Mikó Imre 1970-ben az 

Erdélyi Fiataloknál töltött időszakról az, Akik előttem jártak című kötetében: „Aki az Erdélyi 

Fiatalok közelében nőtt fel, az később az élet legkülönbözőbb területeire vitte magával – ha 

mást nem – a közügyekkel való törődés megszállottságát.”  Cseke Péter az Erdélyi Fiatalok 

dokumentumait bemutató kötethez írt bevezető tanulmányát nem hiába zárja így: „Nem 

kétséges: az Erdélyi Fiatalok szellemi műhelynek és közéleti iskolának elvitathatatlan érdemei 

vannak abban, hogy ez a korforduló (1944-re gondol. a szerz.) nem érte készületlenül a 

történelmi cselekvés sodrában szerepet vállaló értelmiségieket.” 

De térjünk vissza a kronológiához. 

A Mikó tehetségét felismerő ismeretlenek jóvoltából kapja – az egyébként római 

katolikus – György Lajos ajánlatát, és 1934 második felétől 1936-ig ösztöndíjban részesül a 

nemzetközi jog tanulmányozására, Párizsban. Ez alatt a két év alatt azonban több más európai 

nagyvárosban – mint: Prága, Drezda, Berlin, Hamburg, Köln és nem utolsó sorban Budapest – 

is tanul és könyvtári kutatást végez, sőt átrándul Angliába. Az emberi-nemzetiségi jogok 

védelmének ábécéjét tanulmányozza. Ekkor születik meg benne az elhatározás, hogy elméleti 

kutatásit a kisebbségi jog területén folytassa. Párizsban – 24 évesen – írja az Erdélytől 

Európáig – című dolgoztában, hogy az erdélyi probléma Párizson át nézve, a többi országban 

élő magyarság kérdésével összemérve, egyetemes magyar problémává emelkedik, s míg 

máshol más-más eszközökkel oldják meg a problémákat, itt csak a társadalmi szerkezet 

gyökeres átalakítása vezetne el az egymásra utalt népek békés együttműködéséhez.   

Egyébként innen küldi „Párizsi leveleit”. Utazásai nyomán a Harmadik Birodalom tárgyilagos 

bírálatától sem ódzkodik. Közben a budapesti rádió is sugározza két előadását. 

Balázs Sándor hívja fel a figyelmet arra az érdekes tényre, hogy az ösztöndíj közben 

Budapesten tartózkodó Mikó Imre hívja meg Németh Lászlót romániai útjára. Mikó ugyanis 

felfigyelt arra, hogy az anyaországi elit értelmiség már nem ismeri igazán Erdélyt. Az utazás 

jelentősége, eredményei és utórezgései ismeretesek. Mikó Imre ezen kívül is sokat foglalkozik 

az anyaországi és erdélyi magyar generációk felfogásbeli különbözőségével és annak okaival.  

A párizsi évek után a nemzetközi jogban és a népszövetségi panaszeljárásban akar 

szakosodni, mint ő maga mondja, a sérelmi politika technikusa akart lenni. A megalapozott 

kisebbségi sérelmek hozzák közel a Magyar Párthoz, amelynek, mint tudjuk – diákéveit 

megszakítva – bukaresti irodájában már dolgozott, de 1936 és 38 között titkára is lesz. Ennek 

ellenére, mint már említettem, elismeri a sérelmek jogosságát, mégsem híve a kizárólagosan 

sérelmi politikának. 

Párizsból hazatérve, bár baloldali kapcsolatait nem tagadja meg, de a Hitel körével 

dolgozik, ugyanis társakat keres egy elképzeléséhez. Szeretné a külfölddel megismertetni az 

erdélyi magyar kisebbség egyéni és kollektív értékeit. Arra számít, hogy a nyugat mindenkor 

a nemzetiségi és egyéni jogokért küzdők mellé állt. Emellett, mint arról Bárdi Nándor ír: „a 

Hitel körrel együtt az Országos Magyar Párt és a hagyományos magyar intézmények belső 

megújítására is törekedtek. 

Személyesebb útra terelve a szót, ez az időszak az, mikor a Hitel által, az annak 

munkáját mindenben támogató szüleimmel kapcsolatba kerül. Mint láthattuk az Erdélyi 

Fiatalok részéről ezért szemrehányások érik, ám a Korunk sem veszi jónéven. Akkor még 

maga sem sejti, hogy az alapító főszerkesztők után neki jelenik meg a legtöbb publikációja 

ebben a folyóiratban, kilenc év alatt szám szerint 10 komolyabb tanulmány. 

Mikó Imrének a Hitelhez fűződő viszonya a lap későbbi megítélése szempontjából is 

fontos. Arról nem beszélve, hogy mint arra már céloztam, Mikó azon kevesek közé tartozott, 

akik nem hallgatták el Hiteles múltjukat (az elhallgatásnak egyébként érthető és elfogadható 

okai voltak). Mi több, ezen túlmenően az egyetlen, aki a diktatúra éveiben megemlékezik 
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szüleimnek a Hitel életbentartásában vállalt szerepéről, mikor A csendes Petőfi utca című – 

önéletrajzi jellegű – könyvének (Dacia kiadó 1978). 149. oldalán így ír: „Szívesen jártam el 

Szász István vendégszerető házába, a Tisztviselőtelepre, ebbe a neogótikus villába. Fejedelmi 

portrék és lovagi páncélok társaságában gyűlt össze a Hitel című folyóirat munkatársi 

gárdája. Gazdag büfé mellett komoly férfitársaság tárgyalta le a szőnyegen levő 

közművelődési kérdéseket. Szász Pista, a középszerűen szituált gazdamérnök volt akkor a 

Hitel Kemény Jánosa.” Hozzáfűzném, hogy Kemény Jánost a társaság egyik legtevékenyebb 

tagjaként tartották számon. A Hitel szellemi köre azonos volt a Helikon és a Pásztortűz 

munkatársi gárdájának jelentős részével, de ezen kívül számos más lap és irányzat képviselője 

volt aktív együttgondolkodója. 

Mikó Imre itt megjelenő munkái jogi és politikai elemző jellegű munkák. A Hitelben 

jelenik meg az 1936-os harmadik számban: Panaszaink a Nemezetek Szövetsége előtt című 

írása. 

Az 1936 őszétől 1937 októberéig tartó – nagyjából egy éves periódus a Vásárhelyi 

Találkozó sokat vitatott szervezésének időszaka. Írásom tárgyához csak közvetve 

kapcsolódik, de Mikó Imre szerepe miatt is feltétlen megemlítendő, hogy az erdélyi ifjúsági 

diétának is nevezett jelentős találkozó, melyet utóbb a baloldal nagy sikereként próbáltak 

kisajátítani és túldimenzionálni, bár Balogh Edgár egy körlevelével és az Ady kör 

egyetértésével kapcsolatba hozható, de végül is Tamási Áronnak a Cselekvő Erdélyi Ifjúság 

című, a Brassói Lapokban megjelent cikksorozata után lépett a tulajdonképpeni szerveződés 

útjára. Ekkor Tamási Áron – korabeli emlékezőket idézve – mintegy magához ragadja a Hitel 

szellemi körének irányítását és elindítja útjára a találkozó megvalósítását. Az aprómunkát a 

Hiteles Asztalos Sándor végzi, a szellemi előkészítés is a Hitel körében zajlik, a 

szervezőbizottság gerincét Hitelesek képezték, a vezérszónokok Tamási Áron és Albrecht 

Dezső szintén hitelesek és a találkozó anyagának leközlésére is a Hitel 1937-es őszi száma 

vállalkozott, sőt a következő számokban is visszatért a témára. Tudnunk kell ugyanakkor azt 

is, hogy Mikónak írásban fennmaradt határozott elképzelései voltak a találkozóról, melyen 

esedékes katonai szolgálata miatt nem vehetett részt.. 

Ma már elgondolkodhatunk azon is, hogy a Trójai faló elmélet mennyire volt valós. 

Számos jel mutat arra, hogy az erdélyi fiatal értelmiség fenti erőfeszítését a baloldal valóban 

megpróbálta felhasználni saját céljaira. Hogy ez nem sikerült azt tudjuk, de utóélete annál 

inkább volt, mert fontos helyet kapott a baloldal „igaz történetében”. 

A találkozó kiáltványát mindenki elfogadta, de gyakorlati megvalósítására nem 

kerülhetett sor. Elsősorban a történelem szólt közbe, de az egységfront végleges felbomlása 

akkor lett teljes, mikor – és itt ismét Bárdi Nándort idézem – „a Bécsi döntés ellen tiltakozó 

baloldaliakhoz, Balogh Edgárhoz, Bányai Lászlóhoz és másokhoz nem csatlakozott az új, 

Mikó Imre és Venczel József vezette huszonéves elit” – vagyis a Hitel körének magja. 

Mikó Asztalos Sándorral közösen szerkeszti a Magyar Kisebbség 1937-től induló 

állandó mellékletét a Kisebbségi Jogéletet. A lap főszerkesztője, Jakabffy, számára példakép, 

és az ő szellemében műveli a „nemzetpolitikát”. Mesterének „műhelytársa” lesz.  

1939-ben megnősül és elveszi Kauntz Kornéliát, majd Baczó Gáborral közös ügyvédi 

irodát nyit. Így megteremti a „hátteret”. Monográfiaírója, Balázs Sándor, számos – főleg 

kisebbségi sérelemmel járó – ügyben elért sikeres ügyvédi beavatkozásáról számol be. 

Mint ismeretes, az 1938-at megelőző években a román belpolitikát már áthatja az 

Európában tapasztalható szélsőséges ideológiák előretörésének hatása. Hosszas politikai tili-

toli után ekkor az uralkodó bevezeti a királyi diktatúrát. A pártokat feloszlatják. Az Országos 

Magyar Párt előzőleg Mikó Imrét harmadik helyen jelöli Udvarhely megyei képviselőjének, s 

az a furcsa helyzet alakul ki, hogy az egész megyei kampányt egyedül sikeresen végigvivő 

Mikó – ismét Balázs Sándort idézve – rövid idő alatt „parlament nélküli” képviselővé válik. A 

Bethlen György vezette Országos Magyar Párt helyét a Magyar Népközösség veszi át, 
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melynek vezetése már egy másik csapat kezébe kerül, – békés átmenettel. Banffy Miklós a 

király ajánlatát elfogadja és a Magyar Párt visszavonuló vezetőivel együtt írják alá a Nemzeti 

Újjászületés Frontjába való belépést. A király ugyanis komoly ígéreteket tesz. Bánffy a 

Magyar Népközösség jogvédő irodájának vezetését Mikó Imrére bízza, s ezzel ő is a romániai 

magyar politikai elit élvonalba kerül. Feleségével Bukarestbe költözik. Mikó írásaiban és 

nyilatkozataiban tisztázza, hogy a Frontba való belépés kényszerűségből történik, és csupán a 

hátrányos megkülönböztetések lehetséges elkerülését szolgálja. 

Ebben az időszakban megjelenő írásai jórészt a politológia körébe tartoznak. Fontos 

része munkásságának az új román alkotmánnyal és a később megjelent Nemzetiségi 

statútummal foglalkozó része is. Az alkotmány gyengéit azonnal felfedezi, és a 

„területvesztéstől” félő király által a külszín megőrzésére készített statútumban is észleli, 

hogy az csak egy alapelveket tartalmazó minisztertanácsi jegyzőkönyv, s az alapelvek 

betartása nem kötelező, sőt hangsúlyozza az érvényben levő törvények fontosságát. 

A Magyar Népközösség reményeik szerint önálló szervezetként működött volna, de ez 

nem valósulhatott meg. Még az idegen egyenruhát is fel kell venniük, és tevékenységük a 

lobbyzás szintjén konkretizálódik. Nem véletlen, hogy bőven hullik fejükre a vádaskodás. 

Bizony a hatalom közelébe jutás nem hozza meg már akkor sem a várt eredményeket. A 

bukaresties: „majd meglesz” a leggyakoribb válasz. Ennek ellenére jobb választásra lehetőség 

az adott körülmények között nem volt. 

1940 őszén a „területvesztés” bekövetkezik. Mikó Imre pedig a bécsi döntést követően 

hazatér Kolozsvárra, hogy ügyvédi praxisát folytassa. Ebben az időszakban végzett munkáját 

újabb prioritások befolyásolják.  

A háborús események és a magyar revíziós remények teljesülésének sajnálatos 

egybeesése egy ellentmondásokban nagyon gazdag korszakot jelent. A magyar 

nagypolitikában hatalmas egymásnak feszülés észlelhető a németbarát vonal képviselői és 

Teleki Pál önálló magyar külpolitikát szorgalmazó igyekezete között. Teleki még lemondását 

is felajánlja (1940. szeptember 1.) Horthynak, de az nem fogadja el. A miniszterelnök a Bécsi 

döntés után nagymértékben próbál az erdélyi lobbyra támaszkodni. Nem csoda, hiszen a józan 

ész politikájának itt sokkal jobb iskolája működött a 22 év tapasztalatainak nyomása alatt. 

Mint arról Zathureczky Gyula ír: „…a Teleki Pálnak eljuttatott beadványokban sokan óvtak 

attól, hogy Erdélyt a neobarokk Magyarország formalizmusához asszimilálják. Ehelyett 

Erdély autonómiáját s sajátos történelmi értékeinek biztosítását javasolták.(…) Erdélyben az 

ott született ellentéteket az erdélyi lélek mindig megoldotta.(…)” Márton Áron és Gyárfás 

Elemér javasolják, hogy a román iskolaügyet bízzák a román egyházakra és a püspökök 

kapjanak kétszer annyi szubvenciót, mint amennyit a magyarok kaptak előzőleg a román 

kormánytól. Tamási Áron egy Szellemi Tanács felállítását kéri, melynek megkérdezése nélkül 

ne lehessen döntéseket hozni Erdélyben.   

A Hitelben Vita Sándor figyelmeztet: „Megszűnt a külső nyomással szembeni védekezés 

szüksége, a veszélyeztetettség érzete, és helyreálltak azok a tényezők, amelyek a társadalom 

egyes rétegei között a különbségeket és ellentéteket okozták (…)”.  

Mindez Telekit megfelelő lépések megtételére ösztönzi. A visszatért Észak-Erdélyből 

képviselőket hív be. Közöttük van Mikó Imre is. 

Erdély a parlamentben, mint egység kíván jelentkezni.  

Teleki szorgalmazza az Erdélyi Párt létrejöttét. A párt elnöke gróf Teleki Béla, az 

Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület elnöke lesz. Főtitkárnak Mikó Imrét választják. A 

nemzetiségi jogászi tekintélye ekkorra már igen magasra értékeli őt. 

A háború ezt követő szakaszában a párt munkájára is rányomja bélyegét Mikó Imrének 

és nyugodtan mondhatom így is, hogy Hiteles körének gondolkodása. Mikó egyébként a párt 

lapjának, az Ellenzéknek igazgatósági és felügyelőbizottsági tagja. A párt programja szerint 

Erdély minden kérdésre választ kíván kapni, és egy erős és független Magyarország 
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felépítésének szolgálatában kíván állni. A népi elemekből utánpótlást kapó értelmiségi 

rétegnek a nemzettársadalom szolgálatába való állítását óhajtja. A magyar állameszmét 

magáévá tevő románságnak biztosítani akarja a nyelv használatának jogát a közoktatásban, 

közigazgatásban és a bíróság előtt, az egyházi megbecsülést, nemzeti érzelme védelmét, 

politikai jogainak gyakorlását – olyan mértékben, ahogyan azt a romániai magyarságnak 

megadják. 

Az Erdélyi Párt mindet elkövet, hogy Teleki liberális politikáját támogassa, és a német 

befolyást ellensúlyozza. Mikó Imre is ezen fáradozik. 

1941 azonban másért is fontos dátum Mikó Imre életében. Ekkor jelenik meg rendkívüli 

jelentőségű és hézagpótló munkája a romániai magyarság Trianon és a bécsi döntés közötti 

korszakáról a: Huszonkét év.  

Érdekes bepillantani az előszóba. A szerző ezt mondja: „Mégis Erdély román uralom 

alatt töltött huszonkét éve olyan befejezett egészet képez, amit jól át lehet tekinteni, ha a tiszta 

látást nem homályosítja el semmiféle önigazolási szándék, sem a ma annyira divatos mártír-

szemlélet. (…) Ezekkel szemben igyekeztem a legszigorúbb tárgyilagosságot megőrizni. A 

kisebbségi történetírás szempontjából csak az lehet az értékmérő, hogy mennyiben erősítette 

egyik vagy másik irányzat a magyarság ellenálló erejét kifelé és mennyiben tette a politikai 

front mögött belterjesebbé az erdélyi magyar életet. Ugyanakkor tárgyilagosságra törekedtem 

a román kormányzattal folytatott küzdelmek leírásánál, bár a tárgyilagosság ezen a téren már 

kiment a divatból. Politikailag érett nemzetnek azonban még háború idején is tisztán kell 

látnia, a román kormányok magyarellenes politikája pedig a tények bizonyító erejével 

önmaga helyett beszél. A román néppel szemben semmiféle elfogultság sem vezet, és ma éppen 

úgy, mint kisebbségi sorsban, a két nép közötti együttélés lehetőségének megtalálását tartom 

nemzetiségi politikánk egyik legfontosabb feladatának. Őrizkedtem a „morbus minoritatis” 

egy másik tünetétől is, ami utólag azoknál jelentkezik, akik szeretik, kiszínezni mindazt, ami 

velük történt és a sötétség birodalmával harcoló Bayard lovagnak képzelik magukat. Pedig a 

kisebbségi életforma tele volt gánccsal és félelemmel, botlásokkal és megalázkodással s ha 

közben olyan tulajdonságok fejlődtek az erdélyi magyarságban, amik a többi magyarokból 

hiányoznak, az azért van mert kisebbségi sorsban többet kellett dolgozni, és jobban össze 

kellett tartani, hogy a „családdá alakult” erdélyi magyar közösség átvészelhesse ezeket a 

nehéz időket. Az erdélyi magyarság román uralom alatt töltött huszonkét éve páratlan 

nevelőiskola volt annak számára, aki azt végigküzdötte. De a román kormányok kisebbség 

politikája is intő példa mindenkinek, aki a népkisebbségi kérdéssel szembekerül: hogyan nem 

kell nemzetiségi politikát csinálni soknyelvű országban!”  

Ez az idézet az olvasó egyik legfontosabb útravalója lehet Mikó Imre tanulságos 

életének és életművének áttekintéséből. Egyrészt azért, mert az erdélyi sors sajátosan nevelő 

hatása azóta újabb hetven év tapasztalatával gazdagodott, és már három generáció, vagy több 

is, ilyen nevelést kapott. Annak, aki esetleg elgondolkodna az Erdélyből az anyaországba 

áramló demográfiai mozgás „keltette” vagy azt felhasználva „keltett” indulatok okain és 

indokként felhasznált egyes „kapaszkodóin”, erre kell elindulnia. Ugyanakkor felmerül annak 

a gondolatnak az elkerülhetetlensége, hogy Mikó hangsúlyozott és értékelhető tárgyilagossága 

mögött mekkora a világlátott tudós esetleges naivitása. Mennyire került ő is az „ortodox 

törésvonalat” nem ismerő nyugati gondolkodás – Európa, Párizs – gondolatiságának hatása 

alá. Mert hiszen azok a román kormányok, minden elődükkel és utódukkal együtt, 

tulajdonképpen nem arról voltak nevezetesek, hogy keresték volna a helyes nemzetiségi 

politikát, hanem éppen ellenkezőleg, a homogenizáció mindenáron való megvalósítását 

szolgálták az éppen hatalmon levő ideológiától függetlenül. És innen nézve már azt kell 

mondanunk, hogy aki homogenizálni akar és ehhez a következetes tevékenységhez keres 

modellt, Románia esetében láthatja: hogyan kell nemzetiségpolitikát csinálni soknyelvű 

országban a nagy cél érdekében. Vagyis Románia számára sikertörténetről van szó. Van 



 130 

azonban a fenti Mikó idézetben egy mondat, mely mögött – érthetetlen okokból ki nem 

mondott – felismerések sejlenek fel, ezt megismétlem: „… a román kormányok 

magyarellenes politikája pedig a tények bizonyító erejével önmaga helyett beszél.” Egészében 

véve nem volt könnyű dolga. Balázs Sándor ezt azzal indokolja, hogy csupán egy év állt 

rendelkezésére a nagy munkára, s közben sok más elfoglaltsága is volt, időben rálátása még 

nem lehetett, és a szereplők közül a legtöbb élő aktív kortárs volt. Így nem véletlenül érték a 

dicsérő kritikák mellett támadások is. Kifogásolták a Trianon utáni évek és a későbbi időszak 

leírása közti aránytalanságokat, vádolták románbarátsággal, nem fogadták el a Magyar Párt 

iránt vélt elfogultságát stb. A magyarországi reakciók intenzitásukban elmaradtak az 

Erdélyitől. A kritikákra a szerző határozottan válaszolt, és úgy vélte nincs mit hozzátennie a 

könyvhöz. 

Bárdi Nándor, Mikó Imre munkásságának ismerője szerint a tudós életművének 

„érzékenységét és szakszerűségét nézve” legkiemelkedőbb teljesítménye ekkor jelenik meg. 

Egy tanulmányról van szó, melynek címe: „Erdélyi politika”. A tanulmány a Hitel 1940-41-

es összevont évfolyamának második számában olvasható. Az írás bevezetőjében elmondja, 

hogy a belvederei döntőbíráskodás Erdély életében páratlan helyzetet hozott létre. Az olvasót, 

így emlékezteti: „A két nagyhatalom malomkövei között évszázadokon át kifinomult, és a 

román uralom két évtizede alatt megacélozódott erdélyi politikai ösztön is bizonyára értékes 

erőtartaléka a megnagyobbodott magyar hazának”. Ezután pontos és tárgyilagos leírását adja 

a román uralom alatt történteknek, a román államhatalommal szembeni erdélyi magyar 

magatartásnak. Elmondja a hídverés szándékának kudarcát, hiszen a másik oldalról ezt nem 

fogadták el. A Magyar Párt idejében a védekezés volt a cél, mert látták, hogy a megegyezés 

reménytelen, a Magyar Népközösség munkája során a népszervezés dominált, hogy minden 

eshetőségre felkészüljenek a változó Európában. A kisebbségi sors „aktívái” közt sorolja fel a 

társadalmi korlátok sok tekintetben lezajlott leomlását. Hangsúlyozza, hogy a kisebbségi 

sorsban élő erdélyi magyarság mindég nemzetpolitikát és nem pártpolitikát folytatott. 

Egyébként is a tulajdonképpeni nemzetpolitika a nemzetiségi politika is. Kijelenti, hogy 

„Erdélyben új magyar élet hajtott ki, s az egyetemes magyar újjászületés előfeltételeit éppen 

az idegen elnyomás teremtette meg. (…) ma az erdélyi politika egyetlen történelmi feladata 

az, hogy maradéktalanul átmentse a megnövekedett magyar haza számára mindazt az értéket, 

amit a kisebbségi életforma kitermelt és olyan egységes népi Magyarország felépítésének 

legyen a kovásza, mely képes lesz megtartani azt, amit visszaszereztünk és visszaszerezni azt, 

ami még minket illet”. 

A fentiek sokszoros erővel visszhangzanak a jelen olvasójának fülében. Az ismert 

„merjünk kicsik lenni” és a Tamási Áron féle „merjünk nagyok lenni”, mely utóbbi meg is 

magyarázza, hogy az új szellem kidolgozója Erdély is lehet, ezekkel a gondolatokkal 

kiegészítve ma is sokatmondó. De a kényszerű módon, az utóbbi évtizedekben ideérkezett 

„kovász” anyaországbéli sorsáról is elgondolkodhatunk, meg ismét és újra: Bocskain, s az ő 

szavain a kisebbik és a nagyobbik haza sorsközösségéről. 

Teleki halála után, Bárdossy László miniszterelnöksége alatt már nem tudják 

befolyásukat érvényesíteni. Pedig Mikó Bárdossy tevékenységéhez reményeket fűz, 

feltételezi, hogy mivel ő hat évig vezette a bukaresti magyar nagykövetséget fontos 

tapasztalatokat szerezhetett. Csalódnia kell. Bárdossy az Erdélyi Párt beolvasztására tesz 

sikertelen kísérletet. Mikó Imre akkor jut ismét szerephez, mikor Kállay Miklós 

miniszterelnöksége alatt teret nyer a németektől való fokozatos elszakadás gondolata, bár a 

beolvasztást Kállay is megkísérli. 

A Hitel 1943 évi szeptemberi számában Széchenyi és Wesselényi nemzetiségi politikája 

címen ír tanulmányt. Arról ír, hogy e két nagy szellem gondolatai ma is fáklyaként világítanak 

a nemzetiségi kérdés bonyolult szövevényében. Széchenyi maga hangsúlyozta: amikor a latint 

a magyarral óhajtja helyettesíteni (magyarosítani), ezzel nem a nemzetiségek nyelvi 
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elnyomását akarja. Sőt. Csupán hűséget vár a nekik nyújtott jobbért. Hiszen jól tudja, hogy a 

magyar szó még nem magyar érzés, és a magyar szó sem jelent mindenkor erényes embert 

vagy hazafit. Wesselényinek a Balítéletekről című művében megfogalmazott nézete az emberi 

jogok nemzetiségi jogot is megoldó biztosításáról szól, de úgy, hogy a nyelv ismerete ne 

legyen kötelező, inkább vonzó és szükséges. Ekkor még azt hiszi, hogy a szellemi emelkedés 

motorja a magyarság lehet, később ezt a nézetét revideálja. Már elveszíti látását, mikor 

keményen figyelmeztet a nemzetiségi veszélyre. Elkészíti az első magyar nemzetiségi 

törvényjavaslatot. Utóbb a románság (az oláh megnevezést román kívánság szerint elhagyja) 

érdekében is törvényjavaslatot készít. Mikó kimutatja, hogy az 1868: XLIV. tc.-ben foglalt 

nemzetiségi törvény Széchenyi és Wesselényi előkészítő munkájának végeredménye. 

Ma szinte hihetetlennek tűnhet az, hogy a Hitel 1943 évi októberi számában Mikó Imre 

írást közöl Angolszász hadicélok a két világháborúban címmel, melyben ismerteti az első 

világháborús wilsoni pontokat és utóéletüket, illetve a második világháborús Atlanti Chartát. 

Teljes pontossággal és tárgyilagossággal írja le mindkettőt, csupán összehasonlítva őket és a 

végén annyit jelezve, hogy a világ népei kíváncsian figyelik hogyan alakul e téren a hatalom 

és az igazságtevés szándéka közti küzdelem. Ne feledjük, ekkor 1943 őszét írjuk 

Magyarországon. 

Ugyancsak 1943-ban, decemberben jelenik meg a Hitelben: A magyar országgyűlés 

című írása. A magyar országgyűlési hagyományokat méltatja, szerinte, míg körülöttünk 

megszállt országok és szélfútta parlamentek működnek, a magyar parlament most is a 

hagyományos szabályai szerint végzi munkáját. Kiemeli, hogy az összevont magyar haza 

parlamentjének az Erdélyi Párt képviselőcsoportja kovásza lett, s nem egyszer sikerült 

felébresztenie az oly szükséges egységet. Ha mai visszhangjait keressük ennek az időszaknak, 

megállapíthatjuk, hogy annak jelenkori ostorozói szeretik elfelejteni a fentieket, vagy 

anakronisztikusan szemlélni a történéseket. 

Mikó Imre a parlamentben mindvégig a parlamenti demokráciához való ragaszkodását 

bizonyítja. Feladatának érzi az erdélyi szellem érvényesítését, tapasztalatokban gazdag 

múltjából eredő értékeinek felkínálását a megnagyobbodott haza javára. Románok és 

magyarok című cikkében pedig arra figyelmeztet, hogy az erdélyi szellem nem kizárólagosan 

magyar érték. Másoknál is fellelhető. 

1943 után a háborúból való kiugrás szorgalmazásának szándéka, a zsidónak minősített 

személyek mentésére tett erőfeszítések határozzák meg munkáját. Utólag önkritikusan 

elégedetlen önmagával, utóbbi ügyben úgy véli többet is tehetett volna, de igazság szerint úgy 

a parlamenti felszólalásaival, mint azon kívül „gyakorlatilag”, sokat dolgozik annak 

érdekében. Az Erdélyi Párt is megtesz annyit, hogy a szégyenteljes törvényt „fondorlatosan” 

veszi programjába és csak a kisebbségi évek során „a nemzet testéről önként levált zsidókat” 

említ benne. 

Ismét Gáll Ernőre hivatkozva, a „Mikó képlet komplexitását” mutatja a kommunista 

Józsa Bélával 1943-ban folytatott levelezése is. Józsa arra kéri, hogy a demokráciához hű 

maradt értelmiséggel emelje fel szavát a nép igazi egységének megteremtéséért, – a háborúból 

való kilépés és a demokratikus kibontakozás érdekében. 

Bár Józsa Bélát meggyilkolják, s így kommunista mártírként vonul be a történelembe, 

de mint látni fogjuk a Hitel köre és Mikó Imre valóban fő katalizátora lesz a kiugrást sürgető 

„negyvenek” memoranduma elkészítésének. 

Az elméleti tudós ember sem alszik benne. 1944-ben újabb alapvető művet tesz közzé. 

A könyv tulajdonképpen egyetemi magántanári értekezése. Címe: Nemzetiségi jog és 

nemzetiségi politika. Utolsó percben lesz a Kolozsvárra visszatért Ferenc József 

tudományegyetem jogi karának előadó tanára. Oktatói munkát azonban már nem kezdhet, 

mert ősszel megtörténik a hatalomváltás. 
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Előszavában Mikó így ír: „…nincs a jogalkotásnak még egy olyan fejezete, amely 

annyira át volna itatva politikummal, mint a nemzetiségi jog (…). Az alap az oszthatatlan 

egységes magyar nemzet, melynek a hon minden polgára, bármely nemzetiséghez tartozzék is, 

egyenjogú tagja.(…). Az európai rendezés mely figyelmen kívül hagyja a nemzetiségi 

együttélés sokféle változatait, amelyeket a hagyományos magyar politikai érzék olyan 

mesterien szabályozott, éppen olyan gyenge és törékeny középeurópai rendet tudna csak 

teremteni, mint amilyen gyenge és törékeny az a soknyelvű ország, amelyet az egynyelvű 

ország törvényszerűségei szerint akarnak kormányozni és igazgatni”. Figyelmeztet, hogy míg 

Európában a Trianoni béke után jelenik meg a nemzetiségi jog, addig nálunk az 1868: XLIV. 

tc. óta létezik rendszerbe foglalva. A trianoni békeszerződés ennek csak kis részét ismétli 

meg. „Nálunk a közjogi szabályozás megelőzte a kisebbségvédelem érdekében vállalt 

nemzetközi jogi kötelezettségeket (…) A magyar nemzetségi jog önmagába véve is olyan 

szellemi és politikai tőke, amit az új Európa ítélőszéke előtt kell lemérni, mielőtt a magyarság 

és a nemzetiségek viszonya hosszú időre ismét eldőlne. (…)” „A könyv mondanivalója – írja 

Csatári Dániel – mindenütt hasznosítható, ahol nemzetiségi kérdés létezik.”    

A hatalmas munka számos elismerést és bírálatokat is kap. Balázs Sándor szerint Mikó 

úgy írta meg, hogy ne tudjanak szövegéből Jászi ellenességet kiolvasni. 

A szerző jelzi, hogy Magyarország valószínűleg az egyetlen olyan állam mely a 

nemzetiségi jogokat törvénycikkekbe foglalta és az alkotmány szerves részévé tette. 

Mikó 1944 márciusában a Hitelben jelenteti meg Eötvös és Deák nemzetiségi politikája 

című tanulmányát, melyben az előbb említett 1868-as nemzetiségi törvény megszületésének 

történetét is leírja. Eötvös és Deák már évekkel előbb leszögezték véleményüket és a kettő 

szerencsésen egészítette ki egymást. Mikó kifejti, hogy a magyarság legjobbjai a kiegyezéskor 

már tisztában voltak a nemzetiségi politika fontosságával. Deák bizonyítottan nem azért 

szólalt fel nem egyszer a nemzetiségek érdekében, hogy azok szimpátiáját elnyerje, hanem 

igazságérzetére alapozva. Nem befolyásolta sem hazafiúi szűkkeblűség, sem nemzetiségi 

sovinizmus. Sajnos hiába várták a törvénytől a megoldást. A nemzetiségek nem fogadták el a 

feléjük nyújtott kezet, de rövidesen kiderült,- azok semmire sem emlékeztek, és semmit sem 

tanultak. 

A Sztójay kormány idején Mikó tevékenysége már nagy nehézségekbe ütközik, mégis 

ellenállással kapcsolatos tevékenysége tulajdonképpen ekkor, a német megszállás után 

kezdődik. Az Erdélyi Párt fővárosi irodájának vezetését tiltakozásul azonnal átadja és 

hazaköltözik Kolozsvárra. 

1944 nyarán a Hitel júniusi számában jelenik meg: Wesselényi szózata című 

tanulmánya, melyben a „Zsibói Bölény” elfelejtett vagy csak szövegkörnyezetből kiemelt 

részleteiről ismert látomásos írását elemzi. Wesselényi előre látta a keleti veszélyt, az orosszal 

összefogó románt és a forradalmi fenyegetettséget is. Egyedüli európai ellenszernek egy dunai 

föderációt, illetve egy európai szövetséget látott, és hangsúlyozta a nemzetiségek 

komfortérzetének fontosságát. A front már a Pruthoz közeledett, mikor Mikó arra 

emlékeztetett, hogy a vak Wesselényi egy évszázaddal előbb is látta mi várható. 

A román kiugrást követően a Lakatos kormány idején sikerül létrehozni az észak-erdélyi 

németellenes erők egységfrontját. Erdély fokozatosan megszállás alá kerül. Az Erdélyi Párt 

szerepe megszűnik. Az Erdélyi Magyar Tanács tagja lesz Mikó Imre is. Ennek létrejötte körül 

ellentmondásos irodalmi adatok vannak forgalomban, ezért ismét figyelmeztetek a 2004-ben 

megjelent Vita Sándor – Teleki Béla levelezésre. Nincs kétség afelől, hogy a memorandumot 

Mikó Imre, Szabédi László és Nagy István fogalmazzák meg, de részt vesz a munkában 

Tamási Áron is. A négy fogalmazó közül három a Hitel munkatársa. Teleki Béla Budapesten 

van. Így készül el tehát a negyvenek memoranduma, az a beadvány melyet a 40 vezető erdélyi 

értelmiségi aláírásával Teleki Pál fia, a Kolozsvári Ferenc József Tudomány Egyetemen tanító 

Teleki Géza visz el a kormányzóhoz. „…a háborúnak lehet egy pontja melyen túl a háború 
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már nem háború, hanem embermészárlás” írják benne és figyelmeztetik a kormányzót, 

amennyiben nem tesz semmit, akkor „Erdély külön utakra léphet.” Későbbi információ 

szerint, mikor Teleki Géza Horthynak – határozott szavak kíséretében – átadta az iratot, az így 

szólt hozzá: „Apád nem mert volna így beszélni velem”. A memorandum megfogalmazásának 

időpontját tartják az Erdélyi Magyar Tanács megalakulása pillanatának. Elnökének, a 

távollevő Teleki Bélát választják, s természetesen Mikó Imre is tagja. Balázs Sándor adatai 

szerint a végrehajtó bizottságba kerül be. Tehát a memorandum elkészítése megelőzte a 

Tanács létrejöttét. Ennek nem mond ellent az az adat, hogy Mikó Imre felutazott a fővárosba 

és felkereste a Lakatos kormány négy miniszterét és hogy Vita Sándorral együtt, Horthy 

fiával, Miklóssal is tárgyaltak, aki a fennmaradt kézirat szerint: tajtékozva szidta a németeket. 

Mikó és a Hitel-csoport egyes tagjai ismét akcióba lépnek. Ekkor sikerül elérni, hogy 

Kolozsvár nyílt város maradjon, és megakadályozzák a kiürítést. Ezt követően a németek 

távozásával járó rombolások megakadályozásában is részük van. Mikó még a munkásság 

felfegyverzésében is szerepet kap. A szovjet és román csapatok bevonulása után a város 

életének megszervezésén munkálkodnak.  

Aztán jelentős törés következik be Mikó Imre életében. Miközben a már felsorolt, 

kiemelten fontos és felelős magyar politikusi tettek sorának élenjárója, éppen a szovjetek 

hadifogolyvadász akciójának esik áldozatául. 1944 őszén őt is elhurcolják és három év kilenc 

hónapig tartó hadifogság vár reá, jórészt Csehov szülőföldjén, az Azovi tenger partján levő 

Taganrogban. Itt nyílik alkalma a későbbi életében szerepet játszó hatodik nyelv, az orosz 

elsajátítására. Mert ő a hadifogságot is szellemi kincstárának gyarapítására fordította, a remélt 

– immáron más keretek között szükséges – szolgálat érdekében. 

Életének külön korszakát jelentik fordítói munkásságának évei.1949-től az 1. számú fiú 

középiskola (Az egykori Unitárius gimnázium, később Brassay Sámuel nevét veheti fel) 

orosztanára. Közben számos orosz művet fordít magyarra, és tankönyvet is készít.1958-ban a 

gimnáziumból is eltávolítják. 

Itt tényfelsorolásomat kissé személyesebb hangúra fordítva elmondom, hogy ezekben az 

években valamilyen okból a 2. számú magyar fiúlíceum, a volt Református Kollégium tanára 

is volt. Ekkor kerültem először szorosabb kapcsolatba vele. Az orosz nyelvvel való találkozás 

első nehézségei közben pontosan emlékszem, hogy a Zoja Koszmodemjanszkaja alakját 

példaképként bemutató olvasmányon kínlódtunk. Még a név kimondása is nehezünkre esett, s 

bár már kemény osztályharc folyt, és a nagy Szovjetunió dicsőítése kötelező volt, tehát akár 

baj is lehetett volna belőle, az osztály Koszgyomor névvel illette. Kettős életemnek érdekes 

emléke ez, hiszen otthon jól megtanultam, mit szabad délelőtt az iskolában mondani egy 

osztályellenségnek, s azt, hogy mit délután a vegyes nemzetiségű utcai játszadozás közben, 

egy kisebbséginek.  

A hatvanas években munkássága irányokba is kiterjed. Esszéket kezd írni. Saját 

bevallása szerint fordítás közben lesi el ennek fogásait. Bölöni Farkas Sándorról, Brassai 

Sámuelről, Vicentie Babesről, Macchiavelliről, Morusról, Rousseau-ról ír a Korunkban. 

Lefordítja Rousseau Társadalmi szerződését franciából, és a magyar művelődéstörténet témái 

felé fordul. 

Esszékötetének kiadására már nem kerülhet sor, mert a tanügyből is kitiltják, és ezt 

követően a könyvterjesztésben helyezkedik el. Könyvelosztói alkalmazott, majd a Puskin 

utcai (az egykor volt Egyetem utca) tankönyvbolt eladója. Ez az időszak egy évtizedet jelent 

életéből. 

Itt ismét személyes emlék „ugrik be” hiszen posztgraduális tanulmányaim során, 

szakkönyvek beszerzése végett megfordultam a boltban, ahol Mikó Imre hallatlan 

nyugalommal, kedvességgel és készséggel szolgálta ki vásárlóit. A közmondásos kedves 

mosoly egy pillanatra sem hervadt le „Imrus” bácsi arcáról. Eközben alkalmam adódott, 

immáron „felnöttként” is beszélgetni vele. Már amennyire a boltban lehetséges volt. Sajnos 
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keveset dolgozhattam Kolozsváron, s így az édesapámmal folytatott eszmecseréinek nem 

lehettem tanúja. Bizonyára sokat vesztettem ezzel. Apám az EMGE üv. alelnöki és a Bolyai 

egyetem tanári székéből a segédmunkásságig haladva, Mikó Imre könyvesboltjától néhány 

méterre dolgozott, s gyakran volt alkalmuk szót váltani. Összefonódó múltjuknak és 

tevékenységüknek több mozzanata kötődött Kolozsvár és Erdély újkori történelméhez. 

Időrendben ezután jelenik meg Honpolgárok és világpolgárok című esszékötete (1967) 

és az Orbán Balázs nyomdokain, valamint a Bölöni Farkas Sándorról szóló életregény a 

Bércre esett fa, mely igazi szépirodalmi teljesítmény (1969). Érdekes adalék, hogy Bölöni 

Farkas Sándor bölöni tanítómestere, Mikó Imre ükapja volt. 

Két évtizednek kellett eltelnie, hogy ismét visszatérhessen a nemzetiségi joghoz, de csak 

a hetvenes évek adta korlátozott keretek között. Eleinte névtelenül és indokolt félelmekkel. 

Ilyen jellegű írásai tehát élete utolsó hét évében jelentek meg. A szakirodalmat több nyelven 

is figyelemmel kísérte. „Irodalmárnak lenni passzió, jogásznak lenni kötelesség”, – mondotta 

egyszer.1972-ben az akkori korlátok ellenére leírta azt, hogy „Az egyenjogúság adta 

alkotmányos lehetőségeket is meg kell ismertetni a nemzetiségi dolgozóink minél szélesebb 

köreivel”. Néhány tanulmányában elment az akkor lehetséges legmesszebbre. Felfedezhetjük 

a kultúrnemzet elismerésének nem túlságosan rejtett igénylését.  

A népszövetséggel kapcsolatos csalódások a háború után is folytatódtak számára. Az 

Emberi Jogok 1948-ban elfogadott Egyetemes Deklarációja említést sem tesz a kisebbségi 

jogokról. Akárcsak a mai Uniós politikusok, úgy tekinti ezeket, mint amelyek benne 

foglaltatnak az általános emberi jogokban és felesleges a külön szabályozás. Gáll Ernő 

szavaival: a hagyományos individualizmus jegyében fogant és nem számolt a tényleges 

társadalmi struktúrákkal, az egymással különböző viszonylatokban és kölcsönhatásokban élő 

közösségek létével, s nem vette figyelembe, hogy vannak csak csoportosan gyakorolható 

jogok is. 

1970 és 1973 között a nyelvhasználatról ír tanulmányokat (Nyelv és jog, Nyelvhasználat 

és jogtörténet Erdélyben, Nemzet és nemzetiség, Az együttélő nemzetiségek jogegyenlősége) 

„A nyelv a nemzetiség és a nemzetiségi lét legfontosabb ismertetőjele” írja, „a nyelv egy 

nemzet szent tulajdona”, „a nyelv a nemzetiség reagense”.  Szerinte a nemzetiség a 

történelem változásai közepette olyan közösség marad „amelynek tagjait egybehangolja a 

közös nyelv és a közös hagyományokban gyökerező kultúra”. 

Akkoriban már a Kriterion Könyvkiadó kolozsvári szerkesztőségében találjuk, mint 

főszerkesztőt. A Téka sorozat beindításán munkálkodik, már kongresszusokra is eljárhat. 

Ekkor írja le azt, hogy a nemzetiség, felfogása szerint: „sajátos minőséget, etnikumot 

jelent, jellegzetessége a közös nyelv, a közös hagyományok, a közös kultúra s mindezeken 

túlmenően az összetartozás tudata”. Szerinte „teljes egyenjogúságról csak akkor 

beszélhetünk, ha az együttlakó nemzetiségek számára is, biztosítják mindazt, ami a román 

nemzethez tartozók számára természetes és magától adódó…” 

1971-ben jelenik meg Brassai Sámuelről szóló életregénye: Az utolsó erdélyi 

polihisztor. Dávid Gyulával írják a Petőfi Erdélyben című kötetet (1972) és pályatársának, 

Balázs Ferencnek (aki iránt érdeklődése már diákként megmutatkozott) a könyvét is sajtó alá 

rendezi: Bejárom a kerek világot címmel, s benne életrajzát is megírja (1975). 

Csatári Dániel hívja fel a figyelmet arra, hogy Mikó Imre ezidőtájt (1974) nevezi magát 

egy nyilatkozatában „világlátott lokálpatriótának”. Mint mondja, előbb-utóbb nekem is hozzá 

kell fognom a memoáríráshoz. 

Csatári szerint e szándékát, az Akik előttem jártak című „antimemoárjával” kezdi 

megvalósítani. Ezt követően kezd hozzá A csendes Petőfi utca című önéletrajzi 

visszaemlékezéseihez. Balázs Sándor szerint ez egy családszociográfiai szálakkal átszőtt 

epikus mű. Ezt a munkáját töri derékba 1977. március 21-én a Mikók rettegett ellenfele, a rák 

okozta halál. 
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Nagy veszteség, hogy munkásságát nem teljesíthette ki, mondja Gáll Ernő 1981-es 

írásában, és emlékeztet Leninre, aki nagy súlyt helyezett a nemzeti kisebbségek helyzetének 

jogi szabályozására. Igen fontos az, hogy Mikó az összetartozás tudatát is az ismérvek között 

említi. Csonka lenne azonban az a nemzetiségi tudat, amelyik nem foglalná magába a jogi 

tudatot is, mert ennek hiánya bizonyos akarati mozzanatoktól fosztaná meg. A sajátosság 

megőrzésének igénye egyike a nemzetiségi lét és művelődés megmaradását biztosító 

szubjektív erőknek.  

Mikó munkásságának méltatása közben olvashatunk az ENSZ égisze alatt zajlott ohridi 

tanulmányi ciklusról, ahol érvényesülni kezdett az, miszerint „csoportok jogait nem helyes, 

nem célszerű és elméletileg sem helytálló az emberi jogokra vagy az alapvető szabadságokra 

leegyszerűsíteni”. Ez 1974-ben hangzott el. Tudtommal máig sem kodifikálták. 

De foglalkozzunk most Mikó Imre személyiségének egy fontos oldalával, a moralitással, 

mely egész életművét áthatja. Gáll Ernő szerint, bár ezzel tételesen nem foglalkozott, de egész 

lénye morális volt. „Személyében a legjobb hagyományos értelemben vett szolgáló írástudót 

tisztelhetjük.” Határozott egyedi jelei mellett ellentmondásosnak ítéli meg, s ezzel a Kós 

Károly által említett girondista középútra utalhat.  

Mikó Imre a szolgálat és a maradás embere volt, az évszázados erdélyi hűség 

továbbhordozója. Amint azt Jancsó Béla egykor mondotta: „Erdély lelke a hűség”. Mikó 

egyik esszéjének zárómondata is így szól: „Az értelmiség szükségszerűen tér vissza 

szülőföldjéhez.” Gáll Ernő megállapításai közül még emeljük ki azt, mely szerint Mikó Imre a 

romániai magyarság erkölcsi tudatának korszerű fejlesztéséhez is hozzájárult. 

Nem felejthetjük el azt sem, hogy mély vallási meggyőződésű ember volt. A tehetség 

mellet, valamint komolysága és szorgalma mögött, derű és humorérzék rejtőzködött. 

Zaklatottan kanyargós életpályája során – legtöbbször kényszerhelyzetben is nagyot 

alkotván – annyi területen kamatoztatta tehetségét, hogy életművét sokáig inkább, mint a 

nemzetiségkutatóét, kultúrtörténészét, műfordítóét, szépíróét vagy szerkesztőét, s nem 

kevésbé esszéíróét tanulmányozták. Közben nem figyeltek a jogászi teljesítményre. Ennek 

bizonyára egyik oka lehetett, hogy a nemzetiségi jog azokban az években igen kényes 

terepnek látszott. 

Mikó Imre életének és munkásságának áttekintése közben a ma emberében 

elkerülhetetlenül merül fel egy kérdés: miként lehetséges az, ami akkor az erdélyi kisebbségi 

lét első évtizedében a legnagyobb elbizonytalanodás, a legkeservesebb csalódások idején 

mégis működött, nevezetesen, hogy a fiatal erdélyi magyarok jelentős csoportjai – már 

tizenévesen s még inkább húszas éveik elején – olyan céltudatosan tudtak elindulni a 

közösség szolgálatának útján?  

Már az is feltűnő, hogy a tehetségeknek milyen sokaságát neveli ki magából ez az addig 

nem tapasztalt nehéz körülmények közé került, két milliót sem elérő kisebbség. 

De, hogy ezek a tehetségek, ha különböző utakon is járva, miként vállalják fel tudatosan 

és áldozatosan ugyanazt a nehéz feladatot, nem lehet véletlen.  

Felvethetnénk még, hogy a Mikó Imre életműve vajon lehetett volna-e ilyen gazdag és 

sokoldalú, ha számára egy kényelmes polgári élet adatik meg. A kérdés azonban nagyobb 

perspektívában is felmerülhet, mert európai szintről nézve a Kelet-európai, abban a magyar s 

magyar sorsunkon belül a kettős nyomás alatt élni kénytelen erdélyi sors lehetett az a pálmára 

nehezedő súly, mely a szenvedés igazgyöngyeit izzasztotta ki magából, amely a szenet 

gyémánttá préselte. 

Mikó Imrének és kortársainak sorstörténeteit és életműveiket nagyon fontos lenne sorra 

feldolgozva a mai anyaországi (és mai erdélyi) olvasók elé tárni. 

A mára mesterségesen elsatnyított nemzettudat, nemzeti önismeret, az egész nemzet – 

tehát az ezen értékeket tagadók – számára is nagy veszedelmeket rejtenek magukban. 
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Erdély küzdelmes évei mára sem értek véget. A magyarság Kárpát-medencei sorsának 

nehéz fejezetei egymást követik. Amint azt Asztalos Miklóstól már idéztük, a múlt 

hozadékának felhasználása szükséges, és végre el kell jutni ennek az igazságnak a 

felismeréséhez. 

A mikói életmű – önmagán is túlmutatva – erre figyelmeztet. 

 

Leányfalu, 2011, január-február 
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Szardínia szigetén 2011. december 18-án elhunyt Lőrinczi László 
 

Lőrinczi Lászlót sokan és számos okból fogják búcsúztatni írásban, szóban, nyomtatásban és 

képernyőkön, s főleg pedig csendben magukban vagy baráti emlékezések alkalmából. Magam 

azt siratom el, aki a kolozsvári Hitel folyóirat munkatársi és szellemi körének utolsó még élő 

tagja volt, aki még a szüleim korosztályához is kötődő nagy öregek egyikeként tisztelt meg 

barátságával, ki még a hetvenes éveiben jól benne járó magam számára is,- Laci bácsi lehetett. 

1935-ben a Hitel legfiatalabb munkatársaként bukkant fel az erdélyi magyar szellemi 

életben, s most annak a kornak utolsó tanújaként távozott. 

Számomra ő az, aki a legmegnyugtatóbb módon ellenőrizte a Hitellel kapcsolatos 

anyagaim, gondolataim és írásaim hitelességét. Erről szóló könyvem kéziratának első olvasója 

volt és értékes kiegészítésekkel is szolgált, s utána – állíthatom – féltő gonddal figyelte a Hitel 

feltámasztásának lassan kibontakozó folyamatát. 

Éppen egy évvel ezelőtt boldogan nyugtázta, hogy megkapta és megtekintette a Hitel 

emlékszobák avatásáról készült DVD-t, és hol levélben, hol telefonon tovább bíztatott a 

munka folytatására. Minden beszélgetésünk egy-egy visszaröppenés volt az erdélyi magyar 

értelmiség Trianon utáni első nagy generációjának ifjúságába. 

Februárban lett volna 93 éves, éppen akkor, amikorra Pomogáts Béla támogatásával 

tervbe vettük az első nagyobb Hitel konferenciát Budapesten, s nem sokkal az után, hogy a 

Korunkban – visszaigazolt hírek szerint – megjelennek az első Hitelről szóló írások. 

Nagy örömmel tapasztalta volna, hogy miként old bölcsen békévé minden régi vitát és 

szembenállást az emlékezés és a közös magyar sors. 

Annak a nagy nemzedéknek utolsó távozóit elsiratva is erősödjön mai erdélyi magyar 

értelmiségünk aktív generációiban annak tudata, hogy amit ők elindítottak, az ma fontosabb, 

mint valaha.  

Drága Laci bácsi nyugodj békében és figyelj reánk, kik tapasztalataidat kamatoztatva s 

példádra feltekintve próbálunk eligazodni e zavaros mában. Erdélybe küldött üzeneteidet 

tovább várjuk, és nem hiába, mert azokkal naponta fogunk találkozni általad is nevelgetett 

önmagunkban. 

 

Leányfalu  

 

    Megemlékező beszéd: 2012. augusztus 12. 

 

Lőrinczi László  
(1919. január 21.  Pusztacelina – 2011. december 16.  Settimo San Pietro) 

 

Aki ma Kuncz Aladárról beszél, nem mulaszthatja el a megemlékezést az ő munkásságát 

kutató Lőrinczi Lászlóról sem. Ő egy helyen így ír: „…minden sorommal a tragikus sorsú író 

emlékét akartam szolgálni.” 

A Kuncz Aladár emlékezetét valóban szolgáló munkája mellett más oka is van annak, 

hogy néhány szóban megidézem emlékét. Ő ugyanis a kolozsvári Hitel folyóirat csoportjának 

egyik ifjú alapító tagja volt és egyben legutolsó túlélője is. Néhány hónapja, tavaly 

decemberben búcsúztunk tőle. 
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A HITEL emlékek ápolása közben mindegyre találkozhattam Kuncz Aladárral, aki mint 

tudjuk még a folyóiratnak és szellemi körének megszületése előtt eltávozott az élők sorából. S 

mégis, újra meg újra reá hivatkoztak, róla beszéltek, őt keresték és hiányolták. 

Hamar rájöhettem, hogy az egyik leghitelesebb Hiteles éppen ő volt, csak éppen nem 

érthette meg a gondolatiságát felvállaló komoly folyóirat megszületését.  

A nemzedéki lap Hitel, amikor nemzedékek feletti befogadó szellemet hirdetett, amikor 

az önvizsgálatot, a magunk revízióját helyezte a középpontba, minden bizonnyal Kuncz 

Aladárra is gondolt, arra, aki egy korosztállyal előzte meg őket és szellemiségével beleépült 

az akkori húszévesek gondolkodásába. Egy Lőrinczi László tanítvány, dr. Szőcs Károly ezt 

írja: „Talán éppen ez Kuncz üzenete a XXI. század Európájának: a kollektív önvizsgálat és a 

saját retusálatlan múlttal való szembenézés és leszámolás elkerülhetetlenségének 

tudatosítása” 

Ezek után korántsem véletlen, hogy Lőrinczi László, a Romániából nyugatra tervezett 

utazgatásokra egyáltalán nem jellemző időkben, kétszer is elment Noirmoutierba, és annyi 

szeretettel és érdeklődéssel kutatta Kuncz Aladár nyomait azon az emlékőriző és felejtő, 

változatlan és sok változáson átment helyen. De nemcsak utazott, hanem hatalmas kiterjedésű 

levelezést és jelentős levéltári kutatást is folytatott Erdélyben, Budapesten és 

Franciaországban. 1975-ben megjelent könyvének címe: Utazás a Fekete kolostorhoz.  

A Fekete kolostor valós figuráinak megkutatása igazi detektív munka volt, és sok 

érdekes adalékkal szolgált a könyvhöz, Kuncz Aladár megismeréséhez, s a kor arculatának 

felismeréséhez. A könyvről szóló vallomása szerint nem valódi irodalomtörténeti kutatást 

végzett, csak saját gyönyörűségére kereste a múltat. Munkáját irodalomtörténeti riportnak 

nevezi, és azt mondja, hogy az ihletforrás és a mű viszonyát is kutatta. 

Irodalomtörténészként tehetett volna-e többet? Ráadásul akkor? 

De Lőrinczi László nyomán Kuncz Aladár könyvének még egy fontosságára figyelünk 

fel, ha mondandóját egyre szélesebb körökben vizsgálgatjuk, vagy mint ő mondja „sugárzási 

zónáját” figyeljük. Rálátást kapunk a franciák hozzáállására az „osztrák- magyarokkal” 

szemben, hogy ezt hasonlíthassuk aztán ahhoz, amint a magyarok viszonyultak utóbb a 

francia hadifoglyokhoz. Az aktuális élmény kényszerít, hogy mai Európa és Franciaország 

tapasztalatainkra gondoljak, s a vigyázó szemeit Párizsra szegező magyarok cselekedeteit, a 

Magyarországot keresztre szegezők mellett szorgoskodó, a magyarokat megalázni kész 

franciákéval vessem össze. Nem tudok ellenállni a kísértésnek, mikor egy alig néhány hetes 

élményem kívánkozik tollamra. Annak a vezető francia lapnak a cikkére és fotójára gondolok, 

ahol árpádsávos tömeg áll a Március 15-e téri Petőfi szobor körül, s a felirat szerint ezek a 

magyarok a Horthy kultusz aktuálisan támogatott élesztgetése ellen tüntetnek Horthy 

budapesti szobránál. Ott áll az öreg tengerész, az ifjú Petőfi formájában, gondolom a Mein 

Kampf tekercsével a kezében, körötte a derék árpádsávos antifasiszta pestiekkel. De a furcsa 

nevű Sarkozi elnök sem átallott levelet küldeni a magyar kormányfőnek a francia érdekeket 

sértő cafetéria jegyek vagy a pécsi vízmű körüli visszaéléseket orvosló intézkedések ügyében. 

A Grand Nation figyel mindenre. De a Grand Nation még nem tanult. Pedig Lőrinczi László 

ott volt a Fekete Kolostor francia nyelvű fordításának bemutatóján, és tapasztalhatta, hogy 

felfigyeltek rá. A Nantes-ban tartott ünnepség során így szólt hozzá egy jeles francia olvasó: 

„Ebből a könyvből ismertem meg jobban saját magunkat, és hogy mi, franciák mennyi 

mindent rosszul csináltunk.” A francia kiadó fülszövegében pedig Lőrinczi László 

fordításában ez áll: „Ez a tragikomikus kalandokkal tűzdelt, megrázó elbeszélés – a magyar 

irodalom kiemelkedő alkotása – kivételes tanúvallomás és fellebbenti a fátylat történelmünk 

egyik kevésbé ismert oldaláról.” 

És azóta a kőfalon ott áll Kő Pál emléktáblája is, a megfelelő felirattal. 
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Annak, aki a Fekete kolostort olvasta, nem kell sokat magyarázkodnom. Bizony a 

hazugság és előítélet világa ott sem mai keletű, s mint látjuk nem csak keleti. Lőrinczi László 

ellenállhatatlan kényszert érzett, hogy fellebbentse ama fátylat.  

S most visszatérve ismét hozzá, a kitűnő publicistához, íróhoz, műfordítóhoz a drága 

kedves Laci bácsihoz, el kell mondanom, hogy leveleiben és telefonbeszélgetéseinkben 

folyamatosan és nagyon sok szeretettel bíztatott munkára a Hitel nyomok és üzenetek 

átmentésére is. Igazi, szenvedélyes értékmentő volt.  

Lőrinczi László 1919. január 21-én született a dél-erdélyi Pusztacelinában. Három nap 

múlva szülőfalujából elvitték, s azt soha többé nem látta. Iskoláit Segesváron és Kolozsváron 

végezte. Már érettségiző diákként ott inaskodott a Hitel szellemi környezetében. 1941-ben jog 

és államtudományi doktorátust szerzett, ügyvédi képesítéssel. Magyar állami ösztöndíjjal 

Rómában tanult tovább. 

A világháború után, 1947-ben – a Romániában maradt olasz, hárfaművész feleségével 

együtt – Bukarestbe költözött, s ott élt fél évszázadon át. 1981-ben lapszerkesztőként ment 

nyugdíjba. 

 1998-ban családjával Szardínia szigetére költözött. 

Írt útikönyvet, színdarabokat, regényeket, esszét, színikritikát, irodalomtörténeti 

munkát, verset és fordított román, olasz, francia, spanyol, oxitán nyelvről. 

 Most azonban befejezésül még néhány szó arról, amit Kuncz Aladár emléke ügyében 

az eddigieken túl is tett. Ugyanis Lőrinczi László ápolta a remekmű elfeledett francia, angol, 

olasz, török és román fordítóinak emlékezetét, és színdarabot is írt a Fekete kolostor kapcsán, 

melynek egyes részeit a korabeli cenzúra bezúzásra ítélte.  

 

Úgy hiszem, hogy e rövid néhány mondattal tartoztunk neki, annak a Lőrinci 

Lászlónak, aki Utazás a Fekete kolostorhoz címen megjelent könyvének fülszövegében arra 

bíztat, hogy legyen ennek a tanulságos – és jól tudjuk kötelező – utazásnak folytatója is.  

 Mi mást mondhatnék még a 2011. december 16-án eltávozott Lőrinczi Lászlóról 

néhány percbe sűrítve? 

 Zárásul, de elsősorban azt, hogy Kuncz Aladár halhatatlan művével együtt olvassák őt 

is és fedezzék fel. 

 Nagyszerű, szeretnivaló magyar volt. 

 

Tanulmány: 2012. november 02. 

 

A 100 esztendős Kiss Jenő 
 

A 77 éves Hitelre emlékező konferencia egy napjában sokakról és sok mindenről kellett volna 

még megemlékeznünk, de egy nap húsz előadói megnyilvánulásnál többre nem adhatott 

alkalmat. A Kiss Jenőről szóló megemlékezés azonban nem ezért maradt ki a tárgysorozatból. 

A rendelkezésre álló 4-5 hónapban ugyanis nem akadt irodalomtörténész, aki felvállalta volna 

egy eddig méltatlanul járatlan út bejárását. Aztán elkezdtem a konferencia előadásain 

túlterjeszkedő emlékező kötet anyagának összegyűjtését, s ismét csak ezt tapasztaltam. 

Egyedül Nagy Pál kitűnő 1988-as előszó-tanulmányát kaptam meg közlésre, de a szerző – 

érthető módon – nem egyezhetett bele annak „aktualizálásába” és „megtoldásába” a költő 

életének utolsó szakaszára vonatkozó adatokkal. Ezek nélkül viszont a Hitel kötet nem 

emlékezhet az éppen most 100 esztendős Kiss Jenőre. 

Az idő megint sürget, s „Jenő bácsi” mintha megszólítana. Dedikált könyveibe rejtve 

kezembe kerül egy gyöngybetűkkel és atyai szeretettel írott levele 1994-ből. A döntés tehát 
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adva van. Ismét beleártom magam az irodalomtörténészek dolgába. Az olvasó viszont ennek 

megfelelően egy sok helyen személyesebb hangú megemlékezést vehet a kezébe. 

A Hitelről szóló kötetben tehát Kiss Jenőre a Hitelesre, apám barátjára, atyai barátomra 

emlékeznék úgy, hogy az említett Nagy Pál – egykori nagyszerű irodalomtanárom – 

tanulmányát, mint vezérfonalat, gyakran idézem, s az ilyen módon megoldott aktualizálásért 

megbocsátó elnézését kérem.  

Kiss Jenő története is példázza a Hitel búvópatak utóéletének igazságait. Jeles 

szakember mondta a napokban nekem: elvégre mi köze volt Kiss Jenőnek a Hitelhez!  

Elkötelezettségem és őszinteségem igazolásául ezért néhány sort idézek most tőle: 

Az első, egy nekem szóló dedikáció az 1978-ban megjelent: A kő nem mozdul című 

kötetéből: „Szász Tasinak, barátom fiának, fiam barátjának, aki nekem barátom is, és – 

lelkileg – fiam is, nagy szeretettel, Kiss Jenő. 1978. XII. 17.”125 

Ha pedig valakinek mégis kételyei lennének Kiss Jenő a Hiteles vagy Hitel munkatárs 

vonatkozásában, s nem adna hitelt nekem, amikor a felejthetetlen „költői konyhaasztalnál” 

folytatott megszámlálhatatlan beszélgetésünkre hivatkozva állítom, hogy ő a Hitel szellemi 

körének tagja s neveltje volt, ismét őt idézem. Ezúttal az említett 1994. december 19-én írott 

levelét: „Örvendek, hogy (…) gyakran gondolsz a régi szép napokra, találkozásainkra, 

beszélgetéseinkre. Én azt hiszed nem? Hányszor idéződik fel előttem lakásotok, a gyönyörű 

kert, a Hitel szerkesztőinek ottani találkozásai…”126 

Meg kell említenem még, hogy születésének helye és a mi családunk 1848 után kihajtott 

új ágának szülőföldje is azonos. Ő mócsi születésű, s mellette kőhajításnyira ott van 

Pusztakamarás, ahol dédanyám haláláig ápolta Kemény Zsigmondot s temetéséről dédapám – 

Kemény Gyula bárónak egy életen át tiszttartója – gondoskodott. 

De ennyi személyes emlék és bizonyíték elég, térjünk rá a Hiteles Kiss Jenő életútjának 

összefoglalására. 

 

Kiss Jenő 1912. szeptember 13-án a mezőségi Mócson született. Egész életén át 

megmaradt a Mezőség költőjének. Bármerre fordult is költői, írói vagy közösségét szolgáló 

pályája, ide tért vissza. A szülőföldhöz és a családhoz. A „finoman szomorú” tájhoz és a 

számára legfontosabbhoz, övéihez, a fel és lemenőkhöz. 

A tavak világában a „vízmosta dombok” közt cseperedett fel.  

Nagy Pál említett tanulmányában írja: „A mócsi útmester városba szakadt költő-fia ide 

tér vissza minduntalan; a szülőföldhöz való érzelmi kötődés erkölcsi tartásának s egész lírai 

életművének alakulásában döntő szerepet játszik. (…) Az a „finom és szomorú szépség”, ami 

a mezőségi miliő sajátja, Kiss Jenő megelevenítő képzeletében egybefonódik a lélekmelegítő 

otthoniasság hangulatával; a korai tartós élmények magatartást formáló erővé szilárdulnak – 

életreszóló érvénnyel.”127 

Középiskolába Kolozsvárra kerül, s már ekkor felbukkannak a fiatal diák írói 

hajlamának első jelei.  Verseket és novellát is ír, és már 1929-ben szembesül a 

nyilvánossággal. Addig azonban fest, hegedülni tanul, de végül mégis a toll mellett kötelezi el 

magát. Itt ismét Nagy Pált választom tolmácsnak, aki viszont Szabédit idézi: „a Kiss Jenő 

versből ritkán hiányzik a képek és színek dús kínálata, az arcok és alakok plaszticitása, a 

zeneiség, a tudatos építkezésre valló szerkezeti egyensúly. Kritikusai korán felfigyeltek 

lírájának ezekre a jellemző vonásaira; Szabédi László például mindjárt észrevette, hogy 

>Különösen mester a vizuális tünemények visszaadásában. Első verseiben világosan érezzük 

az örömöt, amit a tehetség kelt benne, hogy pontosan meg tudja mondani, amit lát. Tombol a 

képekben (…) < Az impresszionizmus vonzáskörében induló Kiss Jenőnél később is, amikor 

                                                 
125  A szerző könyvtárának dedikált példányából 
126  Személyes levél a szerző Hitel házi-múzeumának levéltárából. 
127  Nagy Pál: Előszó A repülőtér közelében című válogatott verseket tartalmazó kötethez. 1988. 6. old. 
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fokozatosan tisztulnak a kontúrok, s eltűnnek a >tomboló< túlzások, öncélú mesterkéltségek, 

elsődleges funkciója van a képnek. A megjelenítő fantázia szárnyalását mindinkább szigorú 

művészi fegyelem szabályozza.”128 

A továbbiakban leérettségizik és Mócson dolgozik egy ügyvéd irodájában, miközben 

látogatás nélküli joghallgató a kolozsvári egyetemen. 

Nagy Pál sorrendbe szedte az ekkor megjelenő, eleinte avantgarde versek megjelenési 

helyeit: a Brassói Lapokat, az aradi Vasárnap című újságot, a Jóbarátot, majd 1931-ben már a 

Pásztortűz, majd 1932-ben a Helikon következett. Ugyancsak ő idézi Dsida emlékezését 

1937-ből „Ahogyan leírom a nevét, visszaemlékszem egy szőke hosszúhajú, kicsit gyámoltalan 

és félszeg gyerekemberre, aki hat-hét esztendővel ezelőtt felkeresett annak az irodalmi 

folyóiratnak a szerkesztőségében, ahol akkor dolgoztam. Bizonytalan mozdulattal papírlapot 

nyújtott át. A papíron vers volt. A vers szép volt. Akkor ismertem meg Kiss Jenőt, a mezőségi 

falusi ház szülöttjét. Kezet fogtunk. A vers megjelent és mindenkinek tetszett (…).”majd így 

folytatja: „Dsida minden bizonnyal rokonjegyeket is felfedezett a szárnyait bontogató ifjú 

pályatárs kéziratában. Azt a fiatal költő-generációt, mely nálunk a harmincas években 

jelentkezett (Dsida, Szemlér Ferenc, Szabédi László, Bözödi György, Kiss Jenő), sok rokon 

vonás kapcsolta egybe, noha valamennyien külön színt hoztak a romániai magyar lírába. 

Formakultúrájában Kiss Jenő – akárcsak Szemlér Ferenc – a Nyugat első nemzedékének nagy 

példáihoz igazodó Dsidához állt legközelebb, s a honi elődök közül talán Áprily Lajos lírája 

hatott rá leginkább. Mégis egészen más – senkiével össze nem téveszthető – látásról, 

tájékozódásról, világérzékelésről tanúskodnak a Kormos üvegen szerzőjének versei. Meglehet, 

az is több mint véletlen, hogy az Erdélyi Helikon szerkesztőségében az onnan távozó Dsida 

Jenő helyét 1934-ben épp Kis Jenő foglalhatta el…”129 

 1935-ben ott volt a „kis” Hitel januári indulásánál, majd meghívták a Helikon 

íróközösség marosvécsi találkozójára; ettől kezdve (1935-június 28-30.) az összejövetelek 

állandó meghívottja. (Ő vezette a tanácskozások jegyzőkönyveit.) A szocializmust építő 

években csak ez utóbbira volt tanácsos emlékezni, érintettnek s róla szólónak egyaránt. Így 

aztán a generációk törvényszerű „egymást követő rétegződése” folytán fokozatosan kimaradt 

az emlékezetből a Hitel. Ha Nagy Pál azt írja, hogy Kiss Jenő szellemi arculatának 

formálódásában jelentős szerepet játszott a Helikon, mint folyóirat és maga a vécsi közösség, 

és munkált benne a nemzedéki hovatartozás tudata is, nyugodtan állíthatjuk, hogy ezzel 

párhuzamosan, sőt összefonódva, ugyanilyen mértékben formálhatta azt az újonnan induló 

Hitel (18 Helikon munkatársat is felvonultató) egyre bővülő szellemi holdudvara, – különös 

tekintettel ama nemzedéki tudatra. Sokat idézett szerzőnk így folytatja: „Hisz voltaképp 

azoknak a fiatal íróknak a rendjébe tartozott, akik a harmincas évek elejétől kezdve egy 

korszerűbb, egészségesebb, demokratikusabb valóságszemlélet igényét érvényesítették. Ezek a 

fiatalok már 1931-ben az Új arcvonal című antológiában jelentkeztek csoportosan, s a 

nagyjából azonos színezetű, zömében ugyanazokat a költőket, elbeszélőket felvonultató, 1937-

es Új Erdélyi Antológia, melynek szerzői sorában ott találjuk már Kiss Jenőt is, 

hangsúlyozottan az >új realizmust< vallotta programjának. A harmincas évek második 

felében aztán felerősödött a társadalmi kérdések iránti érdeklődés – szellemi kultúránk egész 

területén”130. Ugyanakkor a Hitel is – bár más korosztályok előtt nyitottnak maradva – 

nemzedéki csoportosulásként határozta meg önmagát. Irodalmi síkon a falu-problematika 

került előtérbe. Ezt először az Erdélyi Fiatalok karolják fel, majd a Hitel az urbánus szférára is 

figyelve viszi tovább. 

 Kiss Jenőt tehát már 1935 elején ott találjuk a Makkai László és Venczel József 

alapította Hitel (az un. „kis” Hitel) munkatársai között, és a következő évtől megjelenő 

                                                 
128  Uo. 8. old. 
129  Uo. 9. old. 
130  Uo. 9. old. 



 142 

tekintélyesebb (un. „nagy”) Hitel és holdudvara főbb munkatársai és együttgondolkodói 

között jegyzi. Kemény Jánossal együtt egyike a legaktívabb Hitel munkatárs Helikonosoknak 

és fordítva. A még a rendszerváltás előtt megírt és 1991-ben változatlanul megjelent 

Romániai Magyar Irodalmi Lexikon szócikk, a kis és a nagy Hitel munkatársai között 

egyaránt jegyzi, utóbbi esetben éppenséggel a főbb munkatársak között. Így: „…a lap főbb 

munkatársai…irodalomban-művészetben: Bíró József, Kiss Jenő, Kováts József, Szabédi 

László.”131 

Aztán felbukkan az Új arcvonal és az Új Erdélyi Antológia fiataljai között is.  

1937-ben az Erdélyi Szépmíves Céh kiadásában jelenik meg a már említett: Kormos 

üvegen című verseskötete. 

Nagy Pál ennek kapcsán jegyzi meg, hogy: „>Helikonon belüli< népisége a friss eszmei 

indítások nyomán társadalomkritikai elemekkel telítődött. A Kormos üvegen legjobb verseinek 

figyelemébresztő újdonsága épp az volt, hogy a nyugtalanító sorshelyzet lírai 

megfogalmazása szociális beágyazottságában jelentkezett nála, s az intimitások régióiból 

tágasabb terek felé tájékozódó költő mind határozottabban tudott azonosulni az égető 

közösségi gondokkal, a helytállás lelkiismeret-faggató követelményeivel.” 132 

Már nemcsak a falu, a mócsi mikrokozmosz élményrétegei törnek felszínre lírájában, 

hanem rányílik a szeme azokra a feszítő társadalmi ellentmondásokra is, melyeknek nyűgét 

elsősorban a külvárosok népe, a munkásosztály hordozza vállán. Ez érdekes párhuzamot 

mutat azzal a szemlélettel, melyet ez idő tájt a Hitel szellemi körénél tapasztalunk. Albrecht 

Dezső például az erdélyi magyar parasztság meghatározó jelentőségét hangsúlyozva is 

figyelmeztetett arra, hogy a városok proletariátusát is ideje lenne magunkhoz ölelni. Ezt írja: 

„Öröklött, de legfájdalmasabb veszteségünk szegény dolgozó magyar testvéreinknek, az ipari 

és gyári munkásságnak, a nemzeti közösségből való kiválása. Velük, ha a jelenben még nem 

tehetjük, a jövőben annál inkább kell számolnunk.” 133 Mint később kiderült, a Vásárhelyi 

Találkozón ez megtörtént, pontosabban megtörténhetett volna, ugyanis eredménye nem volt. 

Bár léteztek a népnevelő munkának nemzeti szellemű műhelyei, a baloldal továbbra is az 

internacionalista szervezetekbe „vonultatta” be a munkástömegeket. 

Versei a Pásztortűz és a Helikon mellett ekkor már a „kis” Hitel számaiban is 

fellelhetőek és mint láthattuk az előbbi lexikon idézetből, 1935-36-ban a „nagy” Hitel 

létrejöttekor már, mint annak irodalmi részében felelős szerepet vállalót említik, miközben 

1934-től a Helikonnál jegyzőkönyveket ír és  titkárkodik. 

A Kormos üvegen sikerét jelzi, hogy erről Szabédi kritikai tanulmányt ír a 

Pásztortűzben, Dsida a Keleti újságban méltatja, Reményik a Helikonban üdvözli a költőt. 

Nagy Pál ezeket felsorolva jegyzi meg: „Elsőkönyves lírikus a mi tájainkon ritkán részesült 

ilyen meleg fogadtatásban. S nem alaptalanul. A Kormos üvegennel Kiss Jenő kész költőként 

lépett porondra”. Aztán Szabédi László véleményét emeli ki: „Említett kritikai 

tanulmányában (melynél értőbb elemzést talán azóta sem írtak Kiss Jenőről) Szabédi 

megállapította: ez a kötet, a Kormos üvegen, >kétségtelenül a népi líra első jelentkezése 

nálunk< – és pontosító hangsúllyal hozzáteszi: íme >egy művelt költő, akinek alapélményei 

egy sarkúak maradtak, ha változatosabbakká is lettek, a  nép élményeivel<”.134  

Az erdélyi kisebbségi életben, tehát az irodalom világa számára nehéz idők következtek. 

Először még megrendezésre került az éppen most 75 éves Vásárhelyi Találkozó, egy sokat 

vitatott ötlet nyomán, sokat vitatott előkészítésben, de végül Tamási Áron vezetésével, és a 

Hitel csoport szervezésével.  Kiss Jenő ezeken a találkozókon jelen volt, sőt a Hitel 

                                                 
131  Romániai Magyar Irodalmi Lexikon 2. kötet 250. old. 
132  Nagy Pál: Előszó A repülőtér közelében című válogatott verseket tartalmazó kötethez. 1988. 6. old. 
133  Albrecht Dezső: Építő Erdély Hitel 1936/1 23. old. 
134  Nagy Pál: Előszó A repülőtér közelében című válogatott verseket tartalmazó kötethez. 1988. 6. old. 
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szerkesztőségében zajló előkészítő munka során is ott volt ebben a körben. Sajnos a három 

nemzet összefogását jelentő transzszilvanizmus, az egyre inkább nacionalizmusba süllyedő 

Románia és a nagy német álmok által magával sodort erdélyi szászság ellentétes szándékai 

miatt már régen és teljesen elvesztette aktualitását.  De Erdély magyar értelmisége is csak 

átmenetileg élvezhette az öröm lelkiállapotát 1940 ősze után. A történelem kegyetlen 

valósága gyorsan kijózanított mindenkit. 

 A Vásárhelyi Találkozó szervezésében is oroszlánrészt vállaló Hitel csoport alapító 

tagjaként, Kiss Jenő 1942-ben elfogadja Kéki Béla felkérését és a Hitel folyóirat 

segédszerkesztője lesz. Nagy szükség volt erre, mert a Bécsi döntést követően Teleki Pál 

meghív a parlamentbe jeles erdélyi személyiségeket, (akik az ekkor alakuló Erdélyi Párt 

képviselőcsoportjában pártjukkal Teleki németellenes vonalát erősítették) s köztük a Hitel 

szerkesztőiből kettőt (Albrecht Dezső és Vita Sándor), ugyanakkor Venczel József más 

feladatkörökbe kerül. Kéki Bélát is a fővárosba szólítják, de ő visszatér Kolozsvárra, s Kiss 

Jenővel viszi tovább az immáron havi lappá terebélyesedett már országos terjesztésű és 

támogatott nemzetpolitikai szemlét, a Hitelt.  

Második verseskötete az Erdélyi Szépmíves Céhnél 1942-ben jelent meg Napforduló 

címmel.  

Ugyanakkor 1942 őszén Kolozsvárott Asztalos István, Bözödi György, Jékely Zoltán, 

Kiss Jenő és Szabédi László szerkesztésében megjelent a Termés című folyóirat. Szabédi 

László volt a szellemi vezér, Kiss Jenő pedig az egyik szerkesztő. 

Megjegyzendő, hogy a fent jellemzett Kiss Jenő részéről, a Hitel segédszerkesztőjeként 

vállalt munka – bár a Hitel furcsa elhallgatása idején erről nem volt tanácsos beszélni – a 

lapot is minősíti.  

A közeledő front Kolozsvárra érkezése előtt megtalálta az utat az ellenállási erők felé. 

Éppen a Hitelben vele együtt dolgozó írótársaival együtt tevékenyen részt vett azokban a 

kolozsvári kezdeményezésekben, melyek a háborúból való azonnali kilépést, az életek s az 

értékek védelmét szorgalmazták, s melyek során a baloldallal való ésszerű együttműködés 

sokáig elhallgatott példái éppen a Hitel keretei között bontakoztak ki. De erről a kötet más 

írásaiból az olvasó már értesült. 

     * 

 Az újabb hatalomváltást követően az írók előtt is ott állt a kisebbségi helyzet újból 

felmerülő kérdésének megoldása. A szovjet megszállás első 126 napjának „védelmező” 

története azt az érzetett kelthette bennük, hogy a proletár internacionalizmus megoldást 

jelenthet. Mint ismeretes, a Maniu gárdának nevezett félkatonai szervezet bandái több erdélyi 

helységben rendeztek kegyetlen vérfürdőt. Ezért a szovjet hadi vezetés 126 napra visszavonta 

a román közigazgatás hatályát és katonai közigazgatást vezetett be.  

Az együttélő nemzetiségek szovjet mintájú összefogásának délibábja ott pompázott 

előttük. Az ismét kisebbséggé vált magyarság ezernyi problémája hívogatta a megoldásról 

gondolkodókat.  

 Kiss Jenő is beilleszkedik a feladatvállalók sorába. Az Utunk szerkesztőségében 

dolgozik Gaál Gábor mellett és az EMKE főtitkári tisztét is betölti, lektori munkát vállal. Az 

előző évek verseiből jelenik meg a Kínai császár című kötete. Ekkor mutatják be a 

Fehérember című egyfelvonásos darabját is.  Ő maga így emlékezik vissza erre a mozgalmas 

időszakra: „Valami felmérhetetlen odaadás, szent hevület tartott állandó feszültségben 

bennünket, s tett képessé sokirányú feladataink többé-kevésbé kielégítő elvégzésére. Ha 

valamire rá lehet mondani: hősi korszak, erre az időszakra igazán ráillik ez a kifejezés.”135  

1949-ben jelenik meg a Válogatott versek című kötete. Az ezután történtekről Nagy Pál 

így ír: „Életének, pályájának legválságosabb szakasza következik a Válogatott versek után. A 

                                                 
135  Kiss Jenő Emberközelből  Dacia Könyvkiadó Kolozsvár 1979. 104. old. 
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könyv még forgalomban levő példányait bevonták és zúzdába küldték, a költőt a könyvkiadó 

kolozsvári szerkesztőségében betöltött vezető állásából visszaminősítették, >(…) eredeti vers 

két teljes éven át nem került ki a tollam alól< – olvassuk egy későbbi visszatekintésében. S a 

körülményeket ilyenképpen vázolja: >Az a támadás hozott ebbe a helyzetbe, amelyet Gaál 

Gábor szervezett ellenem válogatott verseim megjelenése után, nekem ugrasztva legjobb 

barátaimat is, leszedve rólam, mint költőről a keresztvizet, mint embert pedig félfasisztának 

minősítve. S mindezt miután majdnem két évig együtt szerkesztettük az Utunkat, számos 

versemet és cikkemet adta közre s ítéleteinkben soha nem kerültünk egymással szembe! Hogy 

miért fordult így egyszerre ellenem?  Pontos okát ma sem tudom, csak feltételezem: vagy 

megsértődött amiatt, hogy nem őrá bíztam kötetem megszerkesztését (addig minden ilyen 

gyűjteményt ő állított össze), vagy mert a mind nagyobb éberséget követelő légkörben, a maga 

személyét is fenyegetve érezvén, ezzel akarta bizonyítani ilyen irányú megbízhatóságát<.  (A 

proletár költő és késői utódja. In: A műfordító emlékeiből.) Lehettek (talán) személyes okai 

(is) Gaál Gábor valóban szélsőségesen türelmetlen, mereven elítélő állásfoglalásának, de 

tulajdonképpen arról volt szó, hogy ekkor már jelentkeztek-érvényesültek az ötvenes évek első 

felének dogmatikus irodalompolitikai nézetei. A Válogatott versek kapcsán nem csak Gaál 

Gábor nyilatkozott megsemmisítő ítélkezéssel. 1950 elején a Romániai Magyar Szóban Sőni 

Pál közölt terjedelmes kritikát Kiss Jenő kötetéről, nem kevesebbet állítva a szerzőről, 

minthogy >szemlélete idealista, költői magatartása jellegzetesen polgári maradt<; továbbá: 

>a formalista művészet aranyozott kalitkájában talál igazi világára, jól érzi magát ebben a 

börtönben<; meg: >ami ebben a verseskönyvben a tőkés földesúri rend leleplezéséhez és a 

dolgozó nép harcához fűződik, az mindig elégtelen, elvont, elkent, sokszor hamis< – és így 

tovább. Sőni >az ideológiai tisztázatlanságok<, a >fenntartások< és >habozások< egész 

légióját fedezte fel a Válogatott versek költőjének régebbi és újabb műveiben, és az olyan fajta 

önbírálatot hiányolta, mint amilyenre Szabédi László mutatott példát Vezessen a párt című 

versével. Nem meglepő, hogy az igazságtalan, durva >bírálatok< átmenetileg elnémították 

Kiss Jenőt a költőt. De csak rövid időre – szerencsére…”136 

Érdekes és megkerülhetetlen kérdés merül fel az események áttekintése során. Ha a 

Hitel valóban a reáerőltetett fasiszta jelzőt érdemelte, hogyan lehet, hogy „legkényesebb 

korszakának” segédszerkesztőjét, pályája „legkényesebb korszakában” ezzel nem támadták? 

Az ok minden bizonnyal Kiss Jenőn kívül keresendő. 

A révi barlangban című verse jelenti aztán az újrakezdést. Erről Nagy Pál ezt írja: „Az 

elvárásokhoz igazodó mondanivaló e korszakbéli verseiben a gondos művészi 

megmunkáltság, a formai igényesség révén emelkedett felül a frázisos sematizmuson.”137  

1954–ben megjelenő Úti rapszódia című kötetét elismeréssel fogadták. Nagy Pál 

figyelmeztet, hogy: „Kiss Jenő költői lelkesültsége azonban nem azonos az akkor gyakori 

parttalan lírai lelkendezéssel-, művészi fegyelme, életismerete rendszerint megóvta a 

szélsőséges-felszínes túlzásoktól. (…) Művészi igényességét gyakorta öncélú esztétizálásnak 

minősítették azok a bírálói, akik a korabeli dogmatikus elvárások merev szigorával közeledtek 

alkotásaihoz. Pedig Kiss Jenőt az ötvenes években sem kellett kioktatni arról, hogy milyen a 

jó vers, és mi a költő dolga az adott világban”.138  

További kötetei: 1956: Szín és tűz, 1961: Az élet szerelme, 1963-ban legszebb verseiből 

jelenik meg egy kis válogatás, majd 1964-ben kiadják válogatott verseit: Kísérnek a csillagok 

címmel, 1966-ban jelenik meg a: Nem egy életre születtem című kötet, majd 1969-ben: a Sors 

című.  Közben igen népszerűek gyermekvers-kötetei: Gyermeksíp (1959), Gépek erdeje 

(1960), Tulipánfák földjén (1961), Fegyver nélkül fegyver ellen (1963).  

                                                 
136  Nagy Pál: Előszó A repülőtér közelében című válogatott verseket tartalmazó kötethez. 1988. 6. old.  
137  Uo. 16. old. 
138  Uo. 17. old. 
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Az ezt követő korszakról állapítja meg Nagy Pál, hogy: „ Kiss Jenő a hetvenes években 

is, amikor a romániai magyar költészetet a hagyományos formákat fellazító modernség hatja 

át (s ennek eredményeként valóban jelentős sikerek is születnek) megmarad a tiszta, világos, 

pontos lírai beszéd poéta-mesterének. Megmarad – mindenekfölött – a >szép vers< 

költőjének. (…) Termékeny évtized ez Kiss Jenő nagyívű pályáján: Négy verseskötete jelenik 

meg viszonylag gyors egymásutánban (Idők, terek, 1970; Rovásírás, 1972, A kő nem mozdul, 

1975; Mérleg 1976).(… )Őszi hangulatú, élettel-halállal férfiasan szembenéző versek 

gyűjteménye az 1982-ben (a költő hetvenedik életévében) megjelentetett kötet, az Álom 

ajtókról.” 139 

Később így folytatja: „Szülőföldjének változó világában már nem érzékeli oly 

megindultan az otthoniasság egykori melegét, sőt úgy véli cserbenhagyta az ismerős 

természetet is, dombokat, fákat, pázsitokat, az újraélhetetlen gyermekkori élmények színtereit. 

De mindez csupán futó látomás, tünékeny hangulatok rögzülete. Az életmű gerincvonulata 

bizonyítja, hogy Kiss Jenő az őszi összegzés emberségfaggató szakaszában is változatlanul az 

maradt, aki lényege szerint kezdetektől fogva volt: a hűség költője.”140 

Meg kell emlékeznünk arról, hogy nem véletlenül tartják a román népballada 

legkitűnőbb magyar fordítójának. Emlékezetes beszélgetéseink során keserűen állapította 

meg, hogy ezért még támadások is érték. 

Utoljára még egyszer idézzük az eddigiekben emlékezésem vezérfonalát jelentő Nagy 

Pál tanulmányt, kedves magyar nyelv és irodalomtanárom 1988-as írását: „Szilárd, egységes, 

pontosan megtervezett és kivitelezett építményt hozott tető alá Kiss Jenő hat évtizedes pályája 

során. Élete utolsó évtizedeiben a mi irodalmunkban is különféle költői eszmények, újító 

törekvések hódítottak teret; abból, ami sajátosan az övé, egy és más legalábbis 

viszonylagossá válhatott a rohanó időben. S ki tudja, mit hoz még a jövő – ezen a területen 

is…De a költő hűségben és népi elkötelezettségben gyökerező művészi-erkölcsi tartása 

változatlanul példamutató marad, s a teljesítmény önmagáért beszél – önmagunkról.  

Maradandó igazságokból, töretlen szépségekből teremtett Kiss Jenő vonzó, lakályos 

versvilágot; a hovatartozás élményéből kisarjadt míves lírája a romániai magyar s ezzel 

együtt természetesen az egyetemes magyar irodalom kiemelkedő értékei közé tartozik.”141 

 

A továbbiakban Kiss Jenő 1988-at követő utolsó 7 évéről írok röviden, melynek 

legfontosabb pillanata talán, amikor 1990-ben az ujjászerveződő Erdélyi Szépmíves Céh 

(ESZC) élén vállal tisztséget. Lelkesen adja át az egykor volt Céh teljes és dedikált 

könyvsorozatát is nekik megőrzésre. Szomorúan állapíthatjuk meg, hogy az újjászerveződés 

akár e könyvek sorsa egyaránt az eltűnés lett. 

A Céh kiadásában, 1992-ben jelent meg Ithaka messze van című önéletrajzi ihletésű 

regénye, majd 1994-ben az Időverten című verseskötet.  

Ezeket az éveket nevezhetjük a magány éveinek, hiszen közben elvesztette hűséges 

feleségét, négy gyermekének anyját, és gyermekei valamennyien – szeretett unokáival együtt 

– külföldre távoztak.  

Erről így ír 1994-ben kelt személyes levelében: „ …különben őröl egyre a magány, már 

csont és bőr vagyok, néha alig állok a lábamon. Hogy írói problémáimról ne is beszéljek.”142 

A család távollétében, bár barátaikon keresztül megnyilvánuló gondoskodásukat nem 

nélkülözve, magányosan fejezi be életét 1995. december 16-án. A 83 éves költő abban a 

házban hunyt el, melyet egykor, az akkori lakásmizéria közepette, nehéz küzdelmekkel 

próbált – a költészetéből is ismert – családi tűzhellyé tenni és gyermekeit, unokáit a lehető 

                                                 
139  Uo. 21. old. 
140  Uo. 23. old. 
141  Uo. 25. old. 
142  Kiss Jenő hozzám írott személyes levele 1994-ből. 
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legközelebb hozni ahhoz. Életét tehát az utolsó verseskötet címével szólva mondhatjuk, hogy 

„időverten” fejezte be. 

Halála után – baráti összefogás nyomán – jelent meg addig ki nem adott időskori 

verseinek kis kötete a Kései versek, majd a 100 éves születési évforduló alkalmából 

gyűjteményes kötete látott napvilágot: Nyíl helyett toll címen. A kötetet a jelen emlékezésben 

vezérfonalként idézett tanulmány szerzője, Nagy Pál válogatta és Pomogáts Béla utószava 

zárja. Ő jegyzi meg ebben, hogy a filozofikusabb hangvételű költemények a költő 

„pokoljárás” utáni gondolkodásmódjáról is tanúskodnak. 

Levelezésünk egyik utolsó emlékéből újra idézve ismerjük meg a magányos öreg költő 

csakazértis bizakodó véleményét, a valamennyiünket megpróbáló kor első csalódásainak 

éveiből: „Én éppen a valóban nyomasztó körülmények új más, jobb megoldásokra 

kényszerítő, további halogatásokat nem tűrő mivoltában látom a kibontakozás 

lehetőségét.”143  

A Kiss Jenőről szóló – nem kevés – irodalomtörténeti adatból következetesen hiányzik 

mindaz, ami a Hitelben vállalt szerepéről szólhatna. Ez a tény önmagában is sokatmondóan 

járul hozzá a Hitel elfeledése történetének megértéséhez.  

Arról, hogy valójában mit jelentett Kiss Jenő számára a Helikon, a Hitel és a Termés, 

csak azok a még élő és emlékező közelállók tanúskodhatnak, kikkel a kolozsvári lakás 

konyhaasztalánál folytathatott meghitt, éjbe nyúló, beszélgetéseket. 

 

     Újságcikk: 2012. november 12. 

 

90 éves napjaink erdélyi emlékírásának nagy öregje: Katona Szabó 
István 

 

Az eltelt évszázad felét (1936-1986) Marosvásárhelyen megélt író, közíró, szerkesztő, a 

hiteles emlékírás igaz művelője,- Katona Szabó István 90 éves. 

Gödöllőn gyűlünk össze november második vasárnapján. Körülüljük! Mi, háromnegyed 

századot megéltek és fiatalabbak. Emlékezők, olvasók, pályatársak, tanítványok. A korosztály 

kegyetlen éveket megélt, kegyetlen évek elől – másként kegyetlenné vált – jövőbe 

menekülők, erdélyiek és anyaországiak. Tisztelők, a hitelességre vágyók közössége. A 

sokoldalú irodalmárból most elsősorban az emlékírót hallhatjuk.               

Nekünk Erdélyben születetteknek, sok évtizedes anyaországi múlttal bírva is különös 

érzés, hogy Pista bácsit, mint megbecsült és nagy tiszteletnek örvendő gödöllőit kell 

ünnepelnünk. Különös érzés, de köszönet érte Gödöllőnek, és az attól elválaszthatatlan 

polgármesternek, dr. Gémesi Györgynek.  

A terem ünnepelteknek kijáró sarkában ülő mosolygós írót láthatnánk akár aggastyánnak 

is, de mikor megszólal a csodálatos memória, a kétségbevonhatatlan hitelesség, a csillogó 

szellem és bölcs derű olyan quadrophoniája vesz körül, amivel manapság ritkán lehet 

találkozni. 

Albert Gábor kérdez, s a kérdezettből ömlik az emlékezés eddigi búvópatakjának 

zuhataga. 

A Nagy Reménységek kora, 1944-48 (1990) és a Marosvásárhely krónikája (1996) 

című, alapvető fontosságú kötetei után, most a frissen megjelent Nagy hazugságok kora 

(1948-1968) fekszik az asztalon, s örömmel tudjuk meg, hogy a folytatás is nyomda-közelbe 

érkezett, sőt az ezt követő munka szintén készülődőben van. 

                                                 
143  Uo. 
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De a Gödöllőn eltöltött több mint negyed évszázad alatt az anyaországba kényszerült 

erdélyi közösségért is sokat tett, összetartásra és egymás megsegítésére alapozó szervező 

munkájával. Valóságos egyszemélyes tanácsadó intézménye volt az új egzisztenciát építeni 

próbálók sokezres tömegének. 

Katona Szabó István – mint meséli – 1986-ban, „mikor még nem sejthette 1989-et”, 

azzal a szándékkal (és jegyzetgyűjteménnyel) települt át az anyaországba és abban is 

Gödöllőre, hogy ezután a szülőföld keserves évtizedeinek, az összmagyar múltból 

kiszakíthatatlan hiteles emlékét rögzíthesse a múlt kitalálására oly hajlamos jövendő számára. 

Ha ezt tervezte, elmondhatjuk, hogy sikerült neki, és várjuk, nagyon várjuk az újabb 

kötetek megjelenését, mert az egyre rövidebbre szabályozott nemzeti emlékezetnek óriási 

szüksége van ezekre az igaz emlékezésekre. 

A múltat végkép eltörölni szándékozó igyekezet a jövő építésének egyik leghatalmasabb 

akadályozója. És mostanság éppen e körül is az egymásra mutogatók meddő vitája folyik. Egy 

olyan vita, melyet nem vívhatna a politikai elit, hanem csakis és egyedül a tudományosság. 

Egy valódi tudományosság, amely a megmaradásunkat szolgálni akarván olyan 

dokumentumok alapján ítéli meg múltunk tapasztalatait, mint Katona Szabó István 

emlékiratai. 

Üdvözöljük hát innen a szülőföldről őt, a nagy tiszteletnek örvendő Katona Szabó 

Istvánt, a nemzet emlékezetének idős őrizőjét és örvendezzünk vele együtt annak a szép 

napnak, melyen befogadó városának és az összegyűlt szakmabélieknek szeretetétől körülvéve 

vette át a gödöllői: Polgármesteri Ezüstérmet.  

 

Drága Pista bácsi, adjon néked az Úr további erőt, hogy hatalmas tapasztalatodat és 

ragyogó emlékezetedet kihasználva, átalmenthessed tanulságul a továbbra is küzdelmes 

jövőnek mindazt, amit erdélyi generációink sorának meg kellett élnie akkor és ott. 

           

IV 

 

Könyvekről 
 

Előszó: 2009. február 1. 

 

Gondolatok a két találkozásunk közt eltelt időről 
 

Sorra rakosgatom egymás mellé egy kézirat darabjait. Összeillenek, összenőnek, mint egy – a 

hajdan volt gyermekkorunkban elérhetetlennek hitt – narancs cikkei. Csak az őket még 

erősebben összetartó hártyák választják el egymástól e cikkeket, de valamennyi hasonló 

nedvektől duzzad. Akinek osztályrésze megízlelni, nemes nedűt fogyaszt, alkotóelemei az 

igazság, az ennek leírásához oly fontos tényszerűség és egyszerűség, valamint az életet 

szolgálat és tapasztalatként megélő elme számtalan lenyomata. 

Aki az olvasóra váró történetet leírja egy életét a művészetnek áldozó szolgálóleány, egy 

csillagszemű.  

Közel fél évszázadnyi különbséggel, kétszer hozott össze minket a sors. Először, mint 

kezdő színi akadémista kisleány jelent meg személyes horizontomon. Gyönyörű volt és 

hamvas, telve álmokkal, tehetséggel, és gyanútlan törékenységgel mozgott egy ordas 

világban. Az akkor még székely fővárosnak gondolt Marosvásárhely sorsa a román 

nacionalizmus terepasztalán már eldöntetett, stratégiai fontosságú pont volt, ahol meg kell 

szerezni a hegemóniát, ahol el kellett törölni a múltat. Végképp és bármi áron. 
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Ő ebből még vajmi keveset érzékelt. Szomorú volt a kisleány, szerelmi bánat szaggatta 

szívét, de semminemű tapasztalat nem védelmezte még. Közös szülővárosunk – Kolozsvár – 

jogán földije voltam, s talán ez késztette arra, hogy nekem panaszkodjon. Végzős 

orvostanhallgatóként és a közös gyökerek empátiájával vigasztalgattam. Ma már nem 

emlékeszem a részletekre, de biztosan szívesen tettem. Hát hogyne tettem volna. Akkor még 

nem tudtuk, hogy a máig is élete egyik legnagyobb szerelmének számító érzést sirattuk el. És 

azt sem, hogy az e történethez nélkülözhetetlen másik szív, egy egészen más helyzetben és 

negyedszázad után, szintén nekem mondja majd el panaszát. 

Azóta 46 év is elrepült, de Óss Enikő neve számomra mindég kedves, engem mindenkor 

érdeklő híreket jelentett. Ez az időszak nevelte fel azt a ma is szépséges asszonyt, akiről 

újratalálkozásunk előtt hozzám írt első e-mail sorai már sokat elárulták számomra. Aztán 

meggyőződhettem arról, hogy az eltelt évtizedek alatt ő nemcsak élt, hanem megélt, hogy 

nemcsak felejtett, hanem emlékezett is, hogy nem csak betakarított, de raktározni is képes 

volt. Mindent összegyűjtött későbbi időkre, ha már kisebbségi, majd meg távoli szórvány 

sorsot megélve visszatér közénk, akkor annak, amit a magyarság asztalára mindenkor letett, 

az emléke, a tapasztalata is, egy csepp lehessen kijózanodásunk mesebeli italához. 

Már az erdélyi munkájának fő színterét képező nagyváradi évek is olyan terepre vitték – 

ahol akár tanulmányai színterén – Marosvásárhelyen, stratégiai fontossága volt a magyar múlt 

és jelen összezúzásának. Nyitott szívvel kezdett dolgozni, és nyitott szívét érték az első 

fájdalmas közösségi tapasztalatok. Aztán magánéleti és szakmai küzdelmeket megvívva az 

akkor már erejét érezni kezdő művésznő és egyre tudatosabb értelmiségi, nagyot dobbantott 

és messzire szállt. Messzire, de ott is csak szolgálni. Tudást, szívet és szervezettséget vitt egy 

erre oly éhes vákuumba, és a megélhetés mindennapi gondja, gyermekeinek nevelése mellett 

tette a dolgát. Az ő igazi dolgát. A nemzet szolgálatát. 

Most hazatérne közénk, de előtte még meg kellett tapasztalnia, hogy a hazájában oly 

pusztító szellem mennyire szervezett. Kiterjeszti hatalmát a határokon túlra is, beavatkozik 

messzire szakadt magyar közösségek életébe is. Oda, ahol még nem felkészültek az itthon már 

vásári portékává vált ármányra. 

Most ebbe a közegbe tér haza s mindjárt egy ismerős tapasztalattal. A fogyó haza nem 

akarja befogadni. A Wass Albert-i sors látszik ismétlődni? Miközben mindenhonnan 

hívogatjuk, és tárt karokkal várjuk az érkezőket, a mieinket eltaszítjuk. Két fiatal, életerős, 

képzett, munkaképes korba érkezett fiával és elkötelezett, nagy tapasztalatával jönne ő haza, 

de a haza nem akarja keblére ölelni. 

Ismét a múlt jut eszembe, az az idő, amikor mai uraink elődei a Ceausescu diktatúra elől 

az anyaországban menedéket kereső fiatal családok ezreit utasították el és kényszerítették a 

négy világtáj felé szétszóródni. A folytonosság már nem meglepő. December 5. mindent 

elmondott nekünk. 

Óss Enikő akkortájt kezdte álmodni művészi álmait, amikor Kádár János és Kállai 

Gyula elvtársak biztosították román elvtársaikat arról, hogy a szocialista Románia nemzetiségi 

politikája tökéletes, hogy Magyarországnak nincsenek sem ebben a vonatkozásban, sem 

területileg igényei. „A magyar népnek van elég területe a szocializmus építésére” szólt a mély 

bölcsességet sugalló emlékezetes mondat. 

A művésznő most egy élet tapasztalatának kamatoztatásáról álmodik. Álmodik, ismét 

csak ordas időket élve. Mert az utódok többet tettek,- tesznek, mint elődeik. A maradék 

területet is elkótyavetyélték, Bár még Magyarország a neve. 

E könyv írójának elhatározása azonban erős. Haza fog térni. Fogadva, nem fogadva, 

most éppen nem, de majd utóbb befogadva. Haza fog térni, mert még dolga van. 

A szöszke kis kolozsvári úrilányból erőt és szépséget sugárzó tapasztalt asszonnyá érett 

magyar művésznő vallomásai csak egy történetet jelentenek a sok-sok tíz és százezerből. 

Majdnem valamennyi magántörténelemmé és elfeledett múlttá válik. Ez és még egynéhány 
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hasonló lejegyzett történet azonban egyszer majd rendelkezésére fog állni ama remélt igaz 

történelem megíróinak. Mert a történelem közösségek harcainak története, de e közösségek 

egyedekből épülnek fel. E könyv szerzője pedig éppenséggel és különös módon egy közösségi 

ember.  

A miénk, minden magyaroké. 

Mert megélt élete a mi életünk is, gondolata a mi gondolatunk, fájdalma a mi 

fájdalmunk és reményeink is közösek. 

 

Leányfalu 

 

    Könyvbemutató beszéd: 2010. augusztus 16. 

    

Világ árnya – Világ fénye 
 

Árkossy István és Bágyoni Szabó István könyvének bemutatójára 
 

Tűzzel-vassal, szegetlen és szegett szóval, mindenáron pusztított világunknak annyi közepe 

van, ahány szempont szerint nézzük. E szempontok között létezik azonban egy, mégpedig az 

erdélyi szellemnek a kisebbik hazában sokak által máig elfogultan ápolgatott szempontja, 

amely szerint a világ közepe csakis egyetlen hely lehet. Ez pedig a kolozsvári ódon Farkas 

utca. Azt is mondhatnám, hogy ez a hely számunkra szakrális vagy szellemi kristályosodási 

pontunk, de még pontosabb, ha úgy fogalmazok: a súly alatt tengődő nemzetiségi pálmalét 

nyugtalanul, de mindig alkotni vágyóan kutakodó lupéjának fókuszpontja, mely 

összegyűjtötte a közösség hagyományosan odasugárzó értékeit a szó átvitt és annak 

legszorosabb értelmében is.  A ma bemutatandó könyv esetében, annak szerzői által így 

jelenthet aztán egyet Erdély szellemi fővárosának e hársfaillatú útja, Aranyosszék – szintén 

nagy ősök lépteire emlékező – utcácskáival, most éppen Bágyon főutcájával. 

 

Az erdélyi alkotó jókedvnek vagy búbánatnak csillagait, csillagocskáit máig nem ismeri 

eléggé a nagyobbik haza, sokszor a nagyvilág is jobban áll e téren, de ha jól szemügyre 

vesszük ezt az Istennek hála kisebbfajta tejúttá terebélyesedő csillag-együttest, melyet miért 

ne neveznénk ismét Csaba útjának, észrevehetjük, hogy egynémely csillagai a 

csillagtengelyek állásának egyre különösebb ferdülései következtében kissé eltávolodtak 

társaiktól. Nem azért, mert valamiféle taszítás lenne közöttük, még csak nem is azért, mert 

külső vonzások hatalmába kerültek, hanem egészen egyszerűen azért, mert tengelyüket a 

gonosz megpiszkálta. Egyelőre ez a helyzet, bár Wass Albert bátyánk égi ígérete szerint 

olajozzák már azokat a tengelyeket, sőt rostát is likasztanak, melyen az embernek egyszerű fia 

mellett ama tejút tagjai is megrostáltatnak. 

Hogy azok között – kik e mennyei rostálás nyomán bizonyára fennakadnak ezen az 

angyalok likasztotta és mindenkor egyenlő mércével működő szerkentyűn – az aranyrögöt 

érők csoportjában ott lesz Árkossy István és Bágyoni Szabó István, abban bizonyosak 

lehetünk. Ott lesznek ők saját jogon és a Farkas utca szellemgyermekeinek jogán egyaránt. 

Ami Árkossy István barátomnak a Farkas utca szó szoros értelmében vett lakójának 

képzőművészi mivoltát s az általa közvetített értékeket illeti, arról Banner Zoltán értő 

szavakkal oktatott ki bennünket. A kiállító megválasztásában is fontos szerepe volt, de azt is 

felvállalta, hogy Páskándi Géza és Lászlóffy Aladár tiszteletbeli Farkas utcaiak után ő indítja 

el kiállítás-sorozatunkat a harmadik évtized útján s kíséri majd az őreá jellemző – ugyancsak 

Farkas utcai – hűséggel. 
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Magam most a kiállítás fényét emelő beszélgető könyv, a Világ árnya – Világ fénye 

rövid bemutatására szorítkozom. Rövid leszek, mert ezt a könyvet kézbe kell venni és 

szívünkbe kell emelni. Olyan könyv ez, hogy amikor a szerencsés olvasó összecsukja, 

legelőször arra gondol: de szívesen olvasná tovább. Minthogy azonban a kőre, agyagba, avagy 

pergamenre betűt varázsolók után Gutenberg csillagközi útjára bocsátotta a maga galaxisát, az 

azóta is változatlan mindenkori könyv valahol elkezdődik s valahol véget ér. Ha azonban ez a 

könyv „olyan” akkor mégsem lesz annak vége, mert az olvasó akarva, akaratlanul 

továbbgondolja. Azt hiszem, hogy Gutenbergnél vagy éppenséggel számunkra annál is 

bizalmasabb helyen, Misztótfalusi Kiss Miklósnál – ugyancsak a Farkas utcában – 

érdeklődvén arról biztosítanának, hogy maguk is az efféle könyvek megörökítése végett 

szegődtek el a betű szerelmetes művészeinek. 

Ha kiállítás-sorozatommal a két haza szellemüket ápoló embereit szerettem volna 

közelebb hozni egymáshoz – a most bemutatott könyvből vett szóhasználat szerint – 

elmoshatatlan lábazatú hidakkal, s hozzájuk pedig együttesen mindazokat, kik a magyar 

szellemi ég fényeinek, s árnyainak igényes szemlélői, akkor meg kell állapítanom, hogy 

egymás megismerésének, a magyar világunk fényei és árnyai feletti közös szemlélődésnek e 

kétszerzős könyv igen sokat használhat. Használhat, hiszen írói közül az egyik, a pályán már 

régen jeleskedő s megérdemelt elismertséget kivívott Bágyoni Szabó István, az erdélyi 

magyar irodalom csillagképének sokat tapasztalt szelíd lakója, a másik pedig a képalkotó 

eszközeit most éppen pennára cserélő képzőművész Arkossy István, ki eme eszközcserét 

bámulatos könnyedséggel hajtja végre, s költözik át egy időre a szomszédos csillagképbe, 

hogy ott a világban megismert árnyakat és fényeket a képek helyett a betűk eszközével 

rögzítse. Erről aztán meg is egyeznek szerzőink a könyv oldalain. Olyanok ők, mint egy 

kettős verseny előadói, mintha közös kottából játszanának. Árkossy a hegedű szárnyaló 

szólamát vállalja fel, hogy Bágyoni Szabó a gordonka lágy, de férfias búgásával válaszoljon 

lelkesen szárnyaló s őszinte csapongására. 

Nem kételkedek benne, hogy aki ezeket az írásokat befogadja, olyan élményt nyer, 

amely eddig csak annak adatott meg, aki Erdély egykor volt magyar fővárosának utcáit ifjú 

fejjel, nap mint nap rótta, s otthon volt a Farkas utcai templom címerei közt éppen úgy, mint a 

Házsongárd málló kövein búsongva, vagy a tisztviselőtelep árnyas utcáin andalogva, esetleg a 

Deák Ferenc utca közepén feltűnő és délutánra nyomtalanul eltűnő Hóstátiak piacán 

alkudozott. Meg az, ki ámulva járta azt a csodálatos tájat, mely a fogyással dacolva is 

megtartó erejű erdélyi magyar parasztság templomtornyos élőhelyeit rejtegette zord idők 

keményre cserző évszázadain át, amennyire lehetett. Olvasásról lévén szó, természetesen nem 

feltétlenül így szó szerint, hanem a gondolatiságnak egy olyan gondoláján evezve, mely ebben 

a szellemi lagúnákkal behálózott szárazföldi magyar Velencében s az általa képviselt erdélyi 

gondolat világában, a hajdan volt Gubernátorok és alattvalóik vérrel bőven pecsételt szép 

történeteit s tapasztalatait megírók és mai városbírók őrült paranoid ötleteit lelkesen elfogadók 

között eligazítja. De a magyarul dobogó szívét, meg hungarus csikorgással működő 

tekervényeit befogadásra hangoló derék olvasó azt is megismerheti e könyvből, hogy a mi 

nyüzsgőnek hitt kolozsvári és onnan nem messze ásítozó bágyoni meseszobáink festett vagy 

odaképzelt szépséges és ősi motívumait – ezúttal egy kevéssé híres kolozsvári utca, a Pata 

utca szavával szólva – miként „mángálta bé” immáron a rátelepedő korok e téren fantáziátlan, 

a feledtetés tudományában azonban dús fantáziájú, új meg új s céljában örökké egyhangú, 

graffitikat pingáló kedve. Tette pedig ezt a mindenkori hatalom a falánk kétfejű sas 

formájában éppen úgy, mint utóbb a szoptató etruszk farkasnak álcázottan, mely utóbbinak – 

e számunkra örökké kedves világnak az átfestése közben – még saját trikolórját is sikerült 

siváran egyhangúvá silányítania. 

S bár a történetek színpadja Kolozsvár és Torda, a Farkas utca és Bágyon, ez mégis 

mind egyet jelent, s azt úgy hívják, hogy Erdély. Ennek pedig, mások érzelmeit s jogait 
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elismerve is, számunkra egyet kellene jelentenie, s azt úgy mondják, hogy: magyar. Mert 

kevesen lehetnek rajtunk kívül e világban, akiknek fontosabb megtanulni azt, hogy mit jelent 

egy „haza a magasban”.  A bágyoni utca és a Farkas utca tehát e könyvben Erdéllyé tágul, de 

úgy, hogy a szerzők által bejárt évtizedeknek a története minden tanulságával, fájdalmával és 

fülön csípett csakazértis örömével együtt, egyetemes mondanivalót is hordoz. 

Olvassák hát a könyvet, térüljenek-forduljanak szerzőivel e felszabdalt térben s forduló 

időben, és fogadják szívükbe annak tiszta és igaz üzenetét! 

 

Könyvbemutató előadás: 2010. augusztus 25. 

 

Két könyv bemutatása Marosvásárhelyen a Bernády György magyar 
közösségi házban, két egymást követő orvosegyetemi évfolyam 

története 
 

A mai napon két könyvről beszélgetünk. Két évfolyam történetét illesztjük be az erdélyi 

magyar sors nagy kódexébe. Az egyik a Nagy Lajos szerkesztette, ő és kollégái által írott: 

Múló évek sodrásában, a másik a Bárányi Ildikó szerkesztette, ő és kollégái írta: Sokaknak 

világítottunk. Két egymást követő évfolyam, az 1959-ben és az 1960-ban végzett MOGYE 

diákok igaz története ez. 

         A következőkben az olvasás közben született és utána – azon melegében – leírt 

gondolataimat tolmácsolnám. 

 

Bizony mondom Néktek kedves kollégák, s Önöknek kedves érdeklődő közönség, 

meglepődtem, mikoron szívemnek kedves barátom: Nagy Lajos felkérése – korunk szokásai 

szerint – feltűnt a villogó képernyőn. 

Most, hogy már bele is feledkeztem a könyvbe – s Bárányi Ildikó közben befutott 

felkérése nyomán – ismételten kezembe vettem a mi évfolyamunkét is, magával ragad az idő 

varázslata. Az az ötven esztendő, mely a viaszosvászon dobozos első néprádiónk és a villódzó 

gigabájtok közt feszül. Amazt nem lehetett hallgatni földbe vájt, ablaktalan és vizes körorvosi 

vályogszobánkban, csak ha a mellettünk álló meredélyen feleségemmel – fiatalos lendülettel – 

felmásztunk annak csúcsára, az általunk hosszúfülűeknek keresztelt fákig, – emezt saját 

házamban, kényelmes forgószékben ülve – immáron fájós derekamat öreges óvatossággal 

kímélgetve – olvasom.  

Olvasom a sokszor megírt és a még ismeretlen történeteket és hihetetlennek tűnik, hogy 

valamennyi az én történetem is, vagyis a miénk. Mert ezeknél a könyveknél jobban semmi 

sem bizonyíthatja, hogy életeink összessége közös kincsünk s talán az sem fellengzős, ha azt 

mondom, miszerint eme közös-kincs-történetek arról mesélnek, hogy azok, akikről szólnak –

vagyis mi (!) – életeinket közös kinccsé tettük. Tettük, mégpedig ellenszélben, akkor, amikor 

a kor – melynek kórtörténetét sűrített formában Nagy Lajos barátunk az itt bemutatott 

könyvben röviden ismét összefoglalja és minden egyes fejezet írója kiegészíti valamivel – 

mindent elkövetett, hogy a bennünk felhalmozott „ész, erő és oly szent akarat” semmivé 

váljon, vagy torzuljon őt szolgáló silány és engedelmes cselekvéssé. 

A történetek sokasága összefolyik elmémben. Ugyanakkor mellbevág, hogy néhány óra 

alatt, most egész sor ismerős arc tulajdonosa hal meg. Igen, számomra most halnak meg, mert 

eddig erről nem tudtam. 

Megdöbbentő történetek tárulnak elém, olykor a poklok bugyraiban járok, s újra meg 

újra arra gondolok, hogyan bírhattuk ezt ki? Máskor könnyed, szellemes, olykor szerénységbe 

öltöztetett fejezetekre bukkanok, s mikor átgondolom, ezek mögött is ott lappang a sátáni kor 

és az azt miazmáival belengő kór. 
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Ha mindezt előre tudjuk, vajon nekiindulunk-e? Vagy közben hányféle pillanatot éltünk 

meg s azokat miként dolgoztuk fel? És mit gondolunk az egészről most a számadás éveiben? 

Minderre a válasz ott található úgy a több oldalról vakuzó összefoglalókban, mint a 

rövidségükben is sokatmondó és hosszabb formájukban is rövid következtetésekre vezető 

személyes beszámolókban.   

És a könyvek párhuzamos olvasását megszakítva kénytelen vagyok az aktuális 

történésekre figyelni. Nem tehetek mást, ki kell mondanom: ezeknek az életeknek a 

megrövidítése, másoknak a megkeserítése, a töménytelen szenvedés jórészt azokat szolgálta, 

akiknek testvérei most a megmaradt szenvedőket, kik összegyűlnek megérdemelt 

aranydiplomájuk átvételére, korlátozott időre és díj ellenébe engedik be az őket felnevelő 

intézetbe. Azokat, akik helyettük álltak helyt a legnehezebb posztokon, míg ők – többnyire 

érdemtelenül – elfoglalták a csak nekik felkínált helyeket. Igen! Megdöbbentő, aktuális, és 

ami a legszörnyűbb: immáron európai kép. Változott-e a lényeg, vagyis a szemlélet s a 

mögöttes cél? 

Ez a generáció beélte a kerek világot, és csontjainkkal nem csak a Kárpát-medencét 

fogjuk teleszórni. De mindenütt bizonyítva helytálltunk, sőt helytállunk a megérdemelt 

megbecsülés vagy a meg nem érdemelt gáncsok mezején, a sors által már behatárolt vagy még 

hátralevő időkig. 

Nagyon érdekes elgondolkodni azon is, hogy más magyar orvosi egyetemek 

(természetesen ilyen összehasonlításra csak az anyaországban van mód), szóval más magyar 

egyetemek hallgatói mennyire alkottak közösséget, mennyire volt fontos számukra a gyökér, a 

közös cél, a másik kézszorítása, a múlt emlékének és tapasztalatának erőt adó őrizgetése? 

Sajnos azt veszem észre, hogy néhány erdélyi magyar orvos-generációnkhoz hasonló ilyen 

jellegű igény máshol ritkán tapasztalható. Az évfolyamok alig találkoznak, nem is ismerik 

egymást. Esetleg csoporttalálkozók akadnak itt-ott, s odáig ment az elidegenedés, hogy 

ismerős esetet idézve: a kollégájának kezelése érdekében hálapénzt átadó beteg orvost, fel 

sem ismerte volt évfolyamtársa. Ez a morális duplacsavar. 

A mi egyetemünkről, az itt megért rövid és zavaros, de mégis szép hőskorról meg sem 

tudom mondani hány könyv és írás jelent meg, csak azokat sorolom fel, melyeket 

hirtelenjében leemelhetek könyvespolcaimról. Úgy érzem, hogy ezt a felsorolást nem 

mulaszthatjuk el: 

 

Az öregdiák visszaemlékezéseket talán Bárányi Ferenc kezdte az: Égbenyúló 

kockakövekkel, s nemrég megfejelte annak folytatásával a: Boldogság délibábjával; 

Nagy Lajos megírta az: Életünk kórtörténete című gyűjteményes kötetét; 

Toró Ápád könyvének címe: Kapa mellől a kaszás ellen; 

Dezső István háromkötetes műve, melyből két kötet jelent meg, de halála ellenére várjuk 

a tudtommal elkészült harmadikat is: Egy erdélyi sebész emlékei és Egy erdélyi sebész 

naplója címen látott napvilágot; 

Schneider Iza erről szóló könyvei a Világítottunk és a Marosvásárhelyi télforduló; 

Saját emlékeimet a: Trianon sodrásában című önéletrajz-korrajz jellegű könyvemben 

írtam le és több tucat publicisztikában, esszében is. 

De számos helyen olvashatók Péterffy Árpád emlékiratai, és e témáról szóló tanulmányt 

írt a Székelyföldben Kiss András is, illetve emlékek meg emléktöredékek vannak Bárányi 

Ildikó vagy Dvorzsák Titusz és Bige Szabolcs írásaiban, s Istennek hála tudom, hogy még 

vannak, akik belekezdtek a bővebb emlékiratírásba, köztük Kiss András is, kinek nagy 

gonddal és pontossággal összegyűjtött anyagát kíváncsian várom. 

Feltételezhetően a volt diákok emlékezéseit ezzel még nem soroltam fel. 
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Aztán természetesen itt sorakoznak az összefoglaló jellegű munkák, mindenekelőtt: A 

marosvásárhelyi orvos és gyógyszerészképzés 50 éve című kötet, - Barabás Béla, Péter 

Mihály és Péter. H. Mária munkája; 

Szöllősi Arpád könyve: a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 1945-

2005; 

Obál Ferenc személyes hangú könyve: Erdély és az orvostudomány szolgálatában; 

A Mementó című Kerek István emlékkönyv; 

Galló Szász Károly: Kemény nap című könyve; 

Szabó Márton könyve az: Égig érő jegenye; 

Aztán az egész magyar felsőoktatás keretén belül egyetemünkkel is foglalkozó művek: 

Az erdélyi magyar felsőoktatás évszázadai című emlékkönyv; 

Csögör Lajos emlékirata az: Erdély Magyar Egyeteme; 

Barabás Béla és Joó Rudolf könyve: A kolozsvári magyar egyetem 1945-ben; 

A Faragó József, Incze Miklós és Katona Szabó István szerkesztette nagy összefoglaló: 

A Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem 1945-1959; 

Jung János és Egyed Zs. Imre: Viharban című könyve Miskolczy Dezsőről; 

Végül, de nem utolsó sorban a Ferenc József Tudományegyetemig nyúló előzményeket 

tárgyaló Gaál György könyv: Egyetem a Farkas utcában címen, és biztos vagyok benne, hogy 

a felsorolható munkák ennél jóval számosabbak. 

 

Miért fontos és miért öröm ez számunkra? 

Tudjuk, hogy a hivatalos történetírás a mai napig arról és azt ír, amiről elvárják, s amit 

elvárnak tőle, s még amiről akar. Ha hiszünk abban, hogy valaha eljön egy kor, mikor 

megpróbálják megírni ezeknek az éveknek az igaz történetét is, csakis ezek az őszinte, 

sokszor indulatos, máskor szerénykedő, nem egyszer szégyenkezve feszengő, esetleg szélesen 

kitárulkozó emlékek tartalmazzák az igazságot. Az általunk is megélt nehéz évekkel 

foglalkozó profi emlékiratírók rendszerint komoly forráskritikára ingerelnek. Ezt 

megtanultam más irányú sajtó és irodalomtörténeti kutakodásaim során. Egymásnak, sőt 

önmaguknak is ellentmondó tollforgatók tucatjaival volt alkalmam megismerkedni. Csak 

egymás mellé kellett másolni bekezdéseiket s máris lelepleződött a hazug cél. 

Ezekben a könyvekben a vallomások, a vélemények, még a memória természetes 

törékenységének figyelembevételével is igazak, s együtt tökéletesen leképezik az igazságot. 

Oly korban éltünk, mikor Erdély magyarsága nem csak fizikailag, de lelkileg, 

szellemileg is soha nem tapasztalt kiszolgáltatottságba került. A kettős elnyomás alatt, az 

egyik nyomás – megtévesztő módon – képes volt fellépni a másik ellen védelmet nyújtó 

szerepkörében is. És ez a csapda, amint arról Nagy Lajos is világos képet fest, már a háború 

utáni borzalmakat leállító ideiglenes szovjet közigazgatás hónapjaiban létrejött. Utána a 

kommunizmus rémképe helyett sokan az internacionalista védőszárnyat vélték felfedezni. Így 

vált a Magyar Népi Szövetség öngyilkos szervezetté vagy lett naiv magyar emberek sora híve 

a rendszernek. Közöttük egyesek sorainkból is. A kijózanodás fokozatos folyamata fájdalmas 

lehetett, de előbb-utóbb mindenkit elért. Még azok is sorra kerültek, kik megélhetést láttak e 

zűrzavaros idő kiszolgálásában, bár ők már előbb tudhatták, hogy hazugságban élnek. Sokan – 

közvetett módon – előbb vallottak színt, mint hihettük volna. Gondoljunk az egymást 

követően disszidáló vagy kitelepülő egyetemi párttitkárok neveire. 

Visszatérve azonban az évfolyam-könyvek műfajához, érdekes, amint mindegyik a saját 

korosztályának történetét tartja a legjellemzőbbnek. Ez úgyszintén kiemeli az élmények 

tragikumának felejthetetlenségét, kitörölhetetlenségét, a félelem és szorongás éveinek durva 

lenyomatát. 

Mifelénk is akadtak furcsa jelenségek, így a napokban volt alkalmam egy olyan 

vásárhelyi évfolyam tagjaival beszélni, akikre olyan nyomasztóan hatott a megélt történelem, 
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hogy alig akarnak egymással találkozni. Szerencsére a most bemutatott két könyv 

történeteinek hősei nem így gondolták. 

Az élmény azonban közös, az okozott trauma úgyszintén, a levont tanulság és a 

tragikum a szenvedés igazgyönggyé érlelődésének érdekes folyamata is. Ezt éreztem, amikor 

nemrégen – éppen az eltelt ötven évre emlékezve – leírt gondolataimat sorra felfedeztem 

Nagy Lajos most olvasott fejezeteinek sorai között. 

Az eltelt fél évszázad sem törölte ki fiatalságunk hamvas naivitásának bizonysághordó 

emlékeit. Ilyen gyermekfejjel, ilyen előéletekkel, ilyen környezetben miként lehetett 

eligazodni? kérdezheti oldalról-oldalra az olvasó. 

Rendkívül fontos jellemzője a könyveknek s a benne foglalt egyes írásoknak is, hogy 

szinte kivétel nélkül emelkedett szellemben beszélnek a múlt eseményei között eltévelyedett 

társainkról, s megértik vagy éppen ezért nem sokat feszegetik az okokat, melyek 

tévedéseikhez vezettek. De mégsem hallgatják el. Tanulságot keresnek benne és nem újabb 

lehetőséget a megosztottságra, szeretetet hirdetnek kimondva vagy kimondatlanul és nem 

gyűlölködést és bosszút. 

Ezek a könyvek az említett közösségi múltunkat megőrző szolgálatuk mellett az egyes 

családoknak, generációkon át útmutató példatárai lehetnek. 

Az sem véletlen, hogy az események különböző módon, de személyesen is érintettjei 

azok, akik vállalkoztak e nehéz szerkesztői és írói feladatra. Nagy köszönet illeti őket és 

mindazokat, kik hajlandók voltak részt vállalni az anyag kazalba hordásában. 

Bárányi Ildikó kötetét különösen színessé teszi az évfolyam sűrű találkozóiról 

beszerkesztett beszámolók sora. Nem véletlen, hogy az anyaország orvostársadalmának 

érdeklődő tagjai között ez igen nagy feltűnést keltett. Nagy Lajos könyvében fontosnak 

tartom, hogy ma, amikor egyre kevesebb idő marad a könyvek forgatására, a sok kötetben, 

sok formában megjelent háttérrajzokat összefoglalja a kívülállónak is befogadható terjedelmű 

néhány fejezetben. Külön remek ötlet az akkori városról írott részlet és a mellékelt képanyag. 

Sokan voltak közöttünk kik nem sejtették, hogy milyen köveken s milyen kövek között járják 

Marosvásárhely utcáit. 

A kő marad, mondja a vers? Esetünkben a követ is megpróbálták elmozgatni vagy 

legalább eltakarni. Haladni pedig a Maros vize közben haladt, de Erdély ősi kövei közt futó 

életünk bizony sokak esetében törte át a gátat és folyt más irányba, más kövek közé. 

Ezek a könyvek azonban, mint hegy és vízrajzi atlaszok őrizik meg azokat az éveket, 

amikor még a szörnyűségek ellenére is ifjonti csattogó csobogással csorogtunk medrünkben, s 

nem sejthettük, hogy életünkben annyi történelmi pillanat sűrűsödhet bele. 

 

Mégegyszer – sokunk nevében – köszönöm a szerkesztőknek, az íróknak és 

hozzájárulóknak ezt a maradandó értékű munkát. 

 

Leányfalu,  

                                                                              

                          Könyvismertetés: 2010. december 22. 

 

Székely András Bertalan: Közép-európai szőttes 
 

Székely András Bertalan, a Kárpát-haza szerelmese, ismét megrázta szellemének képletes 

meggyfáját, s mi „rozsdás” kötényeinkbe gyűjtögetjük az utóbbi idő gondolatokban gazdag és 

túlélést ígérő termését. 

A szelíd tekintetű tudós, kinek néma jelenléte is hitelességet sugároz, valóban Közép-

Európa s abból is elsősorban a Kárpát-medence hűségese. A föld eme számunkra 
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legfontosabb tájának televényében szerteágazó gyökerei, ezen belül is mintha elsősorban a 

Kisszamosok balladás világa felé kapaszkodnának nedvekért, és a szelíden körültekintő, 

lelkeket emelő tisztaságú, aggódó pillantása is arra kószálhat gyakorta, ahol atyai nagyatyja 

született. Nem kizárt, hogy ez csak részben tudatos, de minden bizonnyal elrendeltetés szerű, 

hiszen szerzőnk Gyulai Pál „nép-nemzetiségének” felvállalója és Venczel Józsefék Hiteljének 

– Széchenyitől Makkai Sándoron átszűrt és Németh Lászlót is magáénak érző – „szolgálat 

szellemében”, meg a „magunk revíziójának” fontosságát ismerve működik. Mert, hogy ő 

működik. Nem egyszerűen csak dolgozgat, alkotgat, elmélkedik, rácsodálkozik, felmér, 

összegez, be- és felmutat, hanem egyszemélyes intézmény módjára: működik. Ezek a 

megállapításaim már előző könyve kapcsán is érvényesek voltak. 

Az, ahogyan ezt az – Európa megmentésére ma még talán képes – földrajzi egységet 

vizsgálja, ahogyan hol itt, hol amott bukkan fel gondolatban vagy személyesen, hogy szelíd 

megfontoltságában is határozott hangon figyelmeztessen arra, miszerint az itt élők sorsát, 

múltját-jelenét-jövőjét, gondolkodásukban, mozgásukban nemcsak centripetálisan, de 

centrifugálisan is meg kell vizsgálnunk, jelzi, hogy ő nem csupán a miénk. Székely András 

Bertalan egész Közép-Európa értéke, őt magát idézve: „tágabb hazafia”vagy Gáll Ernő 

nyomán ismét reá hivatkozva: a „sajátosság méltóságának” őre. 

Ezenközben „tudva tudja: ők – a velünk élők – nem tudják” azt, ami történelmi tény, 

jelesül, hogy jórészt hungarusok. Hogy jórészt a Szent Korona gyermekei. Akkor is, ha 

menekülnének e tudat elől. Akkor is, ha hamis tanok és beidegződések, beteg vagy rájuk is 

veszedelmes érdekek által tévhitekre nevelve erről hallani sem akarnak. Székely András 

Bertalan, aki hungarológus is, ezt jól érzékeli. 

Közép-Európa népei – s közülük különösen a Kárpát-medence lakói – igenis, szakrális 

közösséget alkotnak. S addig, amíg ezt fel nem ismerik, őket is fenyegeti az, ami az egész 

öreg kontinenst. A felhígulás, a színek összemosódása, a szépen csengő és sajnos általuk 

álságos szándékkal szajkózott multikulturalizmus éppen ellenkező hatásokat kiváltó kohója. 

Az eltűnés. 

Hogy a Közép-Európai szőttes című, határokon innen és túl élő kisebbségekkel egyaránt 

és egyféle mérlegen mérve foglalkozó kötete újabb fontos kapaszkodó lehet azok számára, 

akik a szerző emelkedett szellemében óhajtanak élni és alkotni, gondolkodni és szolgálni, 

immáron tagadhatatlan tény. Szerzőnk e könyvében is triptichonba foglalja a bemutatandó 

termést. A könyv triptichonjának három fejezetcíme: Közélet és identitás 

                                                                             Kisebbség és művészet 

                                                                             A hely szelleme 

Az írásokat érdemes sorra vennünk, ezzel is kedvet csinálván az olvasónak ahhoz, hogy 

a sok érdekes, új és meggyőző vagy megerősítő információt begyűjtse. Nem könnyű a feladat, 

hiszen számos rövidebb-hosszabb cikk, tanulmány, esszé, beszéd sorakozik a könyv 280 

oldalán, de a szellemi étvágygerjesztés ismert módszerével, érdekes információkat, 

gondolatokat, újdonságokat, saját véleményt gerjesztő bekezdéseket idézve próbálnék 

megfelelni a kihívásnak. 

Vegyük hát sorra a fejezeteket. 

 

     Közélet és identitás. 

 

- A szerző minden bizonnyal nem véletlenül, 2004. december 5. tragikus felütésével 

indít (December ötödike – szégyenpír az ötödik évfordulón) és György Attila csíkszeredai író 

„magyar országot” kereső szavára csattanós választ ad, mikor a Közép-Európa Intézet 

kilencvenes években végzett felmérésének eredményeit közli. Eszerint az anyaországnak 

csupán 12 százaléka büszke magyarságára, míg Erdélyben ez 77 százalékot tesz ki. Egy kis 
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matematika s kiderül, hogy Erdélyben több magát valóban magyarnak tartó magyar él, mint a 

hivatalos Magyarországon. Hol van hát akkor a „magyarok országa”? 

- Ennél jócskán több optimizmussal tölthet el a következő beszámoló, („Civil 

kisebbségkutató műhely a Pilisben”) melyben egy nagyszerű civil alapítványi kezdeményezés 

határokon átnyúló tudományos értékkel bíró tevékenységét mutatja be. A Muravidék Baráti 

Kör Kulturális Egyesület az egész Kárpát-medence kisebbségeinek gondjaival foglalkozik. Az 

egyesület tevékenységét átfogóan, de mégis röviden bemutató írásból megismerhetjük az igazi 

civil szerveződés mibenlétét. Egyetlen ember – Ruda Gábor – hatalmas szervező ereje és 

tehetsége, a melléállókkal együtt, határokon átnyúló jelentőségű tudományos műhelyt volt 

képes felépíteni. A példaként felmutatott érdekes témák közül kiemelném az összmagyar 

területek nyelvváltozatainak a tudomány sáncai közé való beemelésére tett javaslatot. 

Természetesen a közös érdekek jegyében. De érdekesen írnak a kétnyelvű oktatás gondjairól 

is. Például arról, hogy miként válik ennek keretein belül a bilingvizmus emlegetett célja, 

diglossziává, vagyis hogyan jutunk oda, hogy csak a magyar gyermek tanulja meg a többségi 

nyelvet. De itt is felrémlik a kutatásokból a magyarságvállalás kopása. Megtudjuk, hogy a 

felvidéki magyarok felsőfokú végzettsége a szlovákokéhoz viszonyítva csak hattizedes arányt 

ér el. Érdekes adalék a szlovákiai magyar irodalom szimbolizálódásának megfigyelése. 

Feltérképezik az idegen nyelvű iskola nemzeti közösséget romboló hatását. Nyomatékosan 

figyelmeztetnek a jól kidolgozott tannyelvi politika szükségességére a csupán 

melldöngetésből álló érzelmekre való hatáshoz viszonyítva. Kitűnően felismerik a nyugati 

politikusok hozzáállásának képtelenségét, mikor nem tesznek különbséget az agresszor és az 

áldozat között. 

- Harmadikként a szerző előadását olvashatjuk, melyet a Románok és magyarok egymás 

mellett és együtt Európában című szimpozionon mondott el, 2008 júniusában, Budapesten: 

Kisebbségek és kisebbségügy Magyarországon a honfoglalástól a szabadságharcig címmel. 

Már a bevezetőből alapvető fontosságú információt kap az olvasó. Azok a csoportok, amelyek 

előbb is találkoztak a pluralizmussal, jóval könnyebben illeszkednek be a diverzitás európai 

világába. A kezdetekről írva, jelzi, hogy a mindenkori Magyarország területén élők, e 

kedvezőbb helyzetben levő csoporthoz tartoznak. Az Árpád-házi uralkodók a kor szokásai 

szerint és érdekeik alapján is támogatták idegen csoportok megtelepedését. Erre utalnak Szent 

Istvánnak fiához intézett intelmei is. A torz történelemoktatás minden hatása ellenére 

állíthatjuk, hogy az etnikai türelem szelleme végigkövethető történelmünkön egészen az 

újkorig. 

Hasonló terjedelemben alig akadhat az olvasó jobb összefoglalójára a magyarhont 

évszázadai során belakó népességnek. Minthogy – a szimpozion címe is jelzi – magyar-román 

együttélésről szóló megbeszélésen hangzott el, külön öröm számomra, hogy az örökösen 

megszokott defenzív és magyarázkodó hang helyett a tények logikus és cáfolhatatlan 

felsorolására szorítkozik. 

- Az előbbi tanulmányhoz csatlakozik a Balcescura és Kossuthra, illetve az 1849. július 

14-i magyar-román megbékélési tervezetre emlékező beszéd. Címe: Polgárháború után 

megbékélés: magyar-román kézszorítás százhatvan esztendővel ezelőtt. A tények 

összefoglalása után a napjaink számára levonható következtetésekkel zárja gondolatait. 

- A magyar-román viszonyt taglaló írások sora folytatódik és elolvashatjuk a szerző: A 

magyar-román együttélés évszázadairól, dióhéjban című dolgozatát. Dióhéjban ezt a 

bonyolult történetet(nelmet) aligha lehet leírni jobban. Jól érezhető belőle az itt nem 

közölhető részletek ismerete is. 

- A román magyar kapcsolatokról szóló írások sorát egy valódi megbékélésre törekvő 

értelmiségi, a méhkeréki származású Roxin László történetével zárja, akinek igazi és 

következetes hungarus szelleme és ennek megfelelő munkássága miatt el kellett szenvednie 

túloldali nemzettársai méltatlan bántásait is. Érdekes lehetne munkássága nyomainak követése 
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a mai Romániában. Feledés, ellenségesség vagy lassan kialakuló megértés, elfogadás lesz-e a 

sorsa. 

- Ezt követően a szerző a nyugati végekre vezet el minket. Először a muravidéki 

magyarság egyik markáns vezetőjének, Göncz Lászlónak: Egy peremvidék hírmondói című 

interjúkötetét mutatja be, melyből megtudhatjuk, hogy a kisebbségi lét szenvedései ott is a 

más elcsatolt területeken tapasztaltakhoz voltak hasonlatosak. 

- A Varga Sándor emlékkönyvhöz készült zárótanulmány is a Muravidékkel foglalkozik. 

Címe: Az elszakítástól az önszerveződésig. Mint alcíme is jelzi: egy politikus életútján 

keresztül mutatja be a terület kisebbségtörténetét. A muravidéki kisebbség kiemelkedő 

politikusának története (és egy még kiadatlan könyve) valóban végigkíséri ennek a 

kislétszámú, de igen bonyolult sorsú közösségnek az életét. Érdekes adalék, hogy a sok 

megkülönbözetés mellett, Szlovéniában a belgrádi ellenhangokat mellőzve egy időben pozitív 

diszkriminációban részesítették a magyar és az olasz kisebbséget. Kiemelendő Varga Sándor 

figyelmeztetése: „A nemzeti létet harc nélkül nem lehet megőrizni még a legjobb alkotmányos 

és törvényekkel rendezett társadalmi közösségben sem”. 

- Az Akikért nem szól a harang című írás lényegét is alcíme tartalmazza: Vészjelzés egy 

süllyedő hajóról. Tárgya a horvátországi magyarság sorsa, különös tekintettel a Drávaszögre. 

Az írás olvasása után sokáig nem tértem magamhoz gondolataimból. Lábadi Károly 

munkásságának és a Drávaszög magyarsága megmaradásáért folyó küzdelem 

tanulmányozásáról írott könyvének bemutatása közben bizony reámtelepdett a 

reménytelenség. Képes lehet-e egy közösség ekkora terhet épen elviselni? Nem véletlen, 

miszerint Trianon óta a Horvátországba szakadt magyarság lélekszáma hetedére apadt. 

Elkeserítő, hogy egy kis értelmiségi réteg egymással folytatott harca miatt a társadalmi és 

egyházi életben egyaránt jelentkező megosztottság is tovább csökkenti a megmaradás esélyeit. 

Alapigazságokkal ismerkedünk, olyanokkal, mint: a közösségi megmaradásnak nincs 

alternatívája, az atomizálódás egyenlő az eltűnéssel. Mindazonáltal egy új, a nemzeti 

szolidaritás elvét felismerő Magyarország segítségével még lenne remény. Mert ha az ősi 

identitástudat szorongóvá válik, az a cselekvőképesség elvesztéséhez vezet.  

-  A következő írásban is nyugaton maradunk és Trianon legelképesztőbb övön aluli 

ütésének elszenvedőit vizsgálgatja a szerző két család, négy elhivatott magyar munkáját 

bemutatván. Dr. Somogyi László és Somogyi Attila, apa és fiú. Az apa felvidéki gyökerekkel 

sodródik Burgenlandba az etnikai tisztogatás egy másik hulláma nyomán, s ott a magyar 

identitás valóságos apostola válik belőle és nyomdokain haladó fiából. Megtudhatjuk, hogy 

bizony a boldog Ausztria nagyon is tudatos homogenizációs módszerekkel érte el az eleve 

kisebbségben levő magyarság beolvasztását. E sorok írója ebben már régen annak 

bizonyítékát látja, hogy ez a minden határunkon túl folyó szisztematikus romboló munka 

éppen ott vezethet leghamarabb eredményre, ahol hiányzik a „megtartó rácsodálkozás”, 

vagyis az anyaország vonzerejének fölénye. Mert az ember bizony önző és a mindenáron való 

túlélést kereső lény, ami, ha ráadásul kényelmesebben lehet „ott túl élni”, akkor bizony a 

homogenizáció legbékésebb módszerét jelentheti. Ezért igaz az, hogy minden ilyen kísérlet 

legnagyobb ellenszere egy erős és vonzó Magyarország lehetne. 

Dr. Radics Éva egy Magyarországon megélt pedagógusi pálya után 1984 óta él 

Burgenlandban és tevékenysége ma is töretlen. Úgy itthon, mint új lakóhelyén elismert, 

többszörösen kitüntetett pedagógus, a nyelv őrangyala. Munkájának érdekes részlete az ott 

feledésbe merült német, de hungarus tudatát egy életen át őriző, 48-as Wimmer Ágoston 

emlékezetének felébresztése az eddigi dermesztő csendből. Csodálatos példája a magyar sors 

és nyelv vonzásának az, amint ez a bajor szülőktől származó ember magyar patriótává lett. 

„Éva néni” leánya, dr. Radics Éva a zenetudományok és a zenepedagógia művelője, az 

Európaszerte ismert grázi professzor asszony. Elképesztően széleskörű munkásságában 

érezhetően erős pillér magyarságtudata. Székely András Bertalan által bővebben idézett 
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csodálatos szavaiból most csak egy mondatot emelhetek ki: ”Mi nem akarunk szürkén 

beleolvadni a népek tengerébe, hanem önmagunkat akarjuk ajándékozni az emberiség javára”. 

A globalizációt szolgáló neoliberális rémálmát alvó Európa vajon mikor lesz képes a 

gondolkodás e magaslataira emelkedni, s tudja-e, hogy ez lenne saját megmaradásának is 

egyik biztosítéka? 

A fejezetnek szomorú epilógusa a burgenlandi egyházi és az ausztriai oktatáspolitikai 

„nyomás” példáinak felemlítése. Természetesen mindkét esetben a homogenizációs 

nyomásról beszélünk. 

- Az Ausztriában nyíltan nem deklarált, de a jólét csalóka árnyékában következetesen 

folytatott állami homogenizációs irányzatnak ellentmondó civil kezdeményezést ünnepeltek 

Salzburgban 2009. július 27-én. A 10 éve működő Osztrák Magyar Társaság jubileumán 

mondott beszédet a szerző, melyet a helyzethez méltó módon igazodva, magyar és német 

nyelven is beválogatott kötetébe. (Új közép-európai hídépítés) 

-  A fejezethez tartozó, de egészen más típusú írás következik ezután. Ezúttal a szerző 

2009. október 23-án a bázeli Sacre Coeur templomban elmondott beszédét olvashatjuk: 

Csillagunk október 23. Az emigráns magyar közösségnek szóló beszéd szerteágazó 

szempontokra figyelő összefoglalója a forradalomnak. A szerző a hallgatóságra tekintettel, de 

igen fontos következtetésként jegyzi meg: Veszteségeink erőforrásként is működnek. 

- A közélet iskolája Szegeden című írásában a szegedi Közéleti Kávéház pluralizmusát 

dicséri, azt a képességet, mely a gondolkodásbeli különbséget, a háttérben álló pártokat 

mellőzve képes tekinteni nemzeti ügyeinkre. 

- A fejezetet záró írás címe: Együttélés, kulturális kölcsönhatások a Kárpát-medencében. 

A szerző ebben Ortutay Máriának, a Ruszin világ szerkesztőjének a magyar-ruszin 

kapcsolatokkal és ezt meghaladva a hazai kisebbségi léttel kapcsolatos kérdéseire válaszol 

igen tárgyilagosan. Egyebek között, érdekességként, megtudhatja belőle az olvasó, hogy az 

Ukrajnában máig megkérdőjelezett nemzetiség, a ruszin, igen jelentős számban ma is 

Magyarországot tekinti anyanemzetének. Magam is úgy érzem, hogy a „gens fidelissima” 

talán több figyelmet érdemelne a nagyobbik testvér részéről. Csak nyerhetnénk általa. 

 

                                           Kisebbség és művészet. 

 

- A fejezet első írásának címe: A magyar kultúra napjának margójára. A rövid írásban a 

himnuszunk vázlatos története is bekerült, s a kultúra dolgában figyelmeztető sorokra 

bukkanunk:„…a kultúra nem csak tudást, műveltséget hordoz, hanem erkölcsöt is jelent”. 

- Élő és éltető örökségünk című beszédét 2009-ben a Magyarországi Németek Pécs-

Baranyai Nemzetiségi Körének kiállításán mondta el. A népművészeti hagyomány 

jelentőségét méltatva nem felejtkezik meg az általános nagy következtetésekről. E sorok íróját 

különösen megörvendezteti annak kiemelése, hogy a közösség megtartó ereje az ember 

számára az egyik legfontosabb támasz ma is. Ez tulajdonképpen az atomizálni szándékozó 

neoliberalizmus igazi tagadása. De figyelmeztet egymás és önmagunk ismeretének 

fontosságára is, például éppen az európai kapcsolatépítésben. 

- Együtt jobb című beszédét Pomázon mondotta el 2008-ban egy interetnikus kulturális 

bemutató megnyitóján. Fontos dologra hívja fel a figyelmet: újra aláhúzza Magyarország 

évezredes befogadó jellegét és azt, hogy ma sem a homogenizálás, hanem a sajátosságok 

megőrzésének fontosságát elismerő és támogató magatartás jellemzi országunkat. Az olvasó 

szomorúan fűzheti hozzá: sajnos ezzel majdnem egyedül vagyunk az éppen minket bíráló 

Európában. 

- A következő öt beszéd olyan kiállítás megnyitókon hangzott el, melyeket a Belváros-

Lipótvárosi Nemzetiségek Házában rendeztek. Zsombori Erzsébet selyemfestményeiről és a 

művésznőről a Virágok, madarak, zene című írás szól. A fiú esete a viasszal annak a 
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megnyitónak a címe, melyben Kozma Simon viaszdomborműveit méltatja, s az érdekesen 

sokoldalú művészről ír. Mi minden fér meg egy személyben a címe a Demeter Zayzon Mária 

képeit méltató és a gazdag tudományos munkásságot magáénak tudható „tudós-művésznőt” 

bemutató megnyitó előadásnak. Végül e sorozat utolsó darabja a Van szerencsénk Berényi 

György gyöngyfa kiállítását és a műfajt ismerteti. Ezek az előadások a szerző művészetekre is 

érzékeny belső világáról árulkodnak. 

- Gálfy Bódy Tamás istenes verseinek méltatásából rájöhetünk, hogy a költészet vidéke 

sem idegen szerzőnk számára. A költő munkásságát nem csak elemzi, de ráérez az erdélyi 

gyökér sajátos (közös) ízeire is. 

- Most a szerző sokoldalú munkásságának egyik kedvenc gyermeke következik. 

Beszámoló sorok az alábbi címmel: Kárpát-medencei református honismereti tábor tizedszer. 

A könyvismertető, s remélem az olvasó számára is itt jelenik meg igazán Székely András 

Bertalan, a fáradhatatlan. Bár a tudós férfiú már nyugodtan ülhetne babérjain és egy hűs 

könyvtár mélyéről szemlélhetné zajló világunk dolgait, ő nem ezt teszi. Krisztusi szeretettel 

gyűjti maga köré a gyermekeket és ifjakat, és immáron tíz éve szervezi e tábort. Hogy milyen 

sikerrel? Nehéz azt leírni. Számomra egyszerűbb elképzelni, hiszen két csoportban is 

tarthattam nekik előadást házi múzeumomban, s a csillogó fiatal szemek érdeklődése mindent 

elmondott nekem „András bácsi” munkájának okáról és eredményeinek fokáról. 

- Aztán ismét kiállítás megnyitó. Két kettős identitású, induló fiatal további útjának 

lelkes és megértő egyengetője szól a sorokból (Spirituális művészet – kisebbségi arcéllel). 

- Már szinte csodálkozni kezdtem, hogy még nem bukkan fel az írások között a színház 

is. És nem csalódtam. Az írás címe: Nemzetközi színházi esemény – országon belül. Szerzőnk 

nem tagadja meg magát. Nemzetiségi színházi találkozót köszönt őszinte örömmel. 

- De van még újabb meghódítható területe is a kultúrának. A gobelin világába vezet be 

minket: Egy gobelin kiállítás margójára című megnyitójával, melyet Tóth Jánosné, Fazekas 

Éva munkáiból rendeztek – már ismerős helyen – a Belváros-Lipótvárosi Nemzetiségek 

Házában.  

- Ezután két olyan írással találkozunk melyekben fordítókat ismerhetünk meg. Az 

írásokból nem csak a fordítók munkájának értékeit tudjuk felmérni, de sorsukból fakadó 

érdekes személyiségük is kibontakozik az olvasó előtt.  A két írás: „Párhuzamosak találkozása 

– nem a végtelenben” mely a fordító Lakatos Mihályról és az általa fordított Ioan Grosanról 

szól, illetve: Lengyel Ferenc és Blaga fordításai. 

- A hetvenéves Gyivicsán Anna professzor asszonyt köszönti az: Egy kisebbségi 

kultúrakutató jubileuma című írás, mely e szerteágazó életmű – röviden szinte 

megoldhatatlannak látszó – ismertetését is felvállalja.  

- A huszonegy esztendős Muratáj köszöntése című írásban a lap üdvözlése mellett 

megismerhetjük annak a kapcsolatrendszernek a fejlődéstörténetét, melynek eredményeként 

szerzőnk tiszteltbeli muravidékivé válhatott. 

- Megmaradni anyanyelven a címe annak az írásnak mely Zagorec-Csuka Judit új 

könyvéről és a könyv szerzőjének nagyívű munkásságáról szól. Fontos információ, hogy bár 

Szlovénia kisebbségpolitikája példás, azért az itteni magyar közösség is harmadára csökkent 

Trianon óta, és a folyamat a politikai környezet javulása ellenére (halkan jegyzem meg, 

paradox módon talán éppen azért) folytatódik. A nyelvcsere felé halad a közösség többsége. 

- A következő írás (Egy hídverő a déli végekről) utószó Szilágyi Károly műfordító: 

Mesélek egy tavaszról című délszláv műfordításokat tartalmazó kötetéhez. Székely András 

Bertalan kedvcsinálója hallatlanul érdekes anyagot sejtet a cím mögött. Utószóból itt most 

előszóvá avanzsál. 

- Megrendült levél Vajda Gábornak a túlvilágra a címe annak a nekrológnak, melyben 

egy összmagyar gondolkodású, hatalmas életművet maga után hagyó barát halálára 

emlékezik. 
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- A fejezet utolsó írásának címe: A gólya csőre meg a megmaradásunk. Székely András 

Bertalan a művészetszociológus és kisebbségkutató szemszögéből mutatja be Dr. Burány Béla 

néprajzkutatót. Mé piros a gólya csőre című könyvének megjelenése alkalmából. Székely 

András Bertalan a szerző legnagyobb érdemét a népünket fenyegető biológiai pusztulás 

gondjának tudatosításában látja. Életművét Németh Lászlói teljességűnek véli. 

 

A hely szelleme 

 

- A triptichon harmadik fejezetének első írása a Lokálpatrióta séta lakóhelyemen címet 

viseli. A szerző nagy szeretettel írja le a történelmi emlékekben és arra emlékezni is akaró 

emberekben bővelkedő városkát. 

- Határokon átnyúló kézszorítás a címe egy olyan kiállítás megnyitójának, melyet 

Sándor János székelyszentistváni fafaragó és a fiatal isaszegi „fényképkészítő” Kalocsai 

Richard Értékek találkozása című kiállítása előtt mondott el a szerző a budapesti Kossuth 

klubban. 

- Az Akik jó hírünket viszik című írás, három isaszegi vonatkozást is hordozó kötet 

megjelenése alkalmából született. Futó Tamás grafikusművész, és Aszódi Csaba és Király 

Katalin érdekes szakácskönyveket készítettek, míg Andó György és Horváth Endre megírták 

a Szlovák néprajzi gyűjtemények Magyarországon című könyvet. Megtudhatjuk, hogy 

hazánkban 57 szlovák tájházat tartanak számon. 

- Trianonról röviden beszélni nagyon nehéz. 2007-es isaszegi beszédében Székely 

András Bertalan bebizonyítja, hogy ezt is lehet, méghozzá méltósággal és tanulságokkal. A 

beszéd címe: Felkiáltó-jelünk: Trianon. 

- Aki viszont testvérvárosi kapcsolatok építésével akarja szolgálni a népi diplomáciát, 

Isaszegtől és szerzőnktől kérjen eligazítást. Eredményes népi diplomácia Isaszegen című 

írásában a testvérvárosi összefogás megszervezéséről, az Uniós pályázatok lehetőségéről és az 

általuk szervezett fesztiválról ír, majd közli Illényi Mária vele készített interjújának szövegét. 

- Az Ünnepeink és hétköznapjaink megrontóiról című rövid írás egy olyan jajkiáltás, 

melyet a neoliberális tombolás éveinek következménye – a vandál romboló szellem 

elszabadulása – váltott ki a lokálpatriótából. 

- A templomépítők dicsérete a helyi református templom hatvanadik évfordulójára 

született. 

- 2007-ben rendezték meg Isaszeg református templomában azt a Nagy Gáspár 

emlékműsort, melynek bevezetőjét szerzőnk mondta. Címe: Keresztény és nemzeti költő a 

XX. század végén. Az ismertető szöveg olyan időket idéz, melyekről a ma körülöttünk élő 

generációk fiatalabbjai bizony vajmi keveset tudnak. A kádári nosztalgia rabjainak hasznos 

olvasmány. 

- Ugyancsak az isaszegi református templom adott otthont 2008-ban Kercsmár Zsolt 

énekmondó Balassi-műsorának. Ennek bevezetőjét is Székely András Bertalan mondta el: A 

reneszánsz és a Biblia jegyében címmel. A szerző felhasználja az alkalmat utolsó szakrális 

királyunk és a magyar reneszánsz korának felidézésére. Hasznos és útmutató kísérlet most, 

mikor a céltudatos „deheroizálók” nem kímélnek fáradtságot múltunk feledtetése, s ha ez nem 

sikerül, bemocskolása ügyében. 

- A templomi sorozat újabb – szerzőnk tartotta – bevezetője,: A bábművészet, mint az 

evangelizáció eszköze címet viselte. Érdekes történet olvasói lehetünk, s megtudhatjuk belőle, 

hogy a jó ügy szolgálatában mindenféle jó eszköz hasznosnak bizonyulhat.  

- Az újabb templomi műsor bevezetője a: Magyar zsoltár címet kapta. 2009-ben 

hangzott el a már ismert isaszegi templomban, Meister Éva Psalmus Hungaricus című 

pódiumműsora előtt. Az erdélyi művésznő munkásságának bemutatásával egy egész erdélyi 

művész, sőt értelmiségi generáció sorsára ismerhetünk rá. Azt is megtudhatjuk belőle, hogy 



 161 

azok, akiket sorsuk az anyaországba kergetett, nem maradtak tétlenek, s itt is ugyanazt az 

ügyet szolgálva élték, élik életüket, bár ezt sajnos sokan próbálták más színben feltüntetni.  

- A Szentlélek annyi, mint Jézus Krisztus itt és most közöttünk. Bennünk. Idézi Tőkés 

István kolozsvári teológiai professzort a szerző: Pünkösd: a keresztyénség és a magyar 

összetartozás ünnepe című írásában, mely az isaszegi Tájékoztató számára készült. Számtalan 

népi szokásnak is hordozója ez az ünnep, de számunkra a legérdekesebb, hogy 1444 óta tart a 

Somlyóra, Mária tiszteletére született zarándoklat. Mára ilyenkor már félmilliónál is több – 

mindenféle felekezethez tartozó – magyar érkezik oda, s egyedülálló módon bizonyítja 

összetartozásunk élő igényét. Ha megjegyezhetem: 2004. december 5. szavazásnak nevezett 

félrevezetése helyett elég lett volna minden illetékesnek megtekinteni az eltelt évek 

csíksomlyói zarándoklatainak képeit. Csakhogy ők éppen ezt nem akarták. 

- Sorsközösségben című kistarcsai, 2008. március 15-én elhangzott beszédében nem 

csupán a büszke harci tényekre, a szabadságharc szellemére emlékezik, hanem 

elkötelezettségének megfelelően érdekes idézetekkel is figyelmeztet a kárpát-medencei 

összetartozás letagadhatatlanságára. 

- Az utolsó írás az: Egy testvéri gesztus és ami mögötte van címet viseli. Ezeket a 

sorokat iskolai tananyagba ajánlanám. Nem csak arra példa, amit a Teleki szellemében induló 

magyar nemzetiségi politika tett volna, tehetett volna ott Kárpátalján, ha a történelem másként 

nem dönt, hanem arra is, amit más visszacsatolt terülteteken tenni akartak s részben tettek is a 

nékik adatott rövidke idő alatt. Sajnos kívülről ennek ellenkezőjét hirdetik, s mi nem sokat 

teszünk ennek megcáfolására. Székely András Bertalan munkásága nem csak ebben az 

esetben terjed ki e hézagpótló információ megismertetésére. (Az előadás elhangzott az aszódi 

Ruthénia Műterem Galéria megnyitó ünnepségén 2008-ban.) 

 

A kötet Függeléket is tartalmaz. Ez két előző Székely András Bertalan kötet  (A : 

Határhártyák és a: Népben nemzetben) recenzióját mutatja be és egy szerzőnkkel készült 

televíziós beszélgetést idéz, – dr. Körösi Máriával. 

 

Egy könyvismertetésnek számos módja lehet. A szakma bizonyára foglalkozik is 

ezekkel a lehetőségekkel. Jómagam azonban „az olvasó” akartam maradni. Az az olvasó, 

akiben a rácsodálkozást követően a természetes óhaj azonnal felötlik: ezt olvassátok! 

Így aztán a sokoldalúságot, a sokféle információ érdekes jelenlétét azzal is próbáltam 

jelezni, hogy írásról-írásra mentem végig a köteten.  

Végül arról győződtem meg, hogy Székely András Bertalan sokrétű tehetsége, 

elkötelezettsége, tárgyilagossága és nem utolsó sorban szeretete nélkül, aligha lehet valaki 

hiteles és magas színvonalú kisebbségkutató. 

 

Felkérésre írott sorok egy könyvhöz: 2011. január 07. 

 

Egy baráti levél margójára 
 

A postabontás sokáig a nap kellemes pillanatai közé tartozott, de sajnos, ahogy haladunk a 

korban előre, egyre több szorongás is van benne. Nehogy felbukkanjon egy újabb fekete keret 

vagy egy özv. kezdetű feladó. Azért mégis megmaradt a nap várt pillanatának, hiszen, ha 

ápoljuk a régi barátságok melegét, bizony fel felizzik annak egyik-másik parázsló üzenete. 

Vízkereszt táján érkező karácsonyi üdvözletek esetén az ember már megnézegeti a 

feladás pillanatát jelző pecsétet is.  Most is ez történt, mikor alig egy órával ezelőtt kezembe 

vettem a Málnási Bartók Árpád tanár úr sorait rejtő és még a szent este előtt feladott borítékot. 
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Vajon miért csak most ért ide kérdeztem? S máris működésbe lépett az a paranoia, melyet 

éppen akkor neveltek belénk, mikor kettőnk „szenvedéstörténete” párhuzamosan futott.  

Ó idők! Micsoda idők! S vajon van-e értelme egy ma is szenvedéseit élő világban, 

siránkozva, saját szenvedéseink éveinek nevezni azokat az időket. Mert igaz az, hogy 

szenvedtünk, de az is igaz, hogy a túlélés bevált technikáinak sikerélményét is megéltük, tehát 

megismerkedhettünk az elégedettség e furcsa és ellentmondásos, de létező változatával. 

A csombordi iskola „emgés” gyökereit őrizgetvén (Erdélyi Magyar Gazdasági 

Egyesület), mint a magyarnyelvű szakoktatás ottfelejtett kis fejedelemsége élte napjait. 

Fejedelem is volt. Volt, hiszen nélküle aligha maradhatott volna meg ez a fejedelemség. S a 

fejdelem a maga módján Bethlen Gábor-i módszerekkel és szívóssággal védelmezte kis 

tündérkertjét. Mezei Sándornak hívták, s főnemesei között ott volt a most felbontott levél 

feladója is. Később ők ezt a fejedelmi udvart, korszerűen, „Aranycsapat” néven emlegették. 

Méltán. Ma is büszkeséggel tölt el, hogy ennek a csapatnak orvosa lehettem. Hogy kik voltak 

e küzdelem felkent hősei? Ha van olyan, aki ezt nem tudja, olvassa el azt a könyvet, melyet 

nemrég adtak ki ennek a hihetetlennek tűnő történetnek a még élő megálmodói, megvalósítói, 

utolsó tanúi, mint például Fülöp István egykori aligazgató vagy Csávossy György, nagy 

borászunk és költő-drámaírónk. 

A megkésett levél arról is tudósít, hogy Bartók Árpád urunk, újfent pennára cserélte 

töltött vadászfegyverét, melyet, mint elkötelezetten természethez közeli ember, feleslegesen 

soha nem használt. Ezúttal erre a szelídnek mondott, de bizony gyakran gyilkos eszközre is 

eme örök szabályt alkalmazván, papírra vetette gondolatait, a „Napszálltakor újra kérdem” 

címből ítélve, ismét átélt emlékeit, tehát tapasztalatait. Egyúttal azzal tisztel meg, hogy mint 

talán első vidám fogantatású írásom ihletője, napszálltakor is csatlakozásra szólít fel egy 

gondolatsor erejéig.  

Nos, kedves Barátom, bár csak sejthetem, hogy könyvedben miféle emlékek, történetek, 

gondolatok sorakozhatnak, – téged ismerve (s egyben talán magamat is) megpróbálok azonnal 

megfelelni elvárásodnak. Annál is inkább, mert a posta ki tudja megint milyen kanyarokat 

iktat válaszlevelembe, s te határidőt is megjelöltél. 

Drága Árpád, s ti drága őriző barátok, kik a nap minden órájában velem vagytok, kik 

helyettem is strázsáltok, kik beleépültetek mai énemet alakító múltamba – pátosz nélkül 

mondhatom, nagyon sokat köszönhetek tinéktek. Elsősorban is azt, hogy ritka 

üzenetváltásaink ellenére, puszta létezésünk oda-vissza érzékelt tudata által, soha nem voltam 

egyedül. És szelíden-szótlan szavakkal, múltból visszacsengő emléketekkel, egy-egy 

megjegyzett mondatotokkal, mosolyotokkal, kacajotokkal, könnybelábadó szemeitek 

felidézésével irányítottatok is. Elmondhatom, soha sem rossz irányba. 

Mert éppen mostanság végzett kutatásaim is igazolják, hogy a mi közös felmenőink, s az 

általuk életre keltett Trianon utáni erdélyi szellem kidolgozta már mindazt, ami az összmagyar 

megmaradás titkának eszenciáját jelenti. Tették ezt egy olyan későbbi világ számára, melyben 

még az összmagyar szót is kiveti a számítógépes program, – mint nemlétezőt. S ennek a 

szellemnek egyik fő felismerése volt, hogy jó és rossz, helyes és helytelen, hasznos és ártó 

között eligazodni egyetlen tévedhetetlen iránytű vagyon: ez pedig a nemzet szolgálatának 

feltétel nélküli gyakorlása. Nem emlegetése, nem lobogtatása, hanem a hétköznapok minden 

apró cselekedetében felismerhető megélése. 

Ha most én visszagondolok reátok s a véletek eltöltött esztendőkre, minden szomorú és 

minden vidám percünk mögött, minden sikeres és minden megszenvedett kísérletünk mögött 

ott látom ezt a ki nem mondott, de a lélegzetvétel természetességével folytatott gyakorlatot. 

Nagy iskola volt az a kis iskola. Nektek és nekem, számunkra és mindazok számára, 

akik a balkano-bizantinba szakadt kisdarab Európát is mentettük akkor, amikor magyarságunk 

színfoltját ezen a hálátlan térképen kifakulhatatlanná próbáltuk varázsolni. Mit sejthettünk mi 

akkor abból, ami aztán következett? Mennyire voltak megalapozottak reményeink? Ha ezen 
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kezdünk gondolkodni, minden bizonnyal az a két szó, hogy: újabb csalódás lehet a 

legrövidebb konklúzió. De, ha akkor, a legsötétebb reménytelenségben is tudtunk menteni, 

akkor is tudtunk tízkörömmel küzdeni, akkor is tudtunk nevetni, hogy lelki egészségünk eme 

kiegészítőjét is biztosítsuk az újabb küzdelemhez, akkor most miért csüggednénk. 

Mindaz, amit a „Csombordi fejedelemség” tett, mindazok a győztes mérkőzések 

melyeket az „Aranycsapat” megvívott, egész életünk arra int, hogy ismertessük meg 

történeteit, tapasztalatait, minden nehézség ellenére kibányászott szépségeit, s ezzel 

mutassunk példát az ismét csüggedésre hajlamos jövendőnek. Mert, ha valóban ama szolgálat 

szellemében éltünk s meg is akarunk maradni benne mindhalálig, akkor a hiteles emlékezéssel 

– most megfáradva is – szolgálhatjuk e szellem legszentebb célját. A tanító, példát felmutató 

írással is. 

S ha mindezt elvégeztük, kedves Árpád barátom s ti mind ott körötted, talán még 

kapunk kis időt arra, hogy egy „jó öreg plébánossal” eltöltött este végén kiálljunk a 

holdfénybe és hallgassuk együtt: amint a szőlő érik. 

Mert ahogyan azt mi még Lenin példáján megtanulhattuk:  a szőlő érett, a szőlő érik és a 

szőlő érni fog.  

Utódaink reánk hallgatva elérhetik, hogy nekik is érjen. 

Mi meg hátha megérjük, hogy nekünk is egy keveset. 

És akkor elmondhatjuk, hogy: megérte! 

 

Kelt: 

a „Csombordi fejedelemség” leányfalui követségén,  

2011 vízkeresztjén (vagy, ahogy akarjátok). 

        

     Elmúlhatatlan barátsággal:      Szász István Tas 

 

Leányfalu 

 

Könyvismertető: 2011. május 30. 

 

 Vadasdi krónika 
 

Gondolatok egy székely falu helytörténeti adatainak olvasásakor 

 

Vadasd (Havad község, Maros megye, Románia) apró székely település a Kis-Küküllő és a 

Nyárád között húzódó „Patak mente” völgyében, alig 400 lakossal. Erről a faluról közölt 

kronológiába állított helytörténeti adatokat Székely Ferenc néprajzos-helytörténész, aki nem a 

tények magyarázatával és értelmezésével, hanem puszta közreadásával siet a téma iránt kutató 

szakemberek és olvasók segítségére. 

A munka szakszerűsége és pontossága, a kis magyar település tengerben a csepp 

mivoltának ragyogó felmutatása, hogy aztán annak fordítottját szolgálja, a múltban ilyen-

olyan okból utazni készülődőnek, - elismerésre méltó. Annyira az, hogy nem is erről kell 

írnom, felesleges lenne új meg új dicséretekkel ékesíteni a település történetének eme hűséges 

szerelmesét. 

       A könyvecske átolvasása után gondolataim inkább másfelé barangolnak. 

       Legelső gondolatom Reményik Sándor csontunkig hatoló betűkkel belénk rótt 

figyelmeztetésének egyik írott megerősítését vélte felfedezni e munkában. 

Mert túl azon, hogy a durva és ostoba jelen által ármányos célokból atomizált ember – 

életet jelentő – közösségi igényének bizonyítékait olvashatjuk fél évezredes távolságban, azt 
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is igazolva látjuk, hogy ezt a közösséget a templom és az iskola tartotta össze. Ha e kettő nem 

lett volna, a közösség sem lehetett volna és még annak híre is eltűnni kényszerül, lehetőséget 

adván a vad és hazug, hézagpótló történelmi képzelgéseknek. 

Nagy szerencsénkre ezek a feljegyzések és tárgyi emlékek megmaradtak. 

Épített örökségünk, könyvtáraink és temetőink védelme nélkül, nemsokára 

megkérdőjelezhetnék az eltelt évszázadok igaz történetét. Sokáig a tettek mezején is láthattuk 

ennek előkészítését. Ma ugyanaz, amennyire a távolból megítélnem lehetséges, ravaszabb 

módszerekkel és talán lassabban, de változatlan szándékkal folytatódik. 

A helytörténeti munkák tehát múltmentő értékűek. A múltmentés pedig elengedhetetlen 

része a jövő építésének. 

A józan ész, mely a világ jelenlegi folyásának ismeretére épít, s megkísérel elszakadni a 

hézagos múltat pótolni kívánó képzelgők elszomorító, de egyben szánalmas törekvéseitől, 

világosan térképezheti fel a múltat tagadók és a tagadás ellen küzdők elszakíthatatlan 

közösségének sokak számára kényelmetlen, de a történelem iróniája és a demográfia 

szabályai szerint elkerülhetetlen igazságát. 

Mikor egy ilyen munka kerül az érdeklődő és ébredező gondolatokat ápolni kész olvasó 

kezébe, elkerülhetetlenül kapcsolja össze a múlt tanulságait a jövendő építés követelő 

sürgősségeivel. 

Az egyik oldalon mentjük múltunkat, nem csupán mint bizonyítékot, hiszen láthattuk, 

azzal a világ hatalmasai nem sokat törődnek, s alig van arra remény, hogy valaha ilyenekre 

támaszkodva szolgáltassanak elégtételt nekünk, hanem azért is, mert a múlt eseményeinek 

követése, az ősök kisközösségeiben felfedezhető tartás, a kor mai szemmel oly szegényes 

körülményei között felfedezhető – a mait megszégyenítő – szervezettség és egység, sok 

mindenre megtaníthat. Mert ha a megmaradást tűztük ki célul, akkor tanulnunk kell.  

 Mindebben az a furcsa, hogy ezeket a tanulságokat nem elég csak saját nemzeti 

közösségünk hasznára kamatoztatnunk. Meg kell osztanunk a minket elvakultságukban ma is 

homogenizálni óhajtókkal. És ha vannak nekik is hasonló értékeik, azokat is illik megismerni. 

Ha több van, többet, ha kevesebb, kevesebbet. 

Mert a véltnél sokkal nagyobb veszedelmek fenyegetik a keresztény Európát. Olyanok, 

amelyek nem törődnek nemzetiségi és vallási megosztottságokkal. Olyanok, amelyek átlépnek 

az ortodox törésvonalon, azon a furcsa mezsgyén, mely tektonikus katasztrófákat okozó 

törésvonalak módjára és szerencsétlenségünkre, éppen szülőföldünkön húzódik át. 

A veszedelem, mely Vadasd fél évszázad alatt egyharmadát vesztett lakosságát is 

fenyegeti, ugyanaz, mint amely a jelenlegi birtokosok fővárosi politikusainak utódait is 

érinteni fogja. 

Vadasd megmaradt egységes közösségnek. Ez az anyaországtól elcsatolt magyarlakta 

vidékek tekintetében nem jellemző eset. De Istennek hála, még sok ilyen van. Van 

tömbmagyar területeken is, de itt-ott még elszigetelten is.  

Mindez azonban semmit nem jelent a jövőben, ha azokra a veszedelmekre gondolunk, 

amelyek a neoliberális világ által elvakított és ébredni oly nehezen akaró Európát fenyegetik. 

Joggal kérdezheti az olvasó, hogy miféle gondolatok ezek egy Patak menti székely 

falucska remekül összeállított történeti leltárának olvasása után? 

Nos, kedves olvasó, ha csak egy kicsit is tájékozott, és csupán töredékeit sikerült 

megismernie a reánk zúduló információáradat e veszedelmekre vonatkozó részleteinek, akkor 

Székely Ferenc munkájában nemcsak egy érdekes leltárt fog látni, nemcsak ősök sorának 

áldozatos aprómunkáját, mely annak idején az életüket jelentette (azt az életet, mely nélkül mi 

sem lennénk). Igen, nem csupán ennyit, hanem azonnal felhorgad elméjében a nagy kérdés: 

miként maradhatunk meg európainak Európában, Közép-európainak Közép-európában, 

magyarnak a Kárpát-medencében? 

A válasz kettős. 
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Mindenekelőtt saját erőfeszítésből. Abból az erőfeszítésből, amelynek téglái ott láthatók 

a most bemutatott könyv oldalain, fél évezredes távlatban. 

De nem utolsó sorban közös erőfeszítésből. S ez a nehezebbik! 

Vajon megtalálható-e az a módszer, amellyel a homogenizáció lázálmában tévelygőkkel 

megismertethetjük azt az igazságot, hogy bár jelentős esélyük van ennek az őrült óhajnak a 

megvalósítására, vélt „áldásait” majd nem élvezhetik, mert a homogenizáltakkal együtt 

fognak elmerülni a népek tengerében, vagy ami ennél is rosszabb, a fogyasztói társadalom, a 

fenntarthatatlan „fenntartható fejlődés” hasonló lázálmának végkifejlete közepette. 

A Patak menti völgy szelíd lakói feljegyzéseikben úgy siklanak át történelmi 

katasztrófákon, mintha nem is léteztek volna. Életvitelük, egész létük értelme a templom vagy 

iskolaépítés, a kántortanító vagy a harangozó járandóságának összeszedése, a szegénységből 

is adakozni próbálkozás terén érhető tetten. Papok jönnek, papok mennek, tanítók váltogatják 

egymást és mezítlábas nebulók baktatnak az olykor düledező falú iskola felé. De a harangot 

mindenkor újraöntik! A templomot – bővítve – újraépítik. Minden cselekedetüket a rendtartó 

székely közösség szabályai határozzák meg. Vitatkoznak, gondolkodnak, olykor még 

vádaskodnak is magyar módra, de újra és újra előrelépnek. Útjuk a megmaradás felé töretlen. 

Okoskodó politikusok, haszonleső bankárok, szolgálni óhajtó áltudósok küzdenének a 

kisközösségek megsemmisítéséért. Az évszázadok alatt kialakult közösségi ember természetét 

évtizedek alatt akarnák megváltoztatni. Ennek legnagyobb akadálya a kisközösség. 

Ha ezt a könyvet elolvassuk, előttünk áll, hogy miért! Láthatóvá válik annak a 

százegynéhány családnak a gyengeségében is rejlő hatalmas ereje. 

Ennek megsemmisítésére esküdtek fel a globalizáció hatalmas erői már több mint egy 

évszázada. Ezért kapta Európa egy része az egyik, más része pedig a másik diktatúrát. Ezek –  

látszólag – el is végezték hagyományromboló munkájukat. Ahol nem sikerült, más módon 

folytatják.            

 A kondukátor falurombolása ellen, alig két évtizede, még százezrek tüntettek a magyar 

főváros szívében. Ma tudós neoliberálisok értekeznek a falu felszámolásának 

szükségességéről egyetemi pulpitusokon. Akkor az erőszak, most a hamis tudomány – annál 

is veszedelmesebb – fegyvere dolgozik a Vadasdok ellen. 

Székely Ferenc és társai átmentik az időnek, a bizonyíték mellett, a tapasztalatot. 

Felmutatják a cáfolhatatlan ellenérveket. Nem magyarázkodnak. Felmutatnak! 

Odáig már nem is merek elmenni gondolataimmal, hogy az az egyszerű élet, melynek 

fonala ötszáz éven át követhető, mennyire lehet valamiféle modell a közeljövőben, amikor az 

energiaválság, a víz és a nyersanyaghiány, a környezetszennyezés és sok más leküzdhetetlen – 

és a modern ember által katasztrófának megélt – esemény fog józanságra kényszeríteni. 

Már azokat, akik megmaradtak. 

Embernek, európainak, románnak, magyarnak, vadasdinak! 

 

Köszönjük Székely Ferencnek ezt a nagy munkát, s reménykedjünk, hogy sok magyar 

településnek, sőt vegyes vagy román településnek is lesznek hasonló krónikásai, akik tényekre 

és kézzelfogható bizonyítékokra alapozva írják meg az igazságot, magyarázkodások és 

belemagyarázó szándékok nélkül. 

Egyetlen cél érdekében: a közös megmaradásért. 

 

Könyvismertető: 2011. június 8. 
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Bárányi Ildikó: Szövetségben a halál ellen 
 

 (Második kiadás) 

 

Egy rendtartó székely közösség – szerencsétlenségére talán rosszkor –, de szerencsére mégis 

megszületett leánygyermeke végigszenvedi a második világégés őt ártatlanul örvényébe rántó 

magán és közösségi borzalmait. És a nyomás alatt, mint szénből a gyémánt, ember születik.  

 

1954, – karjukon fehér köpenyekkel máris ifjoncok és fruskák járkálnak – mit járkálnak, 

száguldoznak – a marosvásárhelyi Klastrom utca fái alatt s nyelik a lábuk nyomán gyorsan 

fogyó kilométereket meg a szájukban összegyűlő éhségjelző nedűt, az ötvenes évek 

menzájának – normális emberi ésszel egyáltalán nem vonzó és elképesztően egyhangú – 

aznapi kínálatára gondolva. 

Különféle úton-módon jutottak be Erdély akkor még magyar orvosi egyetemére, de 

függetlenül attól, hogy „osztályharcos háttér” vagy szorongva rejtett és érdemdiplomák 

kiskapuja által megkerült „osztályellenség gyanús” eredet van mellettük, mögöttük, alattuk – 

utóbbi inkább Damoklész kardként felettük – egyben, igen kevés kivétellel, egységesekké 

válnak. Ez pedig az akkori tanári kar által a tanuló évek során beléjük oltott szellem. A 

gyógyítás elkötelező szándéka, vagyis: szövetség a halál ellen. 

E nagy szövetség mögött aztán később köttetnek kisebb párosak is, hiszen a kegyetlen 

világ valóságába könnyebb társsal indulni, együtt hordozni az elmondhatatlanul sokféle 

terhet, a kettős megkülönböztetettség életmóddá „nemesült” állapotát. 

Ezek az emberek a mai gondokat hasonlítgatva az általuk akkor napi természetességgel 

elviseltekhez, valóságos mesebeli hősök voltak. Manapság nyugatra távozó ifjú orvosok 

méltánytalannak tarthatnák, ha ilyen időkről s pláne a csonka magyar planétán kívüliről 

tartanék példabeszédet, ezért távolról sem akarnék anakronisztikus módon ehhez hasonló 

áldozatot elvárni mai kezdőinktől (és folytatóinktól). Nem árt azonban visszapillantani egy 

korba, egy magyar közösségre, annak gyógyításra felesküdött fiaira, azokra kiknek egy része 

később – mintegy 3000 személy, vagyis egy magyar egyetem több mint tíz éves termésének 

megfelelő számú kész szakember – határmódosításokkal kéretlenül kapott országa után az 

anyaország egészségügyét is gazdagította. És tette ezt akkor sok sérelem, értetlenség és 

irigység közepette. S lám ma, ha lenne ilyen 3000, milyen nagy örömmel várnák immáron 

Haza. 

 

De térjünk vissza a hősi időket idéző regény igazi történetéhez, melyet szerzője abban az 

úgynevezett „letehetetlennek szánt” formában írt meg. Nem tisztem és nem mesterségem, 

hogy kollégaként irodalmi szempontból elemezzek. E téren a mérce számomra csakis ez az 

„együltömben kiolvasom” jelenség lehet. Aztán magamat elfogultsággal vádolva, próbát 

teszek a „körön kívülálló semlegesekkel” is. Az eredmény ugyanaz. De nem ez az első próba. 

Hiszen a sok éve megjelent első kiadás percek alatt fogyott el. 

Annyit mégis leírnék az író eszközeiről, hogy remekül lavíroz az idősíkok között. Egy 

látszólag banális párbeszéd máris át- vagy visszavezet és összeköt, informál a közben 

történtekről. Mert mindent elmondani képtelenség. Aki ezt átélte annak hasonló számú év 

kellene, az átéltek leírásához, s aztán szoronghatna: egyáltalán elhiszi-e a mai olvasó, vagy 

írói, olykor költői túlzásnak véli, s mai módon legyint, hogy ügyes. 

A szerző monológja a halállal – a maga áttetszőségében – olyan őszinte, olyan 

meggyőző, annyira megrázó és szép, melyhez foghatóra ritkán akadhat az olvasó. Nem csoda. 

Hiszen olyan ember írja, aki az ős ellenséget minden ruhájában és álruhájában megismerte. A 

hivatástudatból küzdő orvos helyzetétől a gyermekét sirató anya szörnyű drámájáig. 
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Ezt – legyek elfogult?  – valóban csak orvos-író írhatja így meg, minden mellébeszélés 

nélkül, hiszen ki lehet más, aki képes a halállal párbeszédet folytatni, ha nem az orvos. Mert 

az élet és a halál kéz a kézben működik s a közöttük olykor felmerülő vitákban egyetlen 

közvetítő van, az orvos. A követ, a tolmács, a békebíró, a tanácsadó és mi minden még egy 

személyben. Erre legtöbbször maga sem gondol.  Tudásán és emberségén kívül más eszköze 

nincs ehhez. De ez a két eszköz egyformán fontos. És itt érkezünk el a könyv és a probléma 

lényegéhez. Ahhoz a csodához, ami sajnos ma a pénz és érvényesülés világában már idegen, 

sőt egyeseknek felháborító, nevetséges. Ahhoz a csodához, amit akkor abban az iskolában 

nekünk megtanítottak, annak ellenére, hogy ezt a kincsünket utóbb méltatlan erők használták 

ki saját céljaikra is. Közben azonban ott az idegen közegben, vagy itt a sajátnak remélt, de oly 

nehezen befogadóban, egyaránt az embert szolgáltuk.  

Legyek kevéssé patetikus és beszéljek a gyakorlat nyelvén. Ó-Románia 

legelmaradottabb körzeteit, a benne élők mindennapi sorsában is zokszó nélkül osztozva, 

jórészt marosvásárhelyi magyar végzettek szolgálták. Másrészt felmérések igazolták, hogy a 

Magyarországra áttelepülők 80 százaléka is olyan munkahelyeket töltött be, melyeket az 

anyaország abszolvensei nem foglaltak el. A vásárhelyi Alma Mater gyermekei többségükben 

itt is emelt fővel vállalták a másodrendűség, kimondani nem illik, állapotát. Jelen 

olvasmányunk nem ez utóbbiról szól, de ezt is érthetővé teszi. 

S most ismét térjünk vissza a könyv legkézenfekvőbb mondandójához és 

tulajdonképpeni történetéhez. Hiszen itt egy különös módon és sorsszerűen egymásra talált 

páros szövetségéről van szó. Egy keményen végigdolgozott, végigszenvedett, végigküzdött 

pályáról, melynek során megannyi tragikus esemény sem volt képes a szereplőket letéríteni a 

megkezdett útról. 

A látszólag két ember sorsát megelevenítő életrajzi munka a legnagyobb 

természetességgel változik át korrajzzá és minden érintett saját életrajzává. Mert a fő 

erővonalak olyannyira közösek voltak rosszban s néha az abból kiizzadt jóban, hogy csak 

egy-két díszlet, helyszín vagy szereplő behelyettesítése szükségeltetik, s máris sajátjuknak 

tekinthetik nagyon sokan. Igen! Az akkoriban éltek közül nagyon sokan saját élettörténetüket 

olvashatják ennek a regénynek az oldalain. Mert mint már láthattuk azokban az időkben 

évről-évre szállította Erdély magyar orvosi egyeteme a halál ellen szövetkezettek százait, s 

végül összességében ezreit abba a közegbe, ahova annak saját szülöttei nem voltak hajlandók 

hazatérni. Ők Erdély fejlettebb kultúrájának – magyarokkal jócskán vegyes – környezetét 

választották, választhatták, sőt ajánlották nekik választani. A lelkükben és más logikus 

meggondolások szerint is az erdélyi magyar beteg gyógyítására esküdött magyar végzettek 

pedig becsülettel gyógyították az elmaradottság európai mércével alig mérhető viszonyai 

között élő románságot. 

Vajon akad-e valaha ott olyan többségi orvos, író, orvos-történész vagy szociológus, aki 

erről tárgyilagosan beszámol s megpendíti a hála legalább minimálisan megrezdülni képes 

húrjait. Alighanem soha. 

Kellenek hát a saját visszaemlékezések. Kellenek önmagunk megerősítésére a 

hátralevőhöz, annak megmagyarázására (amit oly sokszor kérdeznek), hogy utolsó erőinkkel 

is miért próbálunk szolgálni egy ügyet. Egy nagyot és azon belül egy azt erősítő kisebbet. 

Kellenek kései igazságkeresők forrásanyagának. Remélt utódok kapaszkodójának, 

útmutatójának. 

Bárányi László Ildikó könyvei sokat érnek ezen a téren. A halál ellen szövetkezett páros 

másik tagjával, Bárányi Ferenccel, s az ő írói munkásságával együtt pedig olyan kerek egészet 

alkottak, amelyik megörökíti azt a kort, azt a küzdelmet, azokat az abszurditásnak tűnő 

történéseket. Ezt a könyvet, ezeket a könyveket olvasva talán nem tévedek, ha azt mondom, 

hogy több erdélyi magyar orvos-generációt éppen az segített át mindezen, hogy Alma 

Materében nagyszerű emberektől tanulhatta meg, miként kell szövetségeket kötni a halál 



 168 

ellen. És nemcsak szövetkezni a legyőzhetetlennek hitt ellen, hanem milyen módon lehet, ha 

kell, tárgyalni és időt nyerni a végtelenre való jobb felkészüléshez, ezenközben pedig feledni 

minden személyes fájdalmat, kínt, megaláztatást, másodrendűséget, kettős mércét és 

sorolhatnám még mi mindent. Mert ez az egy szempont olyan emelkedettséget jelent, olyan 

erkölcsi magasságokba emeli a „szövetségeseket” ahonnan csak győztesként tekinthetnek alá 

a magukat győztesnek képzelőkre. 

Bárányi László Ildikó könyve a valódi győztesek könyve! Egy akkori formájában mára 

letűnt, pontosabban hálátlanul és oktalan módon megsemmisített, hatását több mint fél 

évszázadon s talán azon túl is éreztető erdélyi magyar orvosi iskola – egészen különös és 

anakronisztikus módon – emelkedett szellemben nevelt gyermekeinek, győztes emlékezete! 

 

Leányfalu 

 

Felkérésre hangos fülszöveg: 2012. december 11. 

 

Fülszöveg 
 

Minden kétséget kizáróan, Katona Szabó István a huszadik századi erdélyi magyar 

szenvedéstörténet utolsó nagy krónikása. 

Ezek helyett – az ő esetében egyáltalán nem túlzó – nagy szavak helyett azonban inkább 

arról beszéljünk, melyek is a gyökerei ennek a szándéknak? Erdély történetének megannyi 

krónikása látta értelmét annak, hogy szorgalmatosan beszámoljon a múló időben elveszni 

mindenkor hajlamos mának, nagy és – a hitelességet erősítő – apró történéseiről. Szamosközy 

István, Cserei Mihály, Árva Bethlen Kata, Kemény János, Apor Péter vagy Bod Péter csak 

néhány név ezek közül. Az erdélyi, mintha a krónikaírás és a fafaragás igényével és nem 

ritkán tehetségével születne. Csak miként ama tréfabéli ember, nem mindegyikük él vele. 

Tud-e bátyám hegedülni, kérdezték az öreg székelyt. Igen, felelte,- ámbár még nem 

próbáltam. 

Nos, szerzőnk tud is meg próbálta is, sőt megélte és túlélte, s mindenek előtt korabeli 

jegyzeteit is átmentette, de memóriájának kincsesháza is szokatlanul gazdag. 

Az A nagy reménységek kora után, most A nagy hazugságok korát adta kezünkbe, 

vagyis az 1948 és 1968 közötti évek történetét, s bár a hazugság világa ott és itt mindmáig 

őrzi folytonosságát, azokat az időket elsősorban ez jellemezte, hiszen egész életünk egy nagy 

hazugság jegyében zajlott. A krónikaíró mát szolgáló fontossága pedig éppen itt érhető tetten.  

Az emlékezet őrizése, a megélt tapasztalat átmentése mát segítő s jövőt alapozó, sőt 

építő tényező. És ezt nagyon fontos lenne megjegyezni. Nem mindent újrakezdeni, hanem azt, 

amit megszenvedtünk, kincsként hasznosítható tapasztalattá érlelni. A ma oly gyakran 

tapasztalható, a múltat végképp eltörölni szándékozó igyekezet a jövő építésének egyik 

leghatalmasabb akadályozója. És mostanság éppen e körül is az egymásra mutogatók meddő 

vitája folyik. Egy olyan vita, melyet nem vívhatna a politikai elit vagy annak média 

holdudvara, hanem csakis és egyedül a tudományosság. Egy valódi tudományosság, amely a 

megmaradásunkat szolgálni akarván olyan dokumentumok alapján ítéli meg múltunk 

tapasztalatait, mint Katona Szabó István emlékiratai. Mert sajnos a korabeli emlékiratok 

többsége igen erőteljes forráskritikára szorul, s a hazugság és csúsztatás talajára épülő 

emlékiratokból legjobb szándékkal is csak téves következtetéseket lehet leszűrni. Bizony 

máig megoldatlan gond ez, mert sok olyan kérdés van múltunkban, sőt jelenünkben is, 

melyeket tudományos tárgyilagossággal kellene górcső alá venni, de ha valaki ezt teszi, akkor 

akaratán kívül átléphet a ma politikailag nem korrektnek nevezett mezőbe.                   
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Éppen a kötet ama részét olvastam, melyben az erdélyi magyar egyházak felszámolását 

szolgáló hazug és alantas módszerekre emlékezhettem, s percekkel később a mai médiában 

újra láthattam az akkori narratíva sablonjait, amikor hazai, mai szóval: „erre hajazó 

események kapcsán” döbbenettel találkozhattam ugyanezekkel a szavakkal és 

gondolatkonstrukciókkal. Számomra ez a pillanat nagyon meggyőző volt az emlékiratokban 

fellelhető tapasztalat, felismerést segítő hatásának igazolására. 

A huszadik századi homokóra várakozásokkal teli lepergése több generáció életét 

jelentette, Katona Szabó István most megjelent könyve és annak előző kötetei illetve a 

készülő folytatás erről szól. Levél a múlt Rodostójából a ma Zágonjába.  

Aki elolvassa, az életkorától függően visszaemlékezik, vagy fiatalabb korosztály 

tagjaként családi történetek juthatnak eszébe. Az is lehet, hogy mindez a maiaknak olykor 

már-már képtelenségnek tűnhet. A kötetet összecsukva azonban nem csak keserűen 

nosztalgikus emlékeken merenghet el, nemcsak információkban lesz gazdagabb, de rájöhet 

arra is, hogy ama homokóra – lepergése után – számunkra valóban megfordult, csakhogy az 

átélt, reménytelenül is reménykedő évek után nem a megvalósult remények könnyed 

visszapergetése következett, hanem ismét csak a várakozás köszöntött reánk, s a 

homokszemek könnyed aláhullását ma is a hazugság próbálja akadályozni. 

Ebben a helyzetben A nagy hazugságok kora és Katona Szabó István egész sorozata, 

mondhatni egész életműve messze túlmutat egy az eltűnt idő kútjába való keserű és 

tanulságos visszapillantáson, és fontos segítségnek bizonyul a még ma is élő múlt által állított 

csapdák között eligazodni próbáló bizonytalanoknak. 

A további köteteket kíváncsian várjuk, s a most kilencven éves szerzőnek egészséget és 

munkakedvet kívánunk. 

 

     Könyvismertető: 2012. november 4. 

 

Utószó 
 

Örömteli alkalom egy barát számára, ha olyan valaki írását ajánlhatja egy szintén baráti 

közösségnek, akinek szellemi rezdüléseit mondhatni a gyermekkortól végigkövethette, s 

folyvást remélte: fordítva is lenne imígyen. 

Közös gyökér, közös fejlődés és közös szenvedéstörténet az, ami lehetővé teszi, hogy 

olyan módon lásson bele a megszületett munka mélységeibe, ami feljogosítja, hogy ajánlását 

teljes bizonyossággal érezhesse, sőt tudhassa tárgyilagosnak. 

Amint mondani szokás, magas felütéssel kezdve, azt állapítanám meg, hogy Kiss 

Andrásnak nem is ezeknek a könyveknek a megírása az igazi érdeme, hanem az ezek alapját 

képező élet végigélése. Úgy, ahogyan azt ő tette történelmünknek eme meghatározó 

korszakában. 

Dr. Kiss András gazdag és változatos orvosi pályát futott be. Olyant, amelyet nem 

véletlenül neveznék életműnek. Az ő esetében a sors úgy hozta, hogy akár kettőnek is. Amíg a 

körülmények arra nem kényszerítették, makacs hűséggel szolgálta az őt felnevelő közösséget. 

Mint kardiológus, magas szakmai és emberi kvalitásait elismerő betegei között a tudásába és 

emberségébe vetett bizalom fontos kapaszkodója lett városában, megyéjében. S nem utolsó 

sorban volt a magyar kisebbség betegeinek is támasza. 

Aztán a családapának az utódok sorsáért érzet aggodalma volt talán az utolsó csepp 

elhatározásainak keserű poharában, és ő új, egészen másfajta életet kezdett. Az anyaországban 

az alapellátás egyáltalán nem lebecsülendő területén várt reá feladat. Mint mindenkor, ő itt 

újra feladatot keresett, talált és azt minden tudását és energiáját beleadva el is látta. Azt az 

általam sokat emlegetett tételt erősítette, hogy a háziorvos munkája is végezhető a lehetőségek 
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szerinti legmagasabb színvonalon, s csak akkor ér valamit, ha életművé kerekedik. Pályája 

második felében neki ez tökéletesen sikerült.  

Pedig a lélektan tudománya szerint egy pályának a társadalmi megbecsültség merev 

szabályai szerint alacsonyabb szinten történő folytatása, gyászreakciót vált ki 

elszenvedőjéből.  

Kiss András sikerrel küzdötte meg ezt a talán legnehezebb küzdelmét, és ezt a két – 

egymást a megszokotthoz képest fordított sorrendben követő – ívet sok tépelődés, kemény 

munka és végül bölcs felismerések ötvözték eggyé, egy erdélyi magyar orvos hazából hazába 

menekülve is egységes életművévé.  

Ezt a pályát azonban nem csupán a küzdelem és a megpróbáltatások feletti győzelmek 

jellemezték, hanem egy a kultúrát és a szépet szenvedélyesen habzsoló életmód is. Mintha a 

küzdelmekhez ebből merített volna erőt, vagy azok fáradalmait így pihente volna ki.                                                                                                                                                              

Aztán a nyugdíjas években elérkezett annak az ideje is, amikor – bár sok unszolást 

követően –, de elkezdte ennek az életnek és életműnek az emlékeit tapasztalattá gyúrva 

papírra vetni. Vagyis a jövő, az utánunk jövők számára konzerválni, közkinccsé tenni. 

Barátok tanácsára és saját meggyőződésének formálódása kapcsán jutott el oda, hogy amit a 

sors ad, amit a tehetség létrehoz, amit az elme elraktároz, az nem lehet csak saját tulajdon. 

Nem lehetünk a tapasztalás sikeres küzdelmének, a tudás mohó begyűjtésének egyedüli 

haszonélvezői. A nagy lelki-szellemi lakoma energiáit át kell adnunk felebarátainknak, 

nemzeti közösségünknek, utódainknak. E tevékenység közben s főleg az első termés sikerét 

látva győződhetett meg arról, hogy most is ugyanolyan értékes munkát végez, mint aktív 

orvosként. Csak most éppen a test helyett, a szellemet, az emlékezésre és régmúlt 

tapasztalatokra alapozó megmaradás ügyét szolgálja.  

Ezért, amilyen lelkiismeretességgel és szorgalommal végezte orvosi munkáját, 

ugyanolyan módon vetette bele magát az emlékíró nem könnyű munkájába is. A génjeiben 

neki is ott motoszkálhatott az erdélyi ember emlékiratíró képessége, Árva Bethlen Kata 

nagyasszony, Szamosközi István, Cserei Mihály, Apor Péter vagy éppen Bod Péter urunk 

krónikás szelleme. 

Nagy segítsége volt ebben veleszületett tehetségén kívül az eddigi évei során őt 

elkísérő precizitás, a különféle szempontok szerint vezetett naplójegyzetek sora. 

Így alkotta meg eddigi küzdelmes, változatos és sikeres életének gazdag útikönyvét. 

Egy olyan útikönyvet, amelyik egyben valóságos szakácskönyve is a magas kultúra 

ínyenceinek.  

 

         Az itt egybegyűltek, falubeliek, kollégák, rokonok és barátok hallhattak már az elmúlt 

60-70 esztendő erdélyi sorstörténeteiből. 

         Mi, akik ott születtünk, ezen belül is az a generáció melyhez ennek a ma bemutatásra 

kerülő kötetnek a szerzője és méltatója tartozunk, az örökké új meg új sorsfordulókon áteső 

erdélyi történelem legalább öt kisebb-nagyobb változását éltük meg, vagy követhettük életünk 

során. 

         Sajnos valamennyi, egy számunkra lefelé hajló pálya csomópontjait jelölte. Még akkor 

is jött a csalódás, amikor jobbat sejtettünk. Hiszen mindjárt az első, ama bécsi döntés is eleve 

halvaszületett volt, s a későbbi új meg új csalódások után eljött a legnagyobb, a 

rendszerváltozás, majd pedig az Európa okozta hatalmas csalódásunk, a kisebbségek 

viszonylatában is. 

         Volt tehát mitől szenvedni, miből tanulni és mivel megküzdeni, sőt még a 

nélkülözhetetlen reménykedés tudományát is így sajátíthattuk el. 

         Aki egy ilyen életút csúcsa felé közeledve emlékirat írásába kezd, bőséggel meríthet 

mindezekből. Helyzete mégis nehéz, mert a műfaj már évtizedek óta veszélyben van. Ugyanis 

elveszítette hitelességét. 
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Korunkban, a hazugságra szakosodott világban, hazugságokra épülnek új meg új 

hazugságok, s az ebből kikövetkeztetni óhajtott igazság már legfeljebb tévedés lehet. 

A memoárirodalom is önigazolások és félrevezetések irodalmává válik akkor, amikor 

világok és korszakok törésvonalain egyensúlyozó emberek próbálják meg igazolni bűneiket, 

tévedéseiket vagy akár vélt jócselekedeteik váratlan rossz következményeit. 

De még a jelen ismert nagyvilág krónikásai is a hazugság nagykövetei. Gondoljunk csak 

a legkézzelfoghatóbbakra. A Magyarországról terjesztett álhírekre. 

Teljes a zűrzavar. 

A mesterségesen keltett zűrzavar, egy olyan káosz, amely a háttérből pontosan irányított 

célokat szolgál.  

Biztosak lehetünk benne, hogy ennek a korszaknak a lezárultával megjelennek majd a 

kiszolgálók hamis, önigazoló emlékiratai. Ők szeretnének lenni majd a legújabb világ titkos, 

hős partizánjai. A mesebeli hősök, kikkel csodás dolgok eshettek meg. Velük még olyan is 

előfordulhatott, hogy ezernyi rendőrről egyszerre pottyant le az azonosító szám.  

 

És mégis, sorra látnak napvilágot írástudó magyarok emlékezései, tárgyilagos híradásai 

a közelmúltról. Arról, amit meg - át - és túléltek. Kor és élettörténetek. Események és adatok, 

velünk élt, vagy velünk élő emberek hétköznapjait és a történelmi sorstragédiák során 

kényszerpályára álló életéveit híven bemutató krónikák. 

Kiss András egyike ezeknek a krónikásoknak.  

Amint nagy magyar emlékiratíróink segítenek eligazodni az évszázadok előtti 

eseményekben, úgy fogják szolgálni a mai emlékírók hiteles vonulatának munkái a majdani 

utódok eligazodását, nehezen magyarázható korunkban. 

Ha lesz még jövője az emberiségnek, ha megmarad Európa, ha remélhetünk magyar 

jövőt, akkor majdani történészek ezekre támaszkodva írhatják meg egykor a hazugságok 

korának igaz történetét.   

Három kötetre tervezett könyvével nem csupán utódait, családját, kortársait szolgálja, 

hanem az igazság történetét menti át csendes szívóssággal a jövendőnek. 

Kitűnő memóriáját nem csupán az említett pontos feljegyzések, de egy egész életén át a 

nemzet sorsára figyelő szempár retinája is segíti. 

A kívülálló számára olykor meglepő részletesség akkor nyer igazolást, mikor végére 

érve összecsukja azt és elgondolkozik. Mert mi is az az érzés, amely ilyenkor eltölti az 

olvasót? Nos, a hitelesség érzése. Az alaposság olyan mérnöki pontosságú hálót helyez a múlt 

eme idő-tér panorámájára, amelyik lehetetlenné teszi a csúsztatást. A szerző tudatosan teszi 

tettenérhetővé, hogy az olvasó lássa, érezze, miszerint az innen eredő információ valóban a 

megtörténtekről szól és nem arról azok elfedéséről. 

A könyv emléket állít feledésbe süllyedni látszó, tartásos kisembereknek, életüket a 

bizonytalan jelenükben is a jövőt szolgálva élő nagyszerű magyaroknak, egy nehéz időkben is 

szolgálni képes hivatásnak, egy vidéknek, egy városnak, egy balkáni világba taszított európai 

közösségnek, egy tragédiák szabdalta kornak, a vesztes fél toleranciájának és…a szeretetnek. 

Szeretetnek a család, barátok, nevelők, magyarok és az Erdélyben együtt élő nemzetek tagjai 

iránt. 

A huszadik század második felének romániai magyar kisebbségi sorsban nevelkedő, 

küzdő és dolgozó magyar értelmiségije így élt. És, ha valóban adni akart közösségének, akkor 

így cselekedett.  

A történések láncolatában most elérkeztünk a hazából-hazába történő kényszerű 

menekülés pillanatához. A személyes szenvedéstörténetekből talán legnehezebbikhez. 

Nos, ez az, amit majd a harmadik kötetből fogunk megismerni, melyet türelmetlenül vár 

az olvasó. Különösen az itt és ma élő, hiszen ez már minden korosztály számára a mát jelenti. 

Ezért megírni is nehezebb lesz. 
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Mert Kiss András fordulatos sorsában még új meg új tantörténetnek nevezhető fejezetek 

következtek, amelyek egy közösség sorsának tragikus, küzdelmes és a látszólagos 

sikertelenségben is sikeres fejleményeit mutatják fel a szerző egyéni sorstörténetén keresztül. 

 

 Köszönjük hát meg neki az elvégzett munkát, mely minden bizonnyal jó mulatság s 

férfimunka volt.  

Remélem, hogy nincs nagyon messze az a következő találkozónk, melyen már a trilógia 

harmadik kötetét is bemutathatjuk.  

Ehhez kívánjunk Neki kitartást, egészséget, a nemzetszolgálat szellemének csalhatatlan 

iránytűjét, és a további kiadásokhoz nélkülözhetetlen olvasói támogatást. 

 

V. 

 

Beszédek 
 

Beszéd: 2008. június 3. 

A Bolyai Alapítvány ösztöndíjainak átadására 
 

Kedves fiatal barátaim! 

 

A Kárpát-medencei összmagyar ügy létfontosságát minden eltelt nap igazolja. Mi több, 

ennek az ügynek a felkarolása talán a megmaradás leghatalmasabb kihívása. Ha ebben sikerül 

mozdulnunk, akkor jelentős lépéseket tehetünk azért, hogy az egyik – ma már Uniós – állam 

vezetője által Magyarország nélkül felrajzolt Európa térkép ne váljon a hozzá hasonlók által 

úgy óhajtott valósággá. Ez ugyanis természetszerűen az egész magyarság Herderi sorsát 

jelentené, s a gödör mellett még könnyezőket sem láthatnánk. Inkább örömünnepet ülnének a 

szűnni nem akaró, vagy újra- meg újraéledő ellenszenvek táplálói és haszonélvezői. 

Kemény szavak ezek egy ilyen ünnepségen. Lehet, hogy nem mindenkinek 

szimpatikusak. Csakhogy a veszély olyan nagy, hogy azok, akik a helyzet valódi fenyegetését 

nem tudják vagy nem akarják el és felismerni, óriási hibát követnek el. Helyrehozhatatlant. 

Komoly szakemberek állítják, hogy döntő fontosságú és elhalaszthatatlan lépésekre 

kényszerítő évtized előtt állunk. Az összmagyar demográfiai és az ettől elválaszthatatlan 

összmagyar morális bomba ketyegése már szinte hallható. Mindkét alapvető kérdés rövidesen 

átléphet egy olyan szakaszába, ahol a folyamat már visszafordíthatatlanná válik. 

Tenni kell, lépni kell mégpedig sürgősen. Azonnali és közép, valamint hosszútávú 

lépésekre van szükség. És ennek megfelelő politikára. Mert mindaz, ami ezen az irigyelt tájon 

ma folyik, a rövidlátó önzés diadala. 

Rövidlátó önzés saját részünkről, és azok részéről is, akik ellenségeink akarnak lenni. 

Mert aki nem rövidlátó, annak tudnia kell, hogy a Duna táján nem ellenségek élnek, hanem 

egymásra utalt népek. Ha ellenségek maradnak, akkor már ma egy közös temető leendő lakói. 

Azok, akik lukas térképeket rajzolnak, nem csak nekünk ássák a herderi gödröt, hanem ezzel 

egyidőben saját maguknak is. 

Ennek tudatosítása is egy új magyar elit feladata lenne. Ez az anyaországi Német László 

vagy az erdélyi Albrecht Dezső által felismert szükségszerűség háromnegyed százada hever a 

fiókok mélyén, s megvalósítása helyett éppen ellenkező irányba vivő, kontraszelekciós 

lépések történtek. 

Ti, akiknek ezúttal, mint cseppet a tengerbe hozom el néhány ember, néhány csoport 

lelkiismeretének most éppen anyagiakban kifejezett üzenetét, alanyait képezhetitek annak a 
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válogatásnak, amely a nemzetmentő generáció létrejöttét szolgálja, és amelyik szerte a 

magyar szálláshelyek területein megkeresi a számára legfontosabb, legmegfelelőbb, általa 

legjobb képességeivel betölthető lehetséges feladatot. És emellett együttesen a körülöttünk 

bizalmatlankodó hét szomszéd nép szemeinek nyitogatásában is részt vesz. Ez utóbbi 

feladatot sokkal nagyobb eredményességgel végezhetik azok, akik ezekkel a népekkel közös 

országban élnek.  

A magyarságra leselkedő veszedelem ugyanis hiába sokkal nagyobb, mint a szomszéd 

„heteket” fenyegető, mert csak időbeli különbségek vannak. Ha nem ismerik fel, hogy 

szükségük van reánk, hogy szükségünk van egymásra, ha a mi saját önzésünkhöz 

veszedelmében hasonlatos Kárpát-medencei önzésüket nem képesek leküzdeni, némi 

fáziskéséssel követnek minket a lejtőn. 

Olyan őrült globalizált világban élünk, amely nem hajlandó felismerni egyetemes 

felelősségét. Minden erre utaló jel hamis. A haszon, a mérhetetlen emberi szenvedéseken 

hajózó önmagától megrészegedett elit és annak ideológiája a neoliberalizmus ugyanis 

egyetemes veszedelmet hordoz. Ez az első olyan rendszer, vagy mondhatjuk egy új 

meghatározás szerint, hogy: láthatatlan birodalom, amelyik saját elkerülhetetlen bukásával az 

egész emberi nemet a pusztulásba ránthatja. 

Milyen álságos világ ez, amelyik miközben rovarfajok megmentéséről prédikál, 

nemzeteket, hatalmas közös értékeket létrehozó és hordozó kultúrákat hajlandó buldózerként 

eltakarítani az útjából, hogy rövidtávú önző és – mint láthattuk – önpusztító céljai 

megvalósuljanak.  

Ünnepelni jöttünk össze, jelképes ajándékot átadni, de példánkkal politikusok szemét 

nyitogatni is a sokkal nagyobb támogatások szükségességét felismerendő.  

A nehéz szavak, melyekkel fiatal vállaitokra talán túl nagy terheket próbáltam helyezni 

fájdalmasak, de sajnos igazak. 

Olyan pillanatokat élünk meg, amikor nincs már idő a kis lépésekre. Amikor Petúr Bán 

szavait parafrazálva: nagyot és merészet kell gondolni, és ha kell rátenni éltünket. 

Az elődök megszámlálhatatlan hibája és számos bűne után legyetek ti a megújulást hozó 

új és tiszta nemzedék. A magyar minőség, az új elit magva, a szomszédokat is felismerésre 

serkentő és így ennek a mitikus és csodálatos tájnak lakóit a történelemnek átmentő új 

magyarok. 

 

Leányfalu 

Szász István Tas 

A Bolyai Alapítvány tiszteletbeli elnöke 

 

 

Beszéd: 2009. március 15 

 

Tizenkilencedszer a Bodor Kútjánál 
 

Tisztelt emlékező Gyülekezet! 

 

20 éve felejthetetlen ez a néhány óra, amire emlékezünk. 19 éve minden márciusban 

néhány becsületes magyar Bodor kútjánál hajt fejet valaminek, Bodor kútjánál gyűjtene erőt 

valamihez, Bodor kútjánál hajolna össze kitalálni a kitalálhatatlant. Csakhogy az egykori kút 

már néma, helyén idegen hagyományt hirdető katedrális áll, és ez a másolat sem a 

marosvásárhelyi vártemplom alatti jóízű forrás vizétől hajtva zenél. Ahol egykor muzsikált, s 

a lassan forgó Neptunusz dárdájával mutatta az idő múlását, elvágott gyökereinkből még 
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sarjad némi élet. Azon az ártatlan gyermeklépteinkkel megszentelt téren még járkálnak fogyó 

utódok is. A más, az új, a régi világban, még vannak hajtásaink.  

De itt, ahol most állunk, vajon rajtunk kívül hányan tudják mi is ez a kút? Mikor is 

zenélt és hogyan? S főleg kinek? És kit érdekel? Hol vannak azok, akiknek az összmagyar 

gondolatot, vagy akár a benne foglalt közös nyers érdeket felismervén kötelessége volna 

segítségünkre lenni ottmaradt hajtásaink ápolásában? Sehol. Csak olykor jelennek meg a 

színen, szavazatgyűjtő önmutogatására, ígéretnek szánt langyos célzásokra, hogy 

megszerezzék a hatalmat a gazdagodásukhoz, s a szintén csak ezt szolgáló könnyelmű 

elveszejtésünkhöz. 

Éveken át volt alkalmunk fekete márciusunk ismert részleteire emlékezni. Most talán 

ideje lenne annak, hogy az idő nyújtotta madártávlatból pillantsunk alá nap, mint nap 

lelepleződő nagy hátterére is. 

Soha még ekkora gond nem nyomhatta e kis társaság vállait, soha még ilyen 

tanácstalanok nem lehettünk. Ha igazat mondunk, az reményt eltipró búskomorság, ha 

hetykén kiáltunk, hogy: majd mi megmutatjuk, bizony hazudunk. De nem segít itt még a bölcs 

magunkba fordulás sem. Akkor hát mi lehet az az út, amelyre ráléphetünk? Hiszen nem arra 

születtünk, hogy tankok lánctalpai vagy fényes banki úrfiak elegáns bőrtalpai alá feküdjük. 

Mit választhatunk, mit enged meg nekünk a Birodalom?! A nagy láthatatlan, a nemlétező 

pénz urainak üveghegyen is túli sárkányföldje? 

Mert beszélhetünk mi most szép szavakkal arról a márciusról. Boncolgathatjuk a mi 

itteni belső hidegháborúnk részleteit, és vizslathatunk összeesküvés-elméletnek nevezett 

rémképek és rémigazságok nyomába, kereshetjük szomszédnépek kegyeit, óvatoskodhatunk 

„megnemsértésükön” vagy „megnemértésükön”, nevezhetjük őket orrgazdának vagy máskor 

vértestvérnek, s emlegethetjük hangját Dunának, Oltnak, Vágnak, Szávának, Rábának – egyre 

megy. Nem számít itt még az sem, ha láthatják a nagy közös vég árnyait. Ha tudhatják, aligha 

lehet közöttünk győztes. Akkor sem történik semmi változás. Egymásnak feszülésünk – 

melynek végső elindítója az ő kívülről fűtött nagy kapzsiságuk is – belejátszott közös nagy 

meggyengülésünkbe. De ezt is hiába látják, vagy látjuk. Mindenek mögött ott áll a 

Birodalom! A láthatatlan, a sárkányfogveteményből folyton újjáéledő, a belénk ültetett és 

erőnket elszívó gépezeteit működtető, az agyunkat hamis tudással feltölteni képes, a szívünket 

kővé dermeszteni tudó, a még nemünket is meghatározni akaró, a nagy láthatatlan, a 

nemlétező pénz birodalma.  

Mindaz, ami pillanatnyi kis létünket érdekli, ami maradék jövőnket meghatározza, 

mindaz, ami gondjaink tartalma, beszélgetéseink témája, összeaszó testünk rombolója, 

hitehagyott lelkünk megrontója, mind, mind az övék. Övék az ERŐ! Üzemanyaguk a 

gonoszság gátlástalansága. Azt hiszik e téren soha nem lesz energiaválság. 

Amikor itt összegyűlünk emlékezni egy a világ számára apró, számunkra felejthetetlen 

eseményre, tudnunk kell, hogy ezt is ez az ERŐ mozgatta hálózatain keresztül. A globális erő, 

a helyi szolgákon keresztül. Mi csak a szolgákat ismerjük. A szolgákat akár le is győzhetjük. 

De jön helyettük másik. 

Mi hát a teendő, mivégre vagyunk egy olyan világban, amelyben otthon nem lehetünk?  

Barátaim, a baj akkora, olyan hatalmas érdekek feszülnek, olyan exponenciális 

gyorsasággal növekvő időzített bombák nőnek körülöttünk gomba módra, hogy még öreg 

fejjel is nagy idők tanúi lehetünk. Nagy idők s új szenvedések, az egykor boldog végkifejletet 

remélő életünk alkonyán, gyermekeink s unokáink jövőjét féltve. A válság hozhat változást, 

de akiknek ez nem érdeke, nem fogják könnyedén megengedni. 

A magunk egyetlen kötelessége a szemek nyitogatása, a vakság feloldása. Hiszen 

szemeinket is kicserélték. Üvegszemet kaptunk, nem szemüveget. S urainkat még a látás 

látszata is ingerli. Üvegszemünkre is csúf hályogot bocsátanának. Így nyugodtabbak. Hát 

ezért kell a látást szolgálnunk. Legyőzni őket ez még nem elég, de időt nyerni talán igen. 
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Az ő játékuk sem veszélytelen. Önmagába hamvadhat el a Birodalom. Nagy fájdalmak, 

nagy kockázatok árán, de előbb-utóbb igen. Addig kellene túlélni. A túléléshez pedig igazi 

vezérfonalat találni. Túlélni erős lélekkel, de testben, s főleg utódban is. 

Kevés az idő szoktam mondani. Folyamatban kellene gondolkodni. Evolúcióért kiált a 

változás, de csak revolúcióra maradt idő. Az pedig mai kereteink között már nehezen 

elképzelhető. Ezért kell a túlélésre játszani. 

Mindenre emlékezni, körülállni Bodorkútjainkat, figyelmeztetni, lármázni, meggyőzni, 

magyarázni, egységet teremteni, kilátszó uszonyú iszonyú szirének dalának nem engedni, de 

tanítani annak kottáját is, és új Kodályok módjára összevetni azt a vártemplomaink alól 

feltörő tiszta forrásaink csörgedező hangjával. 

És ha ennyit sikerül elérnünk, akkor majd ég és föld összeérnek. 

Ez lesz az a pillanat, amikor a legnagyobbjaink által már felismert, a véletlenül nem 

létrehozható hihetetlen nagy REND egyetlen URA eldönti, hogy mit akart velünk. Eljön a 

végjátéka annak a játszmának, amit most velünk űznek. És hatalmas tartalékaik birtokában 

hiába mondják majd, hogy főúr fizetek. Az a FŐÚR nem fog virtuális pénzekkel foglalkozni. 

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

Vagy keresztény hitünk szerint jóságosan alátekint, és azt mondja: elég volt ebből! És 

felfakadnak ismét a Bodor kutak elnémult zenéit megszólaltató forrásaink. És megint csak 

szeretetre tanít, és dolgozni, meg örülni. Neki és egymásnak. És azon a régi téren majd ismét 

ott tipeghetnek gondtalan utódaink még ártatlan s mindent megszentelő lábacskái. 

 

Leányfalu 

 

Beszéd: 2009. március 16. 

 

Köszöntő az 1960-ban Marosvásárhelyen végzett orvosok 49 éves 
találkozóján 
    

Barátaim! 

 

Bizony megfogyva és bizony megtörve is, s ennek ellenére csakazértis! 

Vagyunk és keressük egymás kezét, mert ismerjük ezeket a kezeket. Látatlanul is 

rátalálunk, s áramoltatjuk oda vissza energiáinkat.  

Egyszer volt fiatal kezeink most megsokszorozott tapasztalatokkal, fájdalmakkal és 

csalódásokkal kapaszkodnak egymásba. 

Itt vagyunk, s még Istennek hála sokan vannak velünk gondolatban. Okkal van távol 

legtöbbjük, alig akadhat olyan, ki nem lenne itt szíve szerint. Gondoljunk rájuk is. 

Mi, az egyszer voltak, annak az egyszer volt közösségnek tagjai, melynek egy nagyobb 

darabja ma délelőtt megjelent a Csattogó Völgyben, az Erdélyi Orvosok Világtalálkozóján is, 

feladatunk nagyobbik részét már elvégeztük.  

Kívánhatnánk egymásnak jó pihenést, kellemes öregséget, gondtalan, egészséges lefelé 

utat, mely hitünk szerint felfelé vezet. Kívánhatnánk, de nem tehetjük. S nemcsak azért mert 

kevés a remény erre a kényelmes és kellemes időszakra, hanem azért is, mert olyan 

gondolatot képviselünk, olyan szellemet hordozunk magunkban, melyet soha nem volt 

nagyobb szükség továbbadni, mint éppen most. 

Hídnak kell lennünk önhibáján kívül eltorzított generációk felett, össze kell kötnünk 

múltat s jövendőt. Ezért pedig hinnünk kell a jövőben. Minden ellenkező jel és jóslat ellenére 

hinnünk kell. 
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Az emberiség nagy színjátéka drámai kibontakozás felé közeledik, de sokféle tisztító 

özönvíz létezik a rend tárházában. Nekünk azért kell tennünk, hogy olyan megtisztulást 

érdemeljünk ki, amelyik egyben megmaradást is jelent.  

S ha már magyarnak születtünk, merjük kimondani, hogy magyar megmaradást is. Nem 

mások nélkül, velük együtt, de magyarul. 

A mai napon nem most van ideje a beszédeknek. Most beszél-getnünk kell és 

egymásnak örvendeznünk. Fel kell élesztenünk társaságunk eddig oly szépen lobogó tüzét és 

el kell vinnünk a megfáradottaknak is. Jövőre kerek évforduló lesz, s akkor talán sikerül 

nagyobb létszámban is találkoznunk. 

Addig a világ szekerének rúdja új irányba fordulhat. 

Reméljük, hogy jó irány, megtartó irány lesz az, és mi is hozzájárulhatunk valamivel 

utódaink helyes útválasztásához. 

Most azt hiszem, ez lehet a reánk háruló legszebb feladat. 

 

Érezzétek jól magatokat és rakjuk le terheinket erre az estére. 

 

Leányfalu 

 

Beszéd: 2010. július 25. 

 

Köszöntő mondatok 
a Marosvásárhelyen 1960-ban végzett orvosok 50 éves – 

aranydiplomás - találkozójára 
 

Vasárnap van. Istentisztelet után olvasom az 50 éves találkozó szervezőinek üzenetét, – írnék 

néhány köszöntő szót erre az alkalomra. 

Nagy tisztesség ez, – érzem – s időben fékezhetetlen gondolataim máris iramlanak ama 

1954-es ősz felé. Ezt a hangulatot énnekem valahogy mindenkor a Klastrom utca árnyas 

emelkedője vagy éppen ereszkedője hozza vissza. Egyébként is olyan ez, mint eddig megtett 

fel- és levezető életutunk. 

Uram Istenem! Milyen fiatalok voltunk, s mennyire nem gondoltunk akkor arra, hogy 

még emberi mércével is milyen rövid az az idő, amelynek szolgálatára szegődni készültünk. 

Végtelen jövő tárulkozott hívogatón, tapasztalatlan szemeink előtt. Tehát azt sem 

sejtettük, mennyire kiismerhetetlen… Jövő? Hiszen a jelennel sem voltunk még tisztában, s 

önmagunk ismeretében is csak úgy lépegettünk, mint unatkozó szabadságos a tengerpart apró 

hullámok nyaldosta fövényein. Inkább közelgő s távolnak tűnő reményvitorlák sziluettjeit 

kémleltük s – legalábbis mi fiúgyermekek – a leendő kolléganőinkéit. 

Nézegettük az új környezetet, méregettük egymást és lelkesedtünk, lelkesedtünk, 

világokat akartunk birtokolni. Ismerjük ugye: pirulnivaló történet, ha egyáltalán igaz, de 

jellemző: „félre öreg, előre a doktorok”. És már fel is villan lelki arcképcsarnokomban 

minden „studencek” Matyi bácsijának bölcs és megértő mosolya. Aztán természetesen a 

minorita rendházbéli menza illatai – mit illatai, szagai – mely ősöreg épületnek és légnemű 

üzeneteinek együttese óvatosan nehezedett és ereszkedett a rendőrség alant terpeszkedő 

udvarára.  

Az akkor még nem is sejtett igazság aztán az Apolló, valaha a Vásárhelyi Találkozó 

transzszilván történelmi beszédeinek gazdát adó, épülete előtt hangzott el – nem is egyszer – 

egy szívünknek kedves alkoholista szájából. Rekedtes hangján Siklódi szólt hozzánk imígyen: 

„Ne sírj, tudom, hogy fáj…tűrjetek székelyek”, hogy aztán tovasiessen bizonytalan léptekkel, 

tréfás hangulatban üldözvén a testvér transzszilván nemzetbéli hasonmását: Bucurt. És hallom 



 177 

a gázpalackos busz sofőrjét a Hangya központból lett pártház előtt: „Lordok háza, ez itt a 

szökőkút, …jelenleg nem szökik”. 

Eddig a hangulatokról, hogy visszaröppenhessünk a múltba. 

De kik is voltunk mi? 

Egy teljesen inhomogén, de tudtán kívül közös sorsra szánt csapat. Lettek belőlünk 

sikeresek és sorsukkal elégedetlenek, terheiket hírnév fényében, vagy szürke árnyékban 

hordozók, nagyszerű dolgokat és tévedéseket egyaránt magukénak tudók, s most a harmadik 

felvonásban – szinte észrevétlenül – teljesen homogének. 

Természetesen ez egy igen felületes és gyors áttekintése az életünket jelentő történelmi 

szakasznak. A valóság ennél sokkal bonyolultabb és főleg – amint azt Siklódi megjósolta –

fájdalmasabb volt. 

Az az inhomogén csapat, mely először rótta dinamikus léptekkel a Klastrom utcát, a 

legkülönfélébb gyökerekkel bíró ifjakból állt, akárcsak az akkori erdélyi magyar ifjúság, s 

nem hinném, hogy ez nem volt így az egész Kárpát-medencében, sőt azon túl is. Mi, akik itt 

most egybegyűltünk s azok, akik már nem lehetnek itt, a legkülönfélébb lelki-szellemi 

átalvetővel érkeztünk Marosvásárhelyre.  

Mert volt közöttünk olyan, kit szülei azzal indítottak útra, hogy ez a rendszer, íme, 

orvost csinál a gyermekükből, s voltak olyanok, akiket azzal: ha orvos akarsz lenni, hat éven 

át s még utána is hallgatnod kell arról, ahonnan jössz.  

És voltak olyanok, akik azzal indultak, hogy használd ki a szüleid társadalmi 

beskatulyázása adta szerencsés lehetőséget, de tudnod kell, milyen nagy árat fizetett ezért a 

családod, amikor a képmutatás álarcát öltötte magára.  

De voltak olyanok is, akiket az egyébként osztályellenségnek számító család eresztett el 

önmaga előtt is álarcot öltve, s még saját magának sem vallotta be, hogy valaha – ahogy 

mondani szokás – szebb napokat látott, vagy gyónt-áldozott, esetleg úrvacsorát vett. 

Miként lett volna elvárható, hogy ideérkezvén, vagy néhány év szellemet nyitogató 

oktatása, no meg érlelő hatása után, valamennyien világosan és egységesen lássuk azt, amit 

ma a legegyszerűbb ember is lát, hacsak ki nem kapcsolja érzékszerveit és gondolkodását. 

Ilyen könnyű visszatekinteni… s ennél is nehezebb volt előre látni. S akkor még nem is 

számoltunk azzal, hogy kettős és egymást erősítő ármányok ködein kellett volna átlátnunk, 

hiszen osztály és nemzetiségi harcok kettős – egymást álcázó – robbanásra kész, és egyben 

időzített aknamezején andalogtunk, egyre többen párosával, alapjában véve mit sem sejtve. 

Az az életnek nevezett eseménysor, mely esetünkben az emberiség egyik 

leghatalmasabb korszakváltását ívelte át, így kezdte el homogenizálásunkat. Ez a 

kiszámíthatatlan turmixolás, melynek alávetett minket sorsunk, e nagy koktélkeverő, egyének 

és csoportok ütközésével is járt és fájt. De egyre csak folytatódott, fáradhatatlanul és mind 

bonyolultabb módszerekkel. 

És itt merül fel az annyit kerülgetett, vagy sokszor éppen ellenkezőleg feleslegesen 

túlbeszélt kérdés arról: hol vannak köztünk az áldozatok és merre az ártók? 

A magam részéről az eddig elmondottakat elegendőnek tartom a vita lezárásához. 

Ugyanakkor nem vonom kétségbe annak jogosságát, hogy egyesek a történelmi hatások 

mellett felemlegethetnek emberi gyengeségeket is. Igaz. Nem vagyunk egyformák, s az 

azonos hatások alatt és hasonló előzményekkel rendelkezők sem cselekedtek mind 

egyformán. Csakhogy mára, sok szenvedés után és az egységes magyar nemzet igen 

veszedelmes fordulópontján egyensúlyozva, nem az egyéni sorsok kiváltotta indulatokat 

tekinteném elsődlegesnek, hanem az utolsó pillanatban elkerülhetetlenül szükséges egységet. 

Ennek pedig egyik pillére lehet a múlt bölcs és tapasztalattá érlelődött feldolgozása.  

Félreértések elkerülése végett, itt nem gondolok a nemzetnek ártó, és azt ide juttató, 

köreinkhez nem köthető néhányak felmentésére. Az egy nagyobb léptékű történet. Míg felénk 
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áldozat és áldozat árthatott egymásnak, amott tudatosan ártani akarók, maguk akartak lenni a 

turmixolók. Pokolfajzatokra nem lehet érvényes még a keresztényi megbocsájtás sem. 

Imígyen lezárva viharos vásárhelyi éveink és egész eltelt életünk eme kényes kérdését, 

szeretnék inkább néhány lélekemelő dologra emlékezni, olyanokra, melyek nélkül nem azok 

lennénk, akikké lettünk. 

Mindenekelőtt arra a tanári karra, mely a maga – saját tanítványaihoz hasonlatosan –

hordozott inhomogén jellege és a zord idők ellenére, olyan egyéni példákkal volt képes 

szolgálni nekünk, melyek nemcsak szakmai oktatásunk, hanem orvossá válásunk pilléreit is 

jelentették. Sőt az emberré válásunkét is. Sajnos a mai globalizált és szabadnak mondott 

oktatásban egyre ritkábbak az ilyenek.  

Aztán gondolok a szétszórattatás hatalmas tesztjére, mely bizonyította, hogy képesek 

voltunk helytállni a világon mindenütt. Helytállni, mint orvos, mint harcos ember, mint 

magyar. 

Elsősorban azonban annak nagyszerűségére szeretnék rámutatni, amit az itthon 

maradottak helytállása igazolt, ennek az évtizedek alatt bizonyítottan csapattá kovácsolódott 

társaságnak a minőségét illetően. 

Ugyanakkor arra is figyelmeztetek, hogy teljesen felesleges annak feszegetése, miszerint 

ki hogyan és miért ment, s ki milyen okból maradt. Ahány történet annyiféle, és 

mindegyiknek nagy és súlyos magyarázatai vannak. Mindnek hátterében, nagy és súlyos 

erőfeszítések rejtőznek. Ezért mindegyikben, maradásban és menésben, egyformán 

legfontosabb a teljesítmény felismerése, s azon belül is az emberként megmaradás példája. 

Nem maradhat említés nélkül az a sok mindent bizonyító igényünk, mely valóságos 

sikertörténetként áll mögöttünk. És ez a kapcsolatok folyamatos ápolásának gyönyörűszép 

igénye és lánca. Felesleges a sok szó arról, hogy ennek minőséget igazoló és példát mutató 

tartalmát elemezzük, de feltétlenül szükséges kiemelni azt az erőfeszítést, melyet László 

Bárányi Ildikó vállalt magára e történeteinket, mondandóinkat, tapasztalatainkat összesítő 

kötet szerkesztésével. A szöveggyűjtemény nem öncélú, nem belterjes, már több komoly és 

elismerő kritikát hallottam róla, s főleg kortörténeti jelentőségéről. 

Ez a korosztály egyike az utolsóknak azok közül, kik a szükségből csodamód 

létrehozott, a békeszerződés eredményeként létrejött, Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem 

hőskorában tanulhattak itt. Emlékezzünk nagy hálával és tisztelettel azokra, akik ezt 

kiharcolták. Ennek a harcnak, ha megtépve is, de máig hatnak eredményei. 

És anélkül, hogy e rövid gondolatsort nevekkel egészíteném ki, gondoljunk most és 

minden maradék napunkon azokra, akik előrementek. Az idő kegyetlen szabályai szerint 

eltávozott tanárokra és az idő szabályain túl fellelhető okokból minket korán elhagyó 

társainkra. 

Emlékezzünk ifjúságunkra, az együtt töltött évekre, az egykor volt városra a Klastrom 

utca fáival, és az utána lepergett küzdelmes évekre, életünk gyógyító munkában és utódok 

nevelésében eltelt legfontosabb szakaszára. Aki teheti, fogja meg annak a kezét, aki ezen az 

úton elkísérte.  

 És készüljünk arra, hogy még nincsen vége. Hiszen mindnyájunknak, a közöttünk még 

fel-felbukkanó aktív gyógyítóknak éppen úgy, mint a nyugalomba vonultaknak van egy közös 

nagy feladatunk: tovább kell adnunk a fáklyát. Ezért gondoljunk az utánunk következőkre, s 

keressük a lehetőséget megsegítésükre, eligazításukra, a mára újfent és másként 

áttekinthetetlenné vált utakon. Soha nem volt ez ennyire drámaian fontos, időszerű és a maga 

nemében a leghétköznapibb módon állandó feladat. Mert a megmaradás imperatívusza egy 

ilyen kipróbált társaságot különösen nagy felelősséggel ruház fel. A most kiérdemelt 

aranydiplomának, minden külsőségétől függetlenül, erre kell figyelmeztetnie minket. 

Kívánom, hogy ennek jegyében teljen az, ami még előttünk áll, s ezen a poszton is 

hasonló sikerrel munkálkodjunk egészen addig a… legfelső diplomáig. 
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                                                                   * 

 

Idáig érvén az írásban, a hangulat ereje elragadott és ezért zárásul – engedelmetekkel és 

ezúttal valóban belső használatra – egy költői ambíciókat nélkülöző, de mégis lírai 

gondolatsorban is összefoglalom az elhangzottakat. 

 

Felejthetetlen 

 
                                            50 éves egyetemi találkozónkra 

 

A Klastrom utcán felfelé, 

– csendjét a léptünk felveré – 

ifjú csapatunk gyorsan haladt, 

az andalító, zöld lomb alatt. 

 

Az emlék átlépve időt, teret, 

visszaröpít s múltba száll veled, 

hol annyit jártál ez árnyas úton, 

túl vár templomán, s egykori kúton.                                       

Mohó agyunk ekkor tudásra várt, 

majd megannyi barátság összezárt 

nevelt meg formált, férfivá, nővé, 

ha kell, vizekkel dacoló kővé. 

 

A Klastrom utcán felfelé, 

– csendjét a léptünk felveré – 

tudásunk is gyorsan haladt, 

a békésen lengő zöld lomb alatt. 

 

Nem sejtettünk forrást a vár alatt, 

hol a léptünk naponta ott haladt, 

míg lenn a völgyben magyar múltjával, 

Bolyai, Bernády, Bodor kútjával, 

még békében élt a régi város,                                                  

kissé még poros, sőt olykor sáros, 

de tartást adott a tudás trónja, 

falat vont köré, mint egykor Trója. 

 

A Klastrom utcán felfelé, 

– csendjét a léptünk felveré – 

a zorduló idő gyorsan haladt, 

a mit sem sejtő zöld lomb alatt. 

 

Hirdették, hogy e kor jövőt adó, 

nem hittük lehetünk mi is faló, 

támadhat ránk épp közülünk a gaz, 

lerombolva mindazt, mi volt igaz.                                        

Mert kelet tengere dagadva nőtt, 

és durva hulláma alatt ledőlt, 
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a múlt, a szép, az az öröknek hitt, 

mely megszült, nevelt s szép sírba vitt. 

 

 

 

A Klastrom utcán felfelé, 

– csendjét a léptük felveré – 

más ritmusra lépő új láb szaladt, 

a mindent elfedő zöld  lomb alatt. 

 

És volt köztünk, aki nem volt bátor, 

vagy azt hitte ő a béketábor, 

mert fiatal volt, nem vette észre, 

mint ver bilincset e kor az észre.                       

A piszkos kor mely bár őt emelte, 

de cserébe lelkét átnevelte. 

Most emlék szűrője átbocsátja, 

tettét megértve s megbocsátva. 

 

A Klastrom utcán felfelé, 

– csendjét tán örökre felveré – 

gátlástalan hódítók új hada, 

idegen hangok, idegen szava. 

 

S gyorslábú, fürge évek alatt, 

gyűlt a keserv s a tapasztalat, 

már megértünk sok döfést s agyart, 

mi vadkanként gyilkolt ott sok magyart,                              

gyilkolt új eszközzel, sokfélével, 

üldözés megannyi módszerével, 

és elűzött innen annyi szívet, 

többet, mint ki jegyzett sanda ívet. 

 

A Klastrom utcán felfelé, 

– csendjét egy új kor már elvevé – 

borongva fogyott a régi szép szó, 

s egyre több szív lett ott szorongó. 

 

És jöttek új évek és dolgosak, 

   sikerek, s döntések is, fontosak 

kudarc szomorít és jósors vezet                                                 

de minden rossz s nagy bajok felett  

megmaradt az elmúlt ifjú korból, 

amint a sok bölcs tanárunk korhol, 

s ahogy tőlük tanultuk még rég. 

a fáklyánk lángja másoknak ég. 

 

A vén utca ezt nem feledi, 

– léptünk zaját emlékezi – 

mert obsitos hadunk ma itt halad, 
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a felejthetetlen zöld lomb alatt. 

 

                                Szász István Tas 

 

                                               Beszéd: 2011. január 29. 

 

Március 15-ről másként, a németországi magyaroknak 
 

A felkérés, hogy március idusán e jeles közösség előtt beszéljek, legalább annyira megtisztelt, 

mint amennyire meglepett. 

Magam nem vagyok történész, csupán publicista és esszéíró, versfaragó ember, aki 

erdélyi gyökerei révén – különös tekintettel az egyetlen kisebbségben született 

nemzetpolitikai és stratégiai lap, a kolozsvári Hitel és szellemi köre reám gyakorolt közvetlen 

hatásaira – nap, mint nap megéli azt, amit úgy hívnak, hogy Erdély szelleme, vagyis a hűség. 

Hűség a nemzethez, hűség a szülőföldhöz még akkor is, ha látszólag elvesztettük vagy 

elvesztünk számára. 

Így aztán ma, a sok eddig hallott vagy megélt március 15-re készült beszéd és 

eszmefuttatás után egy olyannal próbálkozom önök elé merészkedni, melynek nézőpontja 

valamint tartalma Erdély szelleme felől tekint erre a máig erőt adó és tudatformáló 

eseménysorra. 

Nem óhajtom berögződött sablonok szabályai szerint kronológiába foglalni az akkor 

történteket, az előzményektől a Pilvaxon át a trónfosztásig, majd Fehéregyházáig, Világosig, a 

megtorlások számos színhelyéig és áldozatáig, hanem a máról próbálok beszélni annyi szép és 

szomorú, félelmekkel teli vagy keblet dagasztó márciusi ünnepség után. 

Magyarország ma a lenni vagy nem lenni – sorsa által feltett – kérdésére kénytelen 

felelni. Felelni kénytelen, mert felelőtlenek ide jutatták egy felelősség nélküli világban. 

Miközben életmentő fontosságú szellemi szükségállapotot és korszakos tettekre sürgető 

hónapokat élünk meg, a figyelemelterelők arról vitatkoznának, forradalom zajlott-e a 

szavazófülkékben tavaly? Közülük egyesek odáig mennek, hogy meg nem érdemelt külhoni 

tekintélyüket felhasználva, demokratikus választásaink hírét a puccs mocsarába rántanák. 

Vérzivataros történelmünk során forradalmaink is elzúgtak, s ki tudja hány? Mert a 

forradalomnak annyi féle válfaja lehet.  

Vajon mennyire volt forradalmi tett a kereszténység felvételével kapcsolatos nehéz és 

fájdalmas döntések meghozatala szent királyunk István, sőt már elődei részéről kik, mint 

tudjuk, maguk is elindultak ezen az úton a megmaradást szolgáló józan felismerés hatására? 

És vajon mennyire volt forradalmi tett, hogy Béla a tatárdúlás után – mai szóval élve –

inkább eladósította az országot, de talpra állította, s meglépte azt a lépést, melyet ma második 

honfoglalásnak nevezünk? 

És ésszerűtlen vagy csupán szükségszerű volt a Dózsa-féle forradalmi megmozdulás? Ez 

okozta Mohácsot vagy a török – azóta tudományosan bizonyított – százszoros anyagi túlereje? 

Vagy mennyire volt forradalmian újszerű a Bethlen Gábor-i politika, mely a kis és 

agyongyötört, kivérzett Erdélyből megpróbált a világpolitika fősodrában keresni túlélési 

lehetőséget? 

Csendes szellemi forradalom volt-e csodálatos reformkorunk? 

Milyen forradalom is volt 1848, és kinek a forradalma, hiszen a magyar uralkodó 

osztályok tagjai is sorra áldozták életüket a nemzet megmaradásáért? És mennyire van helye 

azoknak a mai okoskodásoknak, melyek a forradalmat hibának állítják be, és a soha el nem 

fogadható történelmi HA alapján arról beszélnek, hogy okosabb lett volna ezt elkerülni? 

Lehetett-e volna kiegyezés a forradalom nélkül, eljutottunk volna-e az őszirózsás 
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forradalomig és a XX. század egyik szégyenfoltját jelentő Tanácsköztársaságig, ha nincs 

kiegyezés? Felesleges, de kétségtelenül érdekesen izgalmas kérdésfelvetések. 

És mi történt Szegeden, mit is tettek Horthyék? Ellenforradalomnak, fehérterrornak 

nevezték nem régen, ma tudjuk, hogy országmentő tett volt, de még most sem szeretnek erről 

beszélni. Pedig a bethleni konszolidáció is a magyar talpraállási képesség forradalmi 

cselekedete volt. 

De forradalmi lendület vitte a fényes szelek ujjáépítőit is. Nem sokáig, mert jött az a 

sötét Rákosi korszak, mely elvezetett 1956-hoz. 

1848 te csillag, szokták mondani, de hatalmas nemzeti tett volt az az 56-is, mely egy 

másik csillagot késztetett hullásra a keleti égen, s bizonyította: nem igaz, hogy sohse hull le. 

Vagy mégsem? Vagy ma is ott trónol, de már nem csupán a keleti égen, hanem kelleti 

magát nyugaton is? 

És mennyire volt forradalmi tett a határnyitás? Forradalom vagy csupán 

szükségszerűség, avagy szükségszerű forradalmi cselekedet? 

Nagy fintorai vannak a történelemnek. Hiszen – ha már Németországban vagyunk, 

beszéljünk helyi példáról. A valaha logisztikai okokból megközelíthetetlen nyugatot a török 

veszedelem bizony Mercédeszeken gördülve érte el. A kommunisták pedig az általuk 

megsemmisített szociáldemokraták köntösét felöltve ültek be Nyugat-Európa parlamentjeibe. 

A közösbe is. 

Nálunk, bukásukat jókor észlelve, zseniálisan mentették át balliberális emlőkön nevelt 

álellenzéküket a rendszerváltásnak nevezett eseményeken és vették ismét kezükbe a hatalmat. 

Míg azonban előbb a márciusi ünnepeket is hol meggyalázva, hol álságosan kisajátítván 

politizálva a szocializmus építése során a keleti nagyhatalmat szolgálták, s legalább a puritán 

élet látszatára vigyáztak, most mint a globalizáció és neoliberalizmus lelkes előfutárai, 

egykori ellenségeiket szolgálva váltak milliomosokká, s ennek érdekében nem csupán 

elszegényítették hazájukat, de ami ennél is súlyosabb: minden idők legmélyebb morális 

válságába taszították.  

Az utóbbi évek márciusi ünnepségeit már megosztva ünnepelte a magyar. 

Feledésbe merült az erdélyi történelmi sors által kidolgozott és a kisebbségi sorsban még 

jobban kikristályosított igazság, hogy a megmenekülés útja a nemzetpolitika és nem a 

pártpolitika. Ennek a lehetősége mára még az utópiák világában sem látható. 

Az ország megosztva hever a globalizáció, a kapzsi nagytőke, a neoliberális kultúr-

mocskot hordozó pénzcentrikus világ, a keresztény értékeit tagadó új ál-Európa lábainál. 

Ezen állapotában ismét csak egy forradalmi fordulat segíthetett. És erre úgy tűnt, vajmi 

kevés a remény. De láss csodát, egy évvel ezelőtt, nem sokkal a márciusi ünnepet követően 

bekövetkezett a csoda. Bármennyire is tagadják, valós az a definíció, hogy a szavazófülkék 

forradalma zajlott le hazánkban. Mert szükségszerű volt, 

Az, ami most e forradalom céljainak megvalósítása, az országmentés, a rendcsinálás, a 

morális felemelkedés, a gazdasági menekülőutak kijelölése érdekében történik – bizony nem 

tetszik az Európában még túlerőben levő ellenoldalnak. Tiltakoznak is rendesen, és próbálnak 

riogatva, fenyegetve, büntetést emlegetve, gazdasági nyomást gyakorolva és természetesen 

készséges belső szövetségeseiket harcba küldve, ellene tenni e precedens értékű újszerű 

magyar forradalomnak. 

 1848. március 15. éppen úgy, mint 1956. október 23. Európát is szolgálta. Hasonló 

módon szolgálja kontinensünket a most zajló kicsit furcsa, de megkerülhetetlen forradalom. 

Németh László, nagy gondolkodónk már a harmincas években megmondta, hogy 

Magyarország számára a megmaradás felé vezető út csak akkor lehet nyitva, ha egész Európa 

megmentéséért is tesz valamit. Igen! Valami Jurisics-szerű kőszegi tett kell hozzá, a Kárpát-

medence népeit összefogni képes nándorfehérvári, kapisztráni karizma, Dobó rendet tartani 
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képes példája, 1956 tisztasága, s hozzá 1848. március 15-ének fiatalos lendülete, 

optimizmusa. 

Lám, milyen messze lehet eljutni Március 15 céljai mentén gondolkodva. És nem is 

szükséges túlságosan elkalandozni a szűkebb tematikától, annyira összefügg történelmünkben 

minden mindennel. 

Az a lánc, melyen gyöngyszemként sorakoznak a megmaradásunkat biztosító, 

nyilvánvalóan vagy látszólag rejtetten forradalmi pillanataink vagy éppenséggel korszakaink, 

ma sem szakadt meg. 

Amikor néhány magyar ma összegyűlik és 1848 nosztalgiává aszúsodott emlékét 

próbálja idézni, a világ minden sarkában köteles arra a küzdelemre is figyelni, amit a mai 

Magyarország folytat a túlélésért. Kettős ellenállást kell legyőznie éppen akkor, amikor talán 

a leglegyengítettebb állapotban leledzik. Gondja volt erre belső és külső ellenségeinek 

egyaránt. 

Európa nem gondol saját sorsára akkor, amikor belemegy ebbe a játékba. A saját jövőjét 

is kockáztatva szolgálja a nem csak gazdasági célokat követő globális, neoliberális erőket.  

A jelmez továbbra is a demokrácia szabászatain készül. Gondosan és a pillanatnyi divat 

minden kívánalmára figyelve. Ami azonban ezalatt s ennek jegyében történik, az maga a 

rettenet. A kereszténységét megtagadó Európa már nem lehet többé önmaga. És önként 

dalolva menetel ebbe az irányba. Egy új magyar márciusi ifjúság ezt szeretné 

megakadályozni. Vajon mi várható ettől az aránytalannak tűnő küzdelemtől? 

1848 márciusa és a rákövetkező év túlerővel szemben folytatott hadjáratai nem 

Világosnál végződtek s nem is Turinban hanem a kiegyezéssel és egy felfelé ívelő korszakkal. 

A Trianont megelőző és elősegítő forradalomnak nevezett események ellenére 

elkövetkezett egy olyan megnevezhetetlen és csodának nevezhető forradalmi tett, a bethleni 

konszolidáció, mely a túlerő által diktált békeszerződés képtelen passzusaiból kiolvasható 

halálos ítéletet semmissé tette. A világ meglepődhetett. Isten csodája: megmaradtunk. 

Az 1945 után – szintén túlerőből – megismételt ítélet és a bűnös nemzetté nyilvánítást 

követően, 1956-ban is túlerővel szemben mutattuk meg a világnak, hogy milyen ez a bűnös 

nemzet, amely képes volt érte – az őt elítélő világért – is a mártíromságra. 

1989 határnyitása is – melynek igaz története nem az az annyit szajkózott – a túlerővel 

szemben történt, és bár hajlamosak felejteni, de nem törölhető ki forradalmi tetteink sorából. 

2010-ben ismét a soha nem látott túlerő, egy egységes és legyűrhetetlennek látszó 

világhatalom dédelgetett kiszolgálói ellen kellett csendes forradalmat csinálni, és eltompított, 

álomba kényszerített magyarságunk képes volt erre is. Most arra kell figyelnünk, hogy a világ 

ébredező félrevezetettjei képesek-e felismerni az ebben rejlő példát, az útmutatást, a 

lehetőséget, tehát saját érdeküket is. A reánk zúduló átok oka éppen a túlerő ettől való 

félelme. 

Előttünk áll még azonban a visszatérésüket garantálni szánt időzített aknák mezeje. Mert 

a könnyelműen (vagy tudatosan) felhalmozott adósságtömeg kifizetésének ravaszul időzített 

kötelezettsége olyan lépéseket kényszeríthet ki, amelyek a félrevezetetteket elfordítják az 

igazságtól. A választói emlékezet ugyanis rövid. 

Március 15 szelleme több ezer év óta él a magyarságban. Ennek erejét igazolja, hogy 

genetikailag sokszorosan vegyülve is megmaradt a mai napig. Március 15 szellemét a 

Teremtő is nekünk szánta. Nekünk szánta és feladatnak szánta. 

Amiképpen a magyar Szent Korona védelme alatt nemzetek nőttek fel és maradtak meg, 

hogy aztán éppen saját hungarus hazájukat verjék szét, mint csibe az őt felnevelő tojás héját, a 

márciusi szellem is önzetlen és nem csak a magyart szolgálja. 

Ha ez így volt eddig, akkor ma sokszorosan így van. 
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Ezt kellene felismernie a szomszédoknak, s aztán, ha velünk összefogtak, a tágabb 

kontinensnek is. Csak ez ad esélyt a keresztény Európa utolsó percben történő 

helyreállítására. 

Ma még nem láthatók a siker biztos jelei, de ha visszagondolunk, sokszor volt már úgy, 

hogy amit bukásnak könyveltek, könyveltünk el, az később sikerré érett. Isten útjai 

kiszámíthatatlanok. 

Ennek az erőt hordozó, gondolatokat ébresztő, önkritikát és büszkeséget egyaránt 

ébresztgető – tehát önismeretre nevelő – márciusi hangulatnak most még sokáig velünk kell 

maradnia. Szükség van 48 emlékezetére és nagy tanulságaira. 

Ennek egyik fő tartalma a csendes belső forradalom zajlásának gyors, de annál 

hibátlanabb szervezése. A valódi demokrácia zsinórmértékének pontos betartása. Ez egyúttal 

türelemre is int, mert sajnos hiába sürget az idő, vannak feladatok, melyeket nem lehet 

elkapkodni. 

A márciusi tanulságok másik vetülete a szomszédsághoz fűződő viszony, a 

nélkülözhetetlen szövetség keresés, az összetartozás tagadhatatlanságának felismertetése 

velük is. Nem könnyű feladat ez, mikor ezek az instabil s részben igen fiatal államok a 

belpolitika oltárán áldozzák fel a megmaradás politikáját. Vagyis a hatalom megszerzése vagy 

megtartása fontosabb nekik is, mint a hosszú távú megmaradás. Ők is csak komprádorokká 

válnak, mint a mi leváltott, de még nagy erőkkel támadó balliberálisaink. 

De márciusi tanulság az is, hogy milyen módon tudjuk elmagyarázni a világnak 

céljainkat. Akkor a trónfosztás okozott nagy vihart és bizalomvesztést a dinasztiák világában. 

Ma is el kell követnünk modernkori trónfosztásainkat. És ez nagyon kényes feladat. 

Mindennek az alapja talán abban a felismerésben kereshető, melyet ott Erdélyben 

dolgoztak ki és ismertek fel leginkább. A pártpolitika nem lehet egymagában eredményes, 

nemzetpolitika kell. Nem véletlenül nevezzük mai kormányunkat a nemzeti egység 

kormányának. Ennek erősítésében még maradt feladat bőven. És nagyon fontos. Mert a 

felsorolt belső és külső feladatoknak, a márciusi tapasztalatok alkalmazásának ez lehet az 

egyedüli útja. 

Pártpolitikai csaták közepette sem Magyarország, sem szomszédjai, sem pedig Európa 

nem maradhat meg. 

Túlzásnak hatna, ha ezt az egész világra kiterjeszteném, de ha a köröttünk ólálkodó 

veszedelmeket felmérjük, nyugodtan megtehetem ezt is. 

1848-ban a magyarság világraszóló tettet hajtott végre és nagyon magasra emelte annak 

a szónak a tekintélyét, hogy magyar. Emlékezzünk Kossuth diadalútjára. Ezt a 

nemzetképünket rombolta tűzzel-vassal a velünk közös hazában felnevelkedett, de ellenünk 

uszított és előrelátását vesztett testvérnemzetek sora. Így jutottunk el Trianonhoz.  

Aztán még ránk csodálkozott a világ a talpraállásért, de nemsokára olyanok is bűnösnek 

kiálthattak ki, akik belekényszerítettek a bűnbe. Gondoljunk csak az angolszász kapcsolatot 

kereső magyar külpolitikát elutasító Rooseweltre. Akkor még nem sejtettük, hogy a világ 

dolgait – végső soron – mindkét oldalon, egy kézből dirigálják. 

1956 ismét egekbe repítette a magyar hírét, de kiderült, hogy akkor is megcsalt ugyanaz 

a világ, s csak pillanatnyi céljaikra használták a magyar vért és szenvedést. A földet körüljáró 

hírnév pedig lassan megkopott, s már csak ünnepi beszédekben tér olykor vissza. A nagyvilág 

érdekei mást diktálnak. 

1989 megint megcsillantott valamit, de rövidesen elkezdődött kifosztásunk, s jutalmunk 

éppen büntetésünk lett. Az országot komprádorok kótyavetyélték el. 

Most az új március abban ér tetten, hogy próbáljuk menteni a menthetőt. A világ pedig 

ezt igyekszik elítélni, akadályozni. A kettős mérce őrületbe kergető és megalázó eszköze 

folyton működik. 
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Kedves ünneplő gyülekezet! 

1848. március 15. a mai magyarság számára nem jelenthet csupán annyit, hogy lelkesült 

pillanatokról, győztes csatákról, szent mártírokról beszéljünk. Március üzenete az életről szól, 

a haladásról, a megmaradásról. Ha pedig ezt az üzenetet meg akarjuk hallani, akkor az 

elmondottakat át kell gondolnunk, akkor ezeket a sokak számára nem ide tartozó 

következtetéseket fel kellett sorolnom. Mást nem tehettem, mert az idő erre kötelez. A pillanat 

ismét történelmi. A kockázat ismét halálos. A remény ismét Istennél van 

Ez azonban nem jelentheti azt, hogy ölbe tett kézzel várjuk a sikert. 

Minden napnak, tehát ennek az ünnepnek is arról kell szólnia, hogy tenni, tenni kell. 

Most éppen azt, hogy együtt gondolkodunk múlt tanulságain és jelen feladatain, jövő 

elvárásain és veszélyein. De minden magyarnak, bárhol él a világon, a nagyvilágot ismét saját 

kockázatvállalásával szolgáló kis anyaországra kell gondolnia naponta. Minden percben 

tehetünk érte. Ha másként nem, akkor az egyszemélyes diplomáciával. Az egyoldalú média 

által félrevezetett külföldi felvilágosításával, az egység igényének felmutatásával azáltal, hogy 

visszakérjük állampolgárságunkat és a szavazati jogot, az egységes magyar sorsba való 

beleszólás jogát. Azt a jogot, melyen sokfelé lehet vitatkozni, de a magyarság Trianon adta 

sajátos helyzetében nem. 

1848. március 15. – a kokárdás nap – legyen a remény és az optimizmus napja. 

Ez a nemzet olyan elképzelhetetlen helyzeteket élt már túl, hogy most a globális 

ellehetetlenülés, a demográfiai katasztrófa, a morális züllés és Istentagadás meg az értetlenség 

világában is remélhetjük ezt. Remélhetjük, mert megmaradásunk csodája csak Istentől való 

lehet. 

Urunk teremtőnk nem alkotott minket jobbnak, mint más nemzeteket, de valamilyen 

feladattal mégis felruházott. Másként lehetetlen volna egész történetünk. Valószínűtlen. 

Hihetetlen. 

Élünk. Megfogyva bár és folyamatosan fogyatkozva, de törve még nem. A határokon 

kívül rekedtek és az emigrációba sodródottak, ennek biztosítékát kell jelentsék. A „haza a 

magasban” fogalma létezik és élő fogalom. Egységet, egységet! Ezt kell kiáltoznunk amerre 

csak magyar van a földön. 

„Itt az idő, most vagy soha” ahhoz, hogy ismét talpra álljon a magyar. 

Március 15 és ’48 csillaga ragyogjon tanulságaival tudatunkban és kapaszkodjunk a 

nekünk és testvérnemzeteinknek Szent Koronát adó Mindenható Isten kegyelmének biztos 

tudatába. Mert bár végveszély fenyegeti a világot, de az Úr, ígérete szerint, velünk marad az 

idők végezetéig.  

Most, itt, március 15-én ne feledjük azt, hogy ég és föld összeért, a magyarság számára 

is!  

  

Felszólalás: 2012. augusztus 29. 

 

Felkérésre történt megszólalás 
a MOKK 2012-es dunaújvárosi konferenciáján 

 

Hölgyeim és Uraim! Kétéves kihagyás után, Elnök asszonyunk erő- és szeretetteljes 

rábeszélésére vagyok itt. 

 

A 2009-ben Trianonról tartott, – szerintem és utóbb kérdésemre több hozzáértő szerint 

is, kritikusnak és önkritikusnak szánt – előadásom (lásd az évkönyvben) után észlelt támadás, 

bevallom nagyon érzékenyen érintett, s bár az ezt elsimítani szánt 2010-es közgyűlési 

állásfoglalás majd az ezt követő beszélgetés sokban oldotta vegyes érzelmeimet, máig 
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megmagyarázatlan, de a kor zavaros gondolkodásába jól illeszkedő tévedésnek tartom. A vád 

leglényegesebb pontja a politikamentesség kívánalmának általam ezzel az előadással 

elkövetett megsértése volt. Trianonról tehát hallgatni kell minden formában, ugyanis már 

maga a szó is politizálást jelent ma, az ettől sújtott hazában. Egyébként is az irodalom csak 

politikamentes lehet. Élettől elzárt, l’art pour l’art. 

A tény, hogy éppen minket, az értelmiségi elit egyik élcsoportját tudta ez a kételyhintés 

ennyire félrevezetni, számomra vészjelző értékű volt. Ezért is tartanám tisztázandónak. 

 

Szintén elnöki „provokáció” késztet beszámolni röviden a Hitel folyóirat kapcsán 

végzett munkám örömteli eredményéről, a Hitel műhelyeket a nemzet aranykönyvében 

rögzítő, Magyar Örökség Díj elnyerésének gyökereiről. 

Egyébként a két kérdés valahol összetartozik. Már csupán azért is, mert aki az egyiket 

megérti a másik iránt is érdeklődhet. És természetesen így van ez az ellenkezőjével is. 

 

Kicsit távolabbról kezdeném. 

Az utóbbi négy évtizedben végzett irodalmi és irodalomtörténeti munkám tengelyében 

egy a politika által ármányosan feledésre ítélt irodalmi és nemzetpolitikai (!) folyóirat 

feltámasztásának kísérlete volt.  

Az idei év jelentette ennek a munkának – ha nem is a befejezését – de az aratását, hiszen 

a kolozsvári Hitel, melyről volt alkalmam itt is beszélni és filmet vetíteni (egy régebbi 

évkönyvben ezt is megtalálhatják, akik nem voltak jelen vagy már nem emlékeznek ezzel 

kapcsolatos előadásomra.), Magyar Örökség Díjat kapott. Az Írószövetségben is egész napos 

konferenciát rendezhettem a témáról, a jelenleg ismert legkiválóbb szakemberek 

meghívásával, tanulmányaik prezentálására. Aztán Erdélyben, éppen az egykor volt 

ellenlábasok utódainak kezdeményezésére, tarthattam előadásokat az erről szóló és ugyancsak 

ott megjelent könyvem gondolatainak továbbviteléről. 

A Hitel szellemiségének gerincét az önkritikus és a szolgálat áldozatát vállalni képes, a 

minőséget folyamatosan emelni óhajtó, befogadó, a szó klasszikus értelmében liberális 

nemzetszemlélet jelentette. 

Az „újraélesztés” nagy munka volt, de ezt a tevékenységemet egészen csodálatos 

események sora követte évről-évre, melyek a legreménytelenebb vagy képtelenebb 

helyzetekben köszöntöttek rám, mint ismeretlen-ismerős helyről érkező segítség. Nem 

egyszer egészen megdöbbentő módon. 

Mint erre már céloztam, a Hitel téma – talán nem véletlenül – szorosan kapcsolódik a 

már idézett vádpont megmagyarázásához is. 

Említettem, miszerint az engem ért vád az volt, hogy egy politikával nem foglalkozó 

közegben Trianont is szóbahoztam,- annak „depolitizálása” nélkül, mert „egy az irodalommal 

foglalkozó társaságnak politikamentesnek kell lennie”. 

A vád képtelenségét szeretném alátámasztani néhány érv s néhány alapigazság 

felsorolásával. 

Mindenekelőtt szögezzünk le egy tényt. E helyzet ellentmondásosságára azonnal 

rájöhetünk, ha átgondoljuk mi történt valójában. Ugyanis egy két korszakot is átívelően reánk 

erőltetett, tabu gondolkodásmódból származó tudat alatti szorongás társadalmasításával, 

éppen a politika szólt bele – esetünkben a mi – irodalmi tevékenységünkbe. 

Továbbá mindenki számára világos, mennyire képtelenség azt kívánni, hogy a Trianon 

kérdést valaki mentesítse a politikai tartalomtól, mikor tömény politika az egész. Tévesen, 

akár azt is mondhatja valaki, ne beszéljünk róla, de azt, hogy politikamentesen, lehetetlen 

kívánni. 

Tudnunk kellene azt is, hogy egy Trianont elszenvedett ország és nemzet ennek a 

sorsfordítónak a pontos ismerete és feldolgozása nélkül teljes szellemi-tudati-morális 
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zűrzavarba és egyben kiszolgáltatott helyzetbe kerül. A Trianon nyertesek ugyanis – amint azt 

nap mint nap olvashatjuk a hírekből – folyamatosan támadásban vannak, de ha ezt azzal 

próbáljuk kivédeni, hogy hallgatunk és érzékenységeikre hivatkozunk, az a legnagyobb 

tévedés. Sőt! Attól a támadások ereje csak fokozódik. Hallgatni tehát ez esetben halál. 

Beszélni kell! A kérdés csupán az, hogy hogyan? Minden esetre saját érzékenységeinket sem 

feledve. 

A vita másik témája, hogy létezik-e irodalmi tevékenység politikamentesen? Ne 

bonyolódjunk most a marxista szemináriumaink emlékezetes l’art pour l’art vitájába. Inkább 

visszanyúlok a felvezetésben említett Hitelhez. Nos, a nem elhanyagolható súlyú erdélyi 

magyar irodalom jelesei, a Hitel szellemi csoportjának többségét képező írók és költők 

vezették a tudósokkal kibővült szellemi kört, mely a Hitel folyóiratot kiadta. Ismerni kell, 

hogy kik voltak ezek az írók és milyen színvonalat és szellemet képviseltek. Kérdőjelezzük 

meg választásuk helyességét? Hiszen Kós Károly, Tamási Áron, Dsida Jenő, Reményik 

Sándor, Szabédi László mellett olyanok is dolgoztak ebben a szellemben, mint: Erdei Ferenc, 

Féja Géza, id. Hankis János, Szemlér Ferenc, Szenczei László s munkájukkal Németh László 

vagy Szekfű Gyula mellett egyetértett Ligeti Ernő és Boldizsár Iván is. Utólag pedig az 

egykori kiváló marxista professzor, Gáll Ernő szentesítette azt. Mint láthatjuk tehát: 

úgynevezett jobbközép és baloldaliak, konzervatívok és liberálisok egyaránt. Mert ismerték a 

kisebbségi lét problémáit és annak összefüggéseit az össznemzeti lét, a megmaradás 

imperatívuszával. 

Nem célja-e az irodalomnak közvetlen és közvetett eszközökkel egy nemzet 

megmaradását szolgálni úgy, hogy értéket képviselő színeit gazdagítva ezzel úgy ad hozzá az 

emberiség közös szellemi kincstárához, hogy egyben annak a nemzetnek a 

nélkülözhetetlenségét is igazolja, helyet biztosítva számára a szellemi és földi égboltozat 

alatt? 

Ezért történhetett meg a Hitel csoport esetében, hogy nemcsak a tudósok, hanem a 

szépírásnak e társaságban többségben levő legjelesebbjei döntöttek amellett, hogy a lap 

alcíme: „Nemzetpolitikai szemle” legyen.  

A politikamentesség ártalmaira gondolva erős lenne az inger, mégsem mehetünk bele 

most a mindent összemosni óhajtó, jellegtelen masszává gyúrni kész multikulturális világról 

szóló – ma oly fájdalmasan aktuális – vitába.  

Tehát az irodalom és a politika nem elválasztható! 

De! – És itt érkeztünk el a néhány év előtti tévedés gyökeréhez – valóban van olyan 

politika, amelyhez az irodalomnak nem lehet köze, legfeljebb, ha mint a valóság egyik részét 

leírja, de semmi esetre sem, mint annak résztvevője. És ez a pártpolitika. 

Az a politika, amely az irodalommal összeegyeztethető, sőt annak feladatát is képezi, a 

nemzetpolitika.  

Ez az, amit a szavak és fogalmak pártpolitikai célból történt besározásának idején 

kényes kifejteni. Ugyanis a hamis pártpolitika, ha érdeke úgy kívánja, beleszól a 

nemzetpolitikába is, hogy felhasználja érdekeinek szolgálatára. Mindegy, hogy mikor és 

milyen előjellel. Ha kell, kárhoztatja, ha neki úgy jó, akkor pedig saját hasznára fordítja. 

Ilyen volt 2004. december 5. aminek felemlegetése miatt engem itt a Fidesz tollnokság 

vádja ért. Pedig nem én nyúltam bele a NEM szavazatot preferálók ügyeibe, hanem ők 

nyúltak hozzá a nemzetpolitikához. Illetéktelenül, rossz szándékkal, rosszkor és rossz kézzel, 

természetesen azokkal együtt, akik az egészet szerencsétlenül(?) kitalálták és a politikát 

belehajszolták ebbe a csapdába. 

A nemzetpolitika egy tiszta fogalom, nem tűr meg semmiféle sarat magán. Egy, az 

emberiség értékes részét képező nemzetnek nevezett közösségnek és az egész emberiséget is 

szolgáló értékeinek megmaradását szolgáló politika ez, melyet pártok csak egészen kivételes 

helyzetben tudnak képviselni. 
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A pártok ugyanis vagy a hatalom megszerzésével vagy annak megőrzésével vannak 

elfoglalva, s csak egészen kivételesen alakulhat ki olyan hatalmi helyzet, amikor minden 

hátsó szándék és félelem nélkül lehetnek képesek egy nemzetpolitika „luxusát” maguknak 

megengedni.  

Az irodalomnak tehát, ha a nemzetpolitikáról beszélünk, nem politikamentességre kell 

törekednie, de feladatot kell felvállalnia, olyat, amelyet a napi politika nem vállal, vagy nem 

vállalhat fel. 

Ezért aztán el kell fogadnotok, hogy nem ilyen vagy olyan oldal vagy párt nevében 

beszéltem én akkor, vagy beszélek, írok, nyilatkozom bármikor, hanem egyes egyedül a 

nemzet megmaradását szolgáló nemzetpolitika jegyében s ennek vegytiszta formáját 

képviselve, mely az egyetemes emberinek szerves és nélkülözhetetlen része. Indulatosan 

bírálóimat pedig megértéssel kérem arra,- jól gondolják át a fentieket, mert úgy érzem, hogy 

másként maguk is a politika áldozatai maradnak. 

 

                                               VI. 

 

Kiállítás megnyitók  
 

Megnyitó beszéd: 2008. január 9. 

 

Beszéd Csomafáy Ferenc fotókiállítása  
és a Hitel könyvbemutató előtt  
Nagybányán a Teleki Házban 

 

Kedves és igen tisztelt Egybegyűltek! 

 

Ma egy igencsak összetett és a szellemet sokfelől ingerelni óhajtó találkozón gyűltünk 

egybe. És érdekes módon sokfelől. Mondhatnám, hogy a mérgező gázokként köztünk 

terpeszkedő határok könnyű gázokká illanása is benne lehet ebben a szárnypróbálgatásban. 

Már csak az éltető ózonrétegünkre gyakorolt hatást kell kitapasztalnunk.  

Rendhagyó kiállításmegnyitás részesei lesznek, egy olyan próbálkozás keretében, mely 

spontán nőtt össze egymástól különálló, de elválaszthatatlan elemekből, mert ahogyan azt ma 

sok mindenről mondogatják: összenő, ami összetartozik. Esetünkben csupa jószándékú, s 

remélem nem értéktelen hordaléka forrt össze erre az estére néhány alkotni próbáló erdélyi 

életének, kik között ott van az őriző, meg a keletre és a nyugatra elcsángáló egyaránt. 

Már nagyon régen elhatároztam, hogy nyugatabbra kerülve is itthon maradottan, eleget 

teszek feladatomnak és mint utolsó élő fül-, s részben szemtanú, kihantolom az élve eltemetett 

kolozsvári Hitel című folyóiratot és az élve eltemetők szándékait is kifürkészem. A könyvet 

igen nagy és fáradalmas kutatómunka valamint a családi iratok feldolgozása után a 

Kriterionnak köszönhetően tavaly adtuk ki.  

Egy közösen készített – ötvenhat erdélyi következményeivel foglalkozó – film kapcsán 

Boross Zoltánnal, a keletre (Bukarestbe) csángálttal újra kapcsoltba kerülvén, sikerült őt 

felkérni arra, hogy dokumentumfilmet is készítsünk a könyv szellemében.  

Mindkét esetben pályázni is kellett, s mindkét esetben egy-egy utolsó szalmaszálat 

ragadhattunk meg. Sikerült. 

Érdekes módon csatlakozott ehhez egy régi, általam kezdeményezett és már 

hagyománnyá vált, jeles közönséget is egybegyűjtő esemény tavalyi története. Ugyanis húsz 

éve rendezem meg az „Erdélyi Képzőművészek Leányfalun” című kiállítás sorozatot 
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augusztus 19-én, nemzeti ünnepünk előestéjén. Ezúttal éppen kedves iskolatársam, Csomafáy 

Ferenc az otthont őriző, „arcképcsarnoka” volt soron. A képanyag megérkezése és könyvem 

kolozsvári bemutatója kapcsán döbbentünk rá Ferivel, hogy a Hitel és ez a portrégyűjtemény 

mennyire összefüggenek. 

Odaát egyébként sokszor kérdezgették, hogy miért tartom fontosnak ezeket a 

kiállításokat? Az okok kibontása, az indítékok felfejtése meghaladja mai kereteinket. Annyit 

azonban elárulhatok, mindannyiszor beszéltem nekik az erdélyiekben ma is kiolthatatlanul 

égő, a szolgálat szellemének áldozó lángocskáról, s arról, hogy mi elcsángáltak életre szóló – 

alapjában véve indokolatlan – lelki küzdelmeket folytatunk magunkban a szülőföld elhagyása 

miatt. Magam is sokféleképpen próbáltam az anyaországban szolgálni azt, amit elhagyni 

kényszerítettek, s főleg úgy szolgálni az összmagyarságot, hogy abból Erdély semmiképpen 

sem maradjon ki. Hiszen a történelem különös játéka folytán éppen Erdélynek vált lényegévé 

ez a szolgálat. Ez a kiállítás sorozat számos próbálkozásom közül az egyik, s Istennek hála 

talán nem is sikertelen. Még tavaly elhatároztam, hogy amikor csak lehet, megszervezem a 

kiállított anyag további útját is. Ennek az arcképcsarnoknak a kiállítójával, a kettőnk 

munkájának összekapcsolódásáról megélt felismerésünk ebben jelentősen megerősített. A 

vándorút elkezdődött s ennek újabb állomása most Magyarország helyett ismét Erdély, 

pontosabban a Pártium. Innen valószínűleg majd a túlvégen levő Sopron felé veszi útját.  

Arra gondolva, hogy a leányfalui sorozattal most jubilálunk, magamnak is kérdéseket 

teszek fel. Az alkalomhoz illően fotós nyelven fogalmazva: vajon ezáltal mennyivel sikerült 

hozzájárulni annak a képnek a retusálásához, mely a magyar nemzeti kultúra egészét 

ábrázolva, a szürke háttérbe szorítaná Erdély hozzájárulását. És mikor ezt mondom, nemcsak 

a dicső múltról szólok, amikor Erdély átmentette a végveszélybe került magyarságot és 

kultúráját a történelemnek, de a máról is, amikor e veszedelem talán semmivel sem kisebb, 

csupán korszerűbb formákban jelentkezik egy mára sokkal gyengébb ellenállóképességű 

közösséget sújtva. Ma ismét felbukkan a kisebbik haza magyar értelmiségének – ezen belül is 

művésztársadalmának – kellőképpen meg nem becsült hozzájárulása a közös megmaradáshoz.  

Itt egy friss információmat is megemlíteném. Sokaknak furcsa lesz, de talán még 

kontrasztosabbá teszi a jelent. A hetvenes évek első felében a Magyar Népköztársaságban 

döntés született, egy bizonyos számú erdélyi magyar hivatalosan befogadásáról. Állítólag 

10000 személyről volt szó. Az akkori felső pártapparátusban még akadt ember, aki arra 

hivatkozott, hogy ez hasznos vérátömlesztés lenne a magyar társadalom számára. A hangulat 

csak néhány évig élt, 77-ben már megszigorították a befogadásokat, de ha 2004. december 5.-

re gondolunk, sokatmondóbbá válik az információ. 

De térjünk vissza a mai feladatomhoz. 

A képeken szereplők jelentős részének kapcsolódása a kolozsvári Hitel című 

folyóirathoz kétségtelen. A lap történetének és ezen belül is az elhallgatás sorsára juttatása 

körüli vizsgálódás, mint mondtam, éppen az utóbbi években volt kutatásaim tárgya és 

számomra a legfontosabb feladat. A lapot ugyanis szülőházamban, szüleim segítségével adták 

ki. Ezért nem nevezhetem véletlennek, hogy most Tamási Áront idézem, s az ő gondolatait 

hívom segítségül. Ő Trianon nehéz döntése után másfél évtizeddel azt hirdette az erdélyi 

magyarságnak, hogy merjünk nagyok lenni és próbáljuk meg a magyar kultúra új arcát, ha 

kell, magunk kidolgozni. És ezek a szavak, melyek 1936-ban felszólító módban is 

megjelentek, s a most 70 éve lezajlott Vásárhelyi Találkozó előkészítéséhez vezettek, 

búvópatakként éltek tovább, hogy a mai napig vezéreljék a zsugorodásra ítélt, de mégis nagy 

erőket felmutatni képes erdélyi kulturális életet. Tamási, a Hitel szellemi körének vezetését 

kezébe véve meg is tett mindent azért, hogy elképzelése valósággá váljon. Így a Hitel köre a 

kor erdélyi szellemiségének meghatározó erejévé vált. 

Időközben a történelem bőven szolgált fordulatokkal, és a legkülönfélébb kereteket 

erőltette a mindenkor szívósan dolgozó erdélyiekre. Volt itt román fasizmus Vasgárdával, 
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Észak-Erdélynek fellélegzést hozó négy esztendő, ugyanakkor pedig Erdélybe importált 

vészkorszak, rövid szovjet közigazgatás és ismét román impérium, szocialista 

internacionalizmus és nemzeti szocializmus, forradalomnak titulált események és újrakezdés 

reményekkel, megtorpanás Marosvásárhely fekete márciusával és ravasz menetelés a vak és 

süket Európa felé. És mindezt végigélte Erdély alkotó értelmisége. Hibákkal, gyarlóságokkal 

és ugyanakkor hatalmas teljesítményekkel. Az anyaország nélkül, annak alig több mint 

látszólagos, s utóbb még annak sem nevezhető támogatásával.  

Ma, amikor az információáradat miatt nem jut idő saját múltunkkal és gondjainkkal 

foglalkozni, s vakon rohanunk a mások által ránk kényszerített jövőbe, a most megnyíló 

kiállítás ritka tömörségű alkalom, bepillantani abba a világba, amely mindezt átélte, 

végigküzdötte, szenvedte, megszenvedte és majdhogynem belepusztulva is túlélte. Fokozza az 

alkalom fontosságát az, hogy olyan művész mutatja ezt be, aki fotó-alanyainak kortársa volt, s 

részben ma is az, aki nem a véletlenre bízta magát, vagy ahogy a laikus mondhatná: nem 

csípőből tüzelve fotózott. Mai kiállítónk jelentős személyiségek portréit hozta el nekünk. 

Ennek megfelelően ő rendkívüli lelkiismeretességgel készült fel minden egyes munkájára. A 

nagy tudást felhalmozó bölcsész és a szemfüles, emberismerettel bíró újságíró 

jótulajdonságait is egyesítette tehetsége által hitelesített művészetével, és tudatosan 

ismerkedett meg mindegyikük jellemével, teljesítményével, énjük legbelsőbb titkaival, s csak 

ezek után vállalta, hogy kísérletet tegyen a szinte lehetetlenre, egy pillanatba sűríteni mindazt, 

ami bennük rejtőzködő érték. 

Csomafáy Ferenc egy nagy nemzedék kiemelkedő művésze. A Kolozsvári Református 

Kollégium, pontosabban már annak utódintézménye bocsátotta szárnyra. Egyszerre 

érettségiztünk és abban a két három évben olyanok kerültek ki iskolánk padjaiból, mint: 

Bodor Ádám a magyar novella és kisregény nagymestere, Bálint Tibor a regényíró, a Kossuth 

díjas Lászlóffy Aladár és Lászlóffy Csaba - Aladár öccse, Palocsay Zsigmond költő, Kántor 

Lajos a Korunk főszerkesztője, Veress Zoltán az erdélyi irodalmi élet legnagyszerűbb szürke 

eminenciása és számos publicista, szerkesztő, képzőművész, akiket felsorolni is nehéz lenne. 

Csupán az én 28 fős osztályomból egy tucat osztálytárs lett különböző területeken a toll 

embere. Nos, ezek közül a falak és emberek közül indult el Csomafáy Ferenc pályája is, aki a 

színművészeti főiskola után a bölcsészkaron szerzett diplomát és újságíró, riporter, 

fotóriporter lett egyszemélyben. Amikor pedig eljött az írott szó nagy próbatételének ideje, 

nem adta el magát, hanem visszavonult a képek világába, ahol a cenzúra ereje megtörik, s 

ahol a mondanivaló úgy rejthető el a legjobban, hogy annak, aki kellő oldalról közelíti a 

művet, mégis mindent elmondjon. 

Kiállításainak, sikereinek se szeri, se száma. Képei bejárták az egész világot. Ez a 

kiállítási anyag egy hatalmas gyűjtemény töredéke, annyi, amennyit a jelen körülmények 

között lehetőség volt összeállítani, s remélhetőleg egy majdani, sokkal nagyobb kötet részbeni 

alkotóelemeit vonultatja fel. 

Nézzék figyelmesen ezeket az arcokat, és olvassák el rövid ismertetésüket. Az utolsó 

erdélyi magyar évszázad nagyjai közül valók ők. Jórészt példamutató, hatalmas életművekkel 

rendelkező magyarok, olyan nagy emberek, akik csendben munkálkodtak, szerényen és csak a 

célra gondolva, akiknek Márai szavaival: volt mire szerénynek lenniük. Nem kevés közöttük a 

tragikus sorsú, a meghurcolt, a mártíromságtól sem megrettenő. S van olyan is, aki igazi 

példája ama damaszkuszi út valódi és hihető megjárásának. 

Mint személyes Hitel munkatárs, avagy mint a Hitel szellemi kör tagja, mint valamelyik 

hiteles tanítványa, szinte valamennyien kapcsolódnak a Hitelhez és holdudvarához. 

Csak néhányat emelnék ki közülük ábécé sorrendben a személyes érintettség jogán. 

Bajor Andor, drága barátom és sors által megkínzott kedves betegem volt, a kor 

tehetségpazarló hatalmának nagy áldozata; Banner Zoltán ma is élő és alkotó 

művészettörténész és előadóművész; Bartis Ferenc a nemrégen eltávozott, a rácsok mögül is a 
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magyar eget kémlelő költő; Bálint Tibor is a közelmúltban elhunytak közül való, 

iskolatársunk, nagy regényíró, az egykori Kolozsvár egyik arcélének legjobb megörökítője; 

Beke György is most hagyott itt minket, s hatalmas életműve egész Erdély újkori történetét 

felöleli, nélkülözhetetlen forrása lesz egy majdani tárgyilagos történetírásnak; Cseh Gusztáv a 

grafika nagymestere, a világfi; Kányádi Sándor korszakos költőnk, nehéz időkben vigaszunk; 

a néhány hónapja elhunyt Csiha Kálmán, az igaz és aranyszavú püspök. Az eddig felsoroltak 

– szinte valamennyien – a Hitel nagy generációjának utódai vagy tanítványai, de lássuk az 

idősebb generációt, a Hiteleseket, ahogy ma már nevezzük őket: Jakó Zsigmond a kiváló 

történész, a Hitel utolsó két, még élő munkatársának egyike; Magyarország Kós Károlya, 

egész Erdély Károly bácsija, kinek arcán a maga valóságában ül ott a szikkadó erdélyi magyar 

anyaföld szolgálata; Márton Áron az évszázad magyar püspöke, Tőkés László nemrég 

elhangzott szavaival: mindnyájunk püspöke; Szabó T. Attila, számomra a valaha élt 

legnagyobb nyelvész, a megismételhetetlen – fél évszázados munkát igénylő – Erdélyi 

Magyar Szótörténeti Tár megalkotója; Jakab Antal a kiváló újságíró, a nemrég – idő előtt – 

elhunyt nagy tehetség, K. Jakab Antal író, szerkesztő édesapja, Debreczeni László a Hitel 

folyóirat illusztrátora, az erdélyi műemlékvédelem apostola; vagy Teleki Ernő, az alig ismert 

erdélyi arisztokrata, apám jóbarátja, akivel a számkivetettség éveiben munkatárs is lehettem, s 

akitől sokat tanulhattam. De nem véletlenül a Hitellel kapcsolatban említem meg Gáll Ernőt, 

aki Marxista professzorként – saját bevallása szerint éppen a Hitelt tanulmányozva – ismerte 

fel az igazságot még akkor, amikor ez nem volt divatos. 

Annak reményében nyitom meg a kiállítást, hogy a bemutatásra kerülő filmmel és a 

könyvvel együtt, melyről, ha időnk engedi külön elbeszélgetünk, ösvényt tapos múlt és jelen 

között, s így szolgálja a remélt jövőt. 

Köszönöm Csomafáy Ferenc erőfeszítéseit, köszönöm Boross Zoltán lelkes és értő 

hozzáállását a film elkészítéséhez, köszönöm a Kriterion kiadó, személyesen Szabó Gyula 

kitartó küzdelmét a könyv kiadásához szükséges anyagi háttér megteremtéséhez, köszönöm a 

mai est szervezőinek fáradhatatlanságát, önöknek pedig a megjelenést. 

 

Ezután következett az: Egy könyv margójára, Szász István Tas, Beszédes hallgatás, a 

kolozsvári Hitel emlékezete és annak tanulságai című előadásom. 

 

Beszéd: 2008. július 25. 

 

Beszéd az Erdélyi Művészek Leányfalun sorozat 
huszadik kiállításának bevezetőjeként. 

 

Paulovics László szatmári gyökerű festőművész az év vendége. Erdélyi Művészek Leányfalun 

a sorozat címe. 

Ízlelgetem e címet és néhány mondat erejéig eliramlanak gondolataim, akár az eltelt 

közel két évtized. Mert szeretjük a jubileumokat, a kerek számokat, keressük az ünneplés 

lehetőségét. Nos, ha tavaly az összes – e sorozaton belüli – kiállítás közül a huszadikat 

ünnepeltük, most az augusztus 19-én, tehát a hagyománynak megfelelően rendezett kiállítások 

huszadik rendezvénye következik. Majdnem két évtized. Aztán jövőre a rendszerváltásnak 

nevezett események évével egyidős sorozat ismét jubilál, hiszen 20 éves lesz. 

Most legtömörebb összegzésként felsorolom a húsz kiállító nevét: Kádár Tibor, Balázs 

Imre, Kusztos Endre, Tirnován Ari Vid, Bardócz Lajos, Péterfy László, Botár Edit, Kopacz 

Mária, Finta Edit, Kotsis Nagy Margit, Molnár László József, Kristófi János, Ughy István, 

Bortnyik Éva, Vilhelm Károly, Petrás Mária, Nagy Pál retrospektív p.m., Simon Endre, 

Csomafáy Ferenc, Paulovics László 
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De nagyrabecsüléssel illik megemlékezni a kiállítást megnyitókról is, hiszen haláláig 

Páskándy Géza, utána pedig – megbetegedéséig – Lászlóffy Aladár volt a megnyitókat 

barátságból vállaló csodálatos vendégünk, és ezért mindkettőjüknek el nem múló hálával 

tartozunk. 

Igen, 1989 hozta el azt a hangulatot, melyben már bele lehetett vágni egy ilyen 

sorozatba. Már akkor is nagy szükségét láttuk, hiszen vajmi keveset tudott a magyar közönség 

arról, hogy mit adott és mit képes adni Erdély magyarsága az összmagyar kultúrának. Még 

nem csengett le a vita a Ceausescu éra idején tapasztalt próbálkozásról, mely Erdély magyar 

művészeit magyarul beszélő román művészeknek aposztrofálta, s még nem fejeződött be azon 

kísérletek sora, melyek az erdélyi magyar irodalmat a román irodalom magyar nyelvű 

megnyilvánulásaként próbálták kezelni. 

Lelkesen ébredeztünk, s mit sem sejtettünk arról, hogy alig két évtized múltán a helyzet, 

bár más formában, de nem kevésbé elszomorító lesz. Nem sejtettük 2004. december 5-e 

eljövetelét, s nem hittük volna, hogy a nemzet jövőjével kapcsolatos közöny, a megosztottság, 

az egymás iránti gyanakvás nemhogy eltűnik, nemhogy határokat légiesít, hanem 

ellenkezőleg, új meg új belső határokat jelöl ki és taszít, taszít tovább ama félelmetes lejtőn a 

lelki, szellemi és számbeli elfogyás felé. 

Félelmetes közönyében élünk egy reánk telepített globalizált világnak. Egy eltompító, 

megrontó álmot él meg a gondolkodni nem óhajtó magyarországi lakos, és azt hiszi, amit e 

kor kínál az jó, az a követendő, az a mérce. Nem is sejti milyen rettenetes lehet majd az 

ébredés. 

Ez a kiállítás-sorozat a tengerbe hordott csepp módjára próbálja emelni tudatunk 

szintjét, próbál bizonyítani, bepillantást adni, gondolatot ébreszteni azzal is, hogy van, s főleg 

azzal, amit s ahogyan az egyes művészek felmutatnak. 

Szeretném elhinni, hogy lesz majd aki utánam is folytatja ezt a munkát, szeretném hinni, 

hogy lesz még itt mindenben egyetértő közönség, hogy nem lesz különbség nemzetünkhöz 

tartozók között a Kárpát-medencében. Szeretném hinni, hogy leszünk, hogy megtörik az átok 

s eljő a csoda, amire oly régen várunk. Ez a csoda már nem gazdagságot, nem hatalmasságot, 

nem három tengerekig terjedő határokat jelent majd. Hanem jelent egységet, egymás iránti 

bizodalmat, mások iránt toleráns önbecsülést, szeretetet, hitet a Mindenhatóban és így a 

jövőben, - vagyis a megmaradást. 

 

És most halljuk a kiállítás avatott megnyitóját Feledi Balázst! 

 

Leányfalu 

 

Beszéd: 2009. augusztus 19. 

 

Az Erdélyi Művészek Leányfalun sorozat 2009-es kiállítására. 
 

Kedves Egybegyűltek 

 

Mielőtt kiállításunk megnyitói mindnyájunkat beavatnának gondolataikba, hogy aztán 

átadhassuk magunkat az értő élvezetnek, mintegy bevezetőként szeretnék néhány gondolat 

erejéig lábatlankodni a művészetnek e kis helyi kápolnájában. 

- Mindenekelőtt a hála és a szeretet s a veszteség okozta soha nem múló bánat hangján 

szeretném felemlegetni Önöknek a közel egy évtizeden át volt áldozatkész és nagyszerű 

szellemi társunk, a remekbeszabott megnyitókat tartó Lászlóffy Aladár emlékét. 
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Ő is egy 19.-i napon, ez év áprilisában hagyott itt minket, s öt nappal korábban, 

Erdélybe indulásom előtt pár órával, szinte búcsúnak szánt hosszú beszélgetésre hívott fel 

telefonon. Felejthetetlen beszélgetés volt s marad. Ebből is meggyőződhettem arról, hogy Ali 

szolgálata ugyanarról a tőről fakadt, mint a sorozat létrehozásának gondolata. Ő ezt tudta, 

értette, érezte és a legnagyobbak szintjén művelte.  

Úgy érzem, nem egyperces csenddel kell emlékének adóznunk, hanem örök 

emlékezéssel és azzal, hogy életművét megpróbáljuk mégjobban megismerni. Ha annak 

idején az előző évtized megnyitóit tartó Páskándy Géza barátunk első emlékestje Leányfalu 

nevéhez fűződött, remélem, hogy Lászlóffy Aladár számára is képesek leszünk ezt 

megszervezni. 

- A másik gondolat magától értetődő. Hiszen ma 20 éve álltam először e közönség előtt 

az újonnan megszületett Erdélyi Művészek Leányfalun sorozat indulásakor, s reménykedtem, 

hogy akkor merésznek hitt ötletem nyomán, hagyomány születik. Sokan kételkedtek, de 

Istennek hála tévedtek. Hiszen a húsz év megannyi sikeres és emlékezetes találkozást hozott. 

Sokan kérdezgették, mire való ez? 

Talán ez a beteljesült remény, ellentétben azokkal az egyéb és annyiféle reményekkel, 

melyek ebben a két évtizedben zátonyra futottak, elég feleletet ad a kérdezőknek. 

Mert mire vártak akkor sokan? Azt hitték, eljő a Kánaán. Azt remélték, hogy Európa 

feledteti Trianont. Arra vártak, hogy a Kárpát-medencei magyarság egyesülése – szellemben 

és a légies határok között – megtörténik. Ehelyett, bár Európa megérkezett, mégis 

kirekesztettek maradtunk, s Trianon sebei ott véreznek szinte minden szomszéd utódállam 

magyar beszédük miatt megvert fiataljainak vérével is. 

A világ nem segített, a világ más célokat követ, más érdekek mozgatják. Kirekesztve 

kellett tudomásul vennünk  magunkrautaltságunkat. 

Ha ennek ellenére a megmaradás óhaja vezet, ha nem kápráztat el a hátsó szándékok 

által mégoly nagyszerűnek ábrázolt halálunk vonzóan kényelmessé maszkírozott képe sem, 

akkor e lakossággá minősített nemzet minden egyes tagjának meg kell tennie a magáét. 

Mindenkinek élő példának, élő reménységhordozó és erőt felmutató, cselekvő magyarnak kell 

lennie.  

Nem szavakkal, nem vagdalkozva, nem mások ellen, hanem mindennapi apró, de példás 

cselekvéssel. 

Ilyen apró cselekedet az is, ha egykor volt egységünkre emlékezve és remélt jövőbeli 

egységünket hirdetve, a reánk erőltetett gonosz határokon túl született magyar kultúrát 

felmutatjuk. Elűzzük a kicsinység gondolatát, az idegenségét, a gyanakvásét, a sanda 

irigységét, és együtt tesszük értékeinket a nagyvilág elé.  

Ezek vagyunk, ezt kaptátok tőlünk. 

Ezt megelőzően azonban nekünk magunknak kell egymást igazán megismernünk és 

felismernünk, és egymás mesterségesen létrehozott ellenségképéből egy testté, egy 

szellemmé, egy lélekké válnunk. Úgy, ahogyan Bocskai István egykor már figyelmeztetett.  

Ha ennek a gondolatnak a zsarátnokát valamennyire megpróbálta őrizgetni e sorozat, ha 

ebben olyan nagyok segítettek nekünk, mind az említett eltávozottak, akkor annak e ma itt 

felmutatott szikrája is fontos. 

Fontos, mert a miénk, és mert szép. 

S hogy ennek mélységeit mégjobban megismerjük, átadom a szót megnyitóinknak. 

 

Beszéd: 2010. április 30. 

 

Jubileumi kiállítás előtt 
 



 194 

Tisztelt Vendégeink! 

 

A mai kiállításunk minden eddigitől eltérő. Nemcsak azért, mert nem egy, hanem 25 

művész munkáiból mutatunk be alkotásokat, nem csupán azért, mert a tárlat megtekintése 

után visszatérünk ebbe a terembe és legutóbbi kiállításaink megnyitójára, Kossuth díjas 

költőnkre, Lászlóffy Aladárra emlékezünk, hanem – és nem utolsó sorban – azért is, mert új 

történelmi keretben találja magát az a szándék mely sokak munkájával ezt a huszonegyedik 

évébe lépő hagyományt s e mai alkalmat létrehozta. 

Olyan kettős történelmi pillanatot élünk meg, mely minden cselekedetünkkel 

kapcsolatban gondolkodásra késztet. Keressük a kudarcok és a sikerek okait, hogy a múltból 

okulva, – jövőt építhessünk. Előre tekintünk rettentő nagy feladatokra és vissza, rettentő nagy 

tragédiákra. 

Ezért bocsássanak meg nekem, ha húsz év alatt megszokott rövidségemet most kissé 

megtoldva, a tulajdonképpeni megnyitónkat kis várakozásra kényszerítve fordulok Önökhöz. 

Mi köze lehet egy kiállítás-sorozatnak ehhez a mostani – talán kegyelminek is nevezhető 

– pillanathoz, s a rövidesen reánk köszöntő szomorú kilencven éves évfordulóhoz? Erről 

szólnék néhány szót. 

Nos, a sajátos magyar sors, mely az egészséges módon máig feldolgozatlan nemzeti 

tragédiát, Trianont örökös keresztként helyezte vállunkra, mindenkor szembesít azzal a 

ténnyel, hogy az a kilencven év előtti június negyedikei nap, nem egy egyszeri esemény volt, 

nem egy szívbe hatoló, rögtön ölő, alattomos történelmi tőr, hanem egy lassan ölő vírus 

belénkfecskendezése. Tudjuk, hogy az elkövetők gyorsabb véget jósoltak volna nekünk, de a 

mainál akkor még jobban működő immunrendszerünk képes volt talpra állítani 

Magyarországot. Így aztán azoknak, akiknek útban voltunk, újabb löketekkel kellett tetézni a 

kilencven év előttit, s ezeket kaptuk is folyamatosan. Kaptuk szomszédjainktól, akiket zsenge 

tudatukban magukat is megviselt a váratlan nyereség, és kaptuk Európától, a folyamatosan 

globalizálódó világ ősi, de naiv módon önhitt félszigetétől s magától attól a nagyvilágtól. 

Eladtak úgy, hogy mi fizettük meg az árát, hogy aztán közel fél évszázadnyi szenvedés után 

kiváltsanak, s ennek költségeit is tőlünk követeljék. Így kerültünk a sokat védelmezett s 

áhított,- befogadó nagy kebelre borulva tulajdonképpen félgyarmati helyzetbe. Az ide vezető 

utat kíméletesen nevezték hátsó lépcsőnek, az új pozíciót cselédszobának, még finomabban 

külső körnek stb.  

Első ilyen évtizedeinket „tenfiaink” segítették, saját sikerről szóló véleményükkel 

ellentétben, az utóbbi 500 év rémtörténetévé tenni. Most ismét itt állunk egy másféle Trianon 

után. Most széttagoltságunkat, gazdasági lepusztítottságunkat nem képtelen jóvátételi összeg, 

hanem egy még képtelenebb adósságállomány tetézi, ráadásnak pedig közben 

immunrendszerünket saját magunk pusztítottuk el, igaz, hogy jelentős külső segítséggel, de az 

is, hogy el nem hanyagolható ostobasággal. 

Nehéz megmondani, egy talpra állni vágyó nemzet ebben a sokszoros csapdahelyzetben 

mit tehetne. Annyi azonban biztos, hogy mindenekelőtt lelki egészségét kell helyreállítania, 

mert másként semmiféle erőfeszítésre vagy elkerülhetetlen áldozatra nem lesz képes. Ez a 

munka pedig egy régi adósságot törleszteni kész központi nagy és bölcs akarat és irányítás 

mellett, mindennapi erőfeszítéseket is jelent. Mindenkinek a maga helyén és a maga 

képességei meg lehetőségei szerint a legtöbbet kell nyújtania, még akkor is, ha ez egyenként 

tekintve nevetségesen kevésnek tűnik. A tengert is cseppek alkotják. Ebben azonban csak 

akkor reménykedhetünk, ha az egyéni erőfeszítések a tenger cseppjeit idézve egységes erővé 

és akarattá tudnak egyesülni. Egységessé, mégpedig nemcsak a mai határok között, de 

összmagyar viszonylatban is. Vagy, ahogy most egyes múlthiányuktól frusztrált szomszédok 

tiltanák mondani, Kárpát-medence szerte. Megjegyzem: ha ezek a buzgón tiltakozók képesek 
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lennének közös történelmünket magukénak is tudni, testvériesen osztozhatnának velünk 

annak értékeiben. 

Az összefogás nem csupán egy nemzeti sajátosság. Függetlenül attól, hogy valaki 

magyar vagy nem, ember mivoltunkban is közösségi lények vagyunk. A neoliberalizmus 

remélt bukását talán éppen ennek a felismerésnek a tagadása, vagy az ellene folytatott 

természetellenes támadása fogja elhozni. 

Magyarokként ez az összmagyar összefogás csak akkor lehetséges, ha jobban ismerjük 

egymást. Ha megismerjük gyengéinket és erényeinket. Elképzelhetetlen egy olyan eltompított 

és ismereteiben, tehát érdeklődésében is, lesüllyesztett és ellehetetlenített társadalomban, ahol 

a határon túli magyar ma is idegen. Idegen, mint magyar, mint a magyar közösséget erősítő 

társ, mint magyar értékeket létrehozott és létrehozó erőforrás, mint a magyar múlt sokszor 

nemzetmentő része és a magyar jövendő egyik pillére. Ismeretlen, sőt egyesek számára 

terhesnek tűnő, mint feladat és felelősség, s mint erőtadó tényező. Mint olyannyira fontos és 

tudatformáló – egészséges – nemzeti büszkeségünk tárházának és az egyre fontosabbá váló 

minőségnek és hagyományőrzésnek egyik fő letéteményese. 

 

Amikor 1988-ban szervezni kezdem az Erdélyi Művészek Leányfalun néven megismert 

kiállítás-sorozatot, erre gondoltam, pedig akkor még nem tudtuk, hogy mi vár reánk. Nem 

lehetett tudni, hogy bekövetkezik-e a nagy változás, különösen nem azt, hogy a remények 

milyen zátonyosak lesznek.  

Ha akkor szükségét láttuk annak, hogy egy csipetnyivel hozzájáruljunk a határokon túl 

rekedt vagy onnan érkező saját értékeink megismeréséhez, akkor ez ma még fontosabb. A 

veszedelmek azóta csak nőttek, a globalizálódó világ mindent egybemosni akaró igyekezete 

még hatalmasabbra tátotta éhes és ostobán mohó száját. Szeretett és véráldozataink árán is 

védett Európánk köntösét – keresztény gyökereit – eldobálva önként veti magát a mindent 

elnyelő nagy áradatba. S nem csak magát dobja oda, de mint immáron papíron is elismert 

részétől, tőlünk is ugyanezt várná el.  

Ha viszont kellő szerénységgel visszatérek a saját kis hozzájárulásunkat jelentő 

erőfeszítéshez, akkor is furcsa megfigyelésekről kell beszámolnom.  

Azoknak a képzőművészeknek, akik Erdélyben vagy onnan érkezvén ma végzik azt az 

alkotó munkát, mely a magyar képzőművészet szerves részévé avatja őket, gyakorta ma is 

kínos érzésekkel kell szembesülniük, mint egykoron, mikor a román kondukátor magyarul 

beszélő román művészeknek nevezte őket. Figyelem! Nagy szégyen ez. Hiszen az az ember, 

kit a hatalomvágytól elborult elméje szerint ítélünk meg, ezeknek a művészeknek az 

értékteremtő munkáját kisajátította volna, - ha hagyják. Ha lemondanak magyarságukról. Neki 

szüksége lett volna reájuk. A honi magyar közeg ezt még nem mindenkor ismeri fel. Vajon 

miért? 

Kitűnő és jóhiszemű szakemberekkel volt alkalmam beszélgetni, s a számunkra oly 

fontos művészeink neveit emlegetve, szemükben legtöbbször csupa kérdőjel csillogott. 

Értékeink megbecsülése létfontosságú. Nem veszíthetünk el szellemi rakományunkból 

egy szalmaszálat sem. Csak így sikerülhet fennmaradnunk a most következő veszedelmes 

történelmi időszakban. Ismétlem: minőség és hagyomány dolgában, a válságkezelésben 

nélkülözhetetlen kultúrigény teremtésben, oktatásban, hitben, etikában állnak előttünk talán a 

legfontosabb feladatok.  

A megzavarodott világban még nem tudni milyen irányt vesznek a folyamatok.  Mi 

csupán annyit tudhatunk, hogy nem lehetünk passzív szemlélői a kultúrák egybemosását célul 

tűző globalizálódásnak. A világfalu éppen arra való, minél színesebb legyen és mindenki 

kötelességének érezze értékeinek felmutatását, s ezt el is várják tőle. Ami most történik, az 

ennek ellenkezője. Nem az emberiség békéjét megteremtő közös nagyvilágot jelenti, hanem a 

globalizációs elit személytelen és tettenérhetetlen, megnevezhetetlen haszonélvezőinek 
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beteges célját szolgálja. A profit önálló életre kelt és elpusztítaná először az ember szellemét s 

aztán őt magát is kiszolgáltatottá téve, szelektíven korlátozná,- akár létszámában is. 

Tehát nem magyarkodás ezzel szembeszállni, hanem éppen az emberiség érdekeit 

szolgáló tett. Esetünkben most Európa testének vérrel való védelmezése után, Európa 

szellemének szellemi erőforrásaink bevetésével való védelmezése vált szükségessé. Előbb-

utóbb ezt fel kell ismernie a nagy emberi közösségnek és fel kell ismernie acsarkodó 

szomszédjainknak is. Észre kell venniük, hogy a fogyó Európa – mely lassan a világ 

Kalotaszege lesz – csak akkor maradhat fenn ősi és nélkülözhetetlen értékeivel, színeivel, ha 

egyén és közösség, közösségek és közösségek, nemzetek és nemzetek egymást segítve veszik 

fel a szellemi harcot, a világot egy szűk elitre és konzumidióták tömegeire felosztani óhajtó 

láthatatlannal. Európa szellemi elitjének ez ellen kellene küzdenie. Az új magyar végvári 

vitézek, a szellem, a kultúra harcosaiból lesznek. Hol tudatosan, hol szinte észrevétlenül. 

Hiszen a valamikori hősök sem készültek valamennyien tudatosan a hősiességre. Mégis szinte 

természetes elemük volt az. 

Mai kiállításunk és mai délutánunk azt az összmagyar kulturális mozaikot próbálja 

teljesebbé tenni az idelátogatókban, melyet a nagyvilágnak felkínálhatunk. Amit itt 

bemutatunk, az a magyar glóbusz megismerésének egy apró, de nem elhanyagolható részlete. 

Nézzék az alkotásokat örömmel, és kellő büszkeséggel.  

Akik ezeket alkották, közülünk valók. 

 

Leányfalu 

 

Beszéd: 2010. augusztus 16. 

 

40. Erdélyi Művészek Leányfalun sorozat, 22. éve és XXIV. kiállítása 
 

Tisztelt közönség! 

 

Igen szép sikert elért jubileumi kiállításunk után most visszazökkenünk két évtized alatt 

megszokott kerékvágásunkba és elkezdjük a harmadik évtized munkáját. 

Öröm ez a munka. Öröm az alkotóknak és a nézőknek, hiszen az alkotás öröme az 

örömszerzés szándékától és a szépben fellelhető öröm keresésétől elválaszthatatlan. 

Különösen fontos ez most, amikor az értékek válságának évtizedeit éljük, s különösen 

fontos nekünk, szerteszaggatott magyaroknak, mert közös értékeink megismerésével is 

képesek lehetünk életfontosságú egységünket, önbizalmunkat erősíteni, ápolni, nevelgetni, az 

előttünk álló embert próbáló évekre. 

Ha erre nem leszünk képesek, akkor minden elveszhet. 

Íme, milyen közel áll egymáshoz az egyén és a közösség, vagyis a nemzet sorsa, a 

látszólag mindezektől távol lebegő művészet és földhözragadt emberi sorsunk. 

A ma kiállított anyag több korszakot is átívelő hangulata és mondanivalója mindebben 

megerősíthet. 

Köszönjük Árkossy István művészi ajándékozó kedvét, a hatalmas erőfeszítést, amely 

kimondottan e kiállításra hozta létre ezeket a festményeket – s így elmondhatjuk, hogy 

világpremier színhelye lett Leányfalu, de nem kisebb köszönettel tartozunk Banner Zoltánnak, 

amiért – mint Erdély művészetének nagy ismerője és legavatottabb kritikusa – vállalta, hogy 

elkísér minket a harmadik évtizeddel folytatódó úton. 

De nem feledkezhetek meg egy minket ért nagy megtiszteltetésről. Ugyanis körünkben 

üdvözölhetjük a kolozsvári Farkas utcai Református Kollégium egykori igazgatóját, saját 
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igazgatómat, kiállítónk édesapját, az immáron tízedik évtizedét taposó: Árkossy Sándort. 

Kívánom, hogy sokunk példaképe, még hosszú éveken át figyelje s egyengesse lépteinket. 

És nem utolsó sorban, mint most éppen Leányfalu hírét is ápolni igyekvő kolozsváriak, 

köszöntjük a szintén most megnyílt Kolozsvári Magyar Napokat, s azok rendezőinek utólagos 

engedelmével, távoli – de szellemében s lelkiségében annál közelebbi – műsorához 

csatlakozunk, hogy velük együtt hallgathassuk néhai barátunk, nagy regényírónk, Bálint Tibor 

ama messze és örökké zengő harangozását a Szent Mihály templom tornyából. 

 

Megnyitó és tudósítás: 2012. július 4. 

 

Az Erdélyi Művészek Leányfalun sorozat újabb eseménye 
 

Dr. Sípos József nem babonás.  

Július 13-án pénteken mutatkozott be ismét a Dunakanyar közönségének, ezúttal a 

Leányfalui Helytörténeti Múzeum termeiben, a településen 25. éve kiállító erdélyi művészek 

közül immáron 31.- ként. 

Valóban nem babonás, ellenkezőleg, ösztönösen vonzódik a transzcendens felé. 

A vonzások és taszítások egyébként egész életét meghatározták. 

Az őt legjobban vonzó Erdély új gazdái kitaszították, pontosabban ennél sokkal 

ravaszabb módon, eltaszították maguktól. A nyugat varázsa pedig hívogatta. Ott is megállta 

helyét, de az nem volt az ő világa. Orvosi pályája végén a magyar közeg vonzotta vissza. Ha 

már nem mehetett szülőföldjére, Szentendre varázsának engedett. Akár egykor a 

nagybányaiak. 

Ez sem lehetett véletlen, hiszen már régen autodidakta muzeológus lett, egy ezt a 

meghatározást messze meghaladó szinten. 

Közben a mai napig keresi az alkalmat, hogy élményeit, gondolatébresztő külső 

utazásait megossza másokkal is. 

De belső utazásokat is tesz. Ezeknek az utazásoknak eredménye az a sajátos 

faszobrászat, amelyet hosszú idő óta, s az orvosi pálya befejeztével egyre intenzívebben 

művel. 

Az erdélyi orvosból lett művész-muzeológus-kultúrszervező, színes egyéniségű alkotó. 

Munkáit már több nagy gyűjteményes kiállítás zsűrije is beválogatta. Az alkotások zöme 

szakrális tematikájú. A művész – ahol csak lehet – visszanyúl a természethez, mint 

társalkotóhoz. Alázattal bontja ki számunkra mondanivalóját a legősibb alkotó felfedezett 

csodáiból. 

Ha hallották már Freund Tamás lenyűgöző és hitelességet sugárzó előadásait arról, hogy 

miként jut el a tudomány éppen legnagyobb magaslatain a hithez s mennyire nem ellentétes 

azzal, akkor megérthetik azt is, hogy egy a természettudományokat művelő orvos, miután 

végigjár egy sikeres pályát és megtoldja a művészet szirtjeinek megmászásával is, miként 

engedhet a szakrális témák hívogatásának. 

Ismét bebizonyosodik a tudomány által világát feltérképező ember diadalittasságához 

nélkülözhetetlen ellensúlynak, az alázatnak a szükségessége. Sípos József a 

természettudományos alapokon gyógyító orvos, mikor alkotó művészként szobrot készítene, 

maga mellé hívja a Teremtőt s az anyag után Vele együtt kutatva, Tőle kap témát.  

Ilyen egyszerű ez, mondhatnánk. 

Csak még egy valami kell hozzá, a tehetség. 

Ha most olyan közhelyet akarnék mondani, amelyben sok az igazság, azt a mondást 

idézném, hogy minden erdélyi emberben ott van egy rejtett fafaragó. Kezében otthonosan érzi 

magát a véső vagy, ha más nem, a bicska. 
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Hogy ez mennyire igaz, arról szabad vitatkozni. 

Dr. Sípos József esetében azonban ennek a vitának nincsen helye. 

Leányfalu és a Dunakanyar közönsége örömmel fogadta a közel negyedszázados sorozat 

újabb szép és gondolatokat ébresztő kiállítását. A megnyitó művész, a közismert szentendrei 

Páljános Ervin, értő szavakkal emlékezett meg a mesterről és művészetéről.  

Úgy éreztük, hogy a vonzások közt annyit kóborló orvos-művész hazaérkezett. 

 

Isten hozott dr. Sípos József, immáron végleg, a Dunakanyarban. 

 

Kiállítás megnyitó beszéd: 2012. július 22. 

 

Páljános Ervin marosvásárhelyi kiállítása előtt. 
 

Kedves érdeklődő Vendégeink! 

 

Először a kötelező szertartás szerint röviden bemutatom mai kiállítónkat. 

Páljános Ervin 1959. február 25-én született Budapesten. Tanulmányait a Képző és 

Iparművészeti Szakközépiskola után a Képzőművészeti Főiskola szobrász szakán, Somogyi 

József és Borsos Miklós irányítása mellett fejezte be 1982-ben. Azóta nagyszámú egyéni és 

kollektív kiállításon vett részt, munkái megtalálhatók Európa, Amerika és Ázsia több 

országában. Számos köztéri munkája közül csak megemlíteném a szentendrei egész alakos II. 

János Pál szobrot, Szabó Lőrinc budapesti síremlékét, Molnár Ferenc budapesti mellszobrát, 

Petőfi és Vasvári szentendrei szobrait. A fővárosi és vidéki közgyűjtemények mellett 

alkotásai megtalálhatók a Vatikánban is.  

Herman Lipót, Neufeld Anna és Pro Urbe díjas. 

A művész így vall magáról: Boldog vagyok a szobrokkal. Mindig jó velük. 

…Eszméletem tudattalan játékaként istenfit játszok velük, felsőbb erőkkel sustorgok.  

A szobrászok a Jóisten szeretett gyermekei. Köszönöm, hogy szobrász lehettem. 

       

Sokféle bevezetése lehet egy kiállításnak. Sokféle művész, sokféle helyzetben s 

megannyi helyen más-más gondolattól vezérelt, felkért megnyitóval, s mégoly változatos 

pillanatban nyújthatja oda egy vernissage közönségének, az általa felkínált fonalat. 

Amikor Páljános Ervin megkeresett ezzel a megtisztelő feladattal, bár gyakran szoktam 

gondolataimat a nagyközönséggel megosztani,- mégis meglepődtem. 

Meglepődtem, mert személyesen még nem ismertem őt, és mert egy első percben 

különösnek tűnő fordított helyzetben találtam magamat. 25 éve annak, hogy a Dunakanyarban 

Leányfalun rendezem az Erdélyi Művészek Leányfalun – immáron hagyománnyá nevelkedett 

– kiállítás sorozatát, azzal a céllal, hogy az egységes magyar értékek tárházát tekintve – egy 

évtizedeken át ettől mesterségesen elzárt közegnek – felhívjam a figyelmét szülőföldem 

hozzájárulására is a nagy egészhez. De ezúttal mindez megfordult, s erre a szülőföldre akadt 

alkalom elhozni a – régi szóhasználat szerint – „nagyobbik haza” egyik értékteremtőjének 

tárgyi bizonyságait.  

Marosvásárhelynek is adósa vagyok, hiszen fogyó életemből közel egy évtizedet itt 

éltem le, s eszembe jut, hogy Marosvásárhely magyar orvosegyetemén tanultam meg a 

fordított helyzet latin megfelelőjét is, a: situs inversust. 

Aztán feltörtek bennem emlékek előző nehéz időkből, amikor szülőföldemen egy 

mindenekfelett álló vezér a magyar írót és művészt magyarul beszélő román alkotóként akarta 

bekebelezni. De vannak ennél fájdalmasabb, frissebb tapasztalataim arról, hogy ott, ahova 
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ezek az alkotók valóban tartoztak és tartoznak, nem mindenki fogadja őket a józanész diktálta 

természetességgel.  A szeretetről már nem is beszélve.  

Önpusztító korunk eme torz és idegen célokat szolgáló szelleme elleni tett minden egyes 

találkozás a szétszabdalt s mégis szervesen összetartozó magyar művészet eredményeivel, 

Kárpát-medence, sőt immáron világszerte. 

Amikor a művész telefonhívásán meglepődve kérdéssel fordultam hozzá, elhatározását 

csupán azzal magyarázta, hogy írásaimat olvasva ébredt benne az ötlet, eme bizalmi feladatot 

reám bízni. Aztán mikor a személyes kapcsolatfelvétel is megtörtént, új barátra leltem benne, 

mi több, azt is állíthatnám: régi új barátra, s kiderült, honnan erednek a spontánnak hitt belső 

gondolatok a valóságban. Megtudtam ugyanis: Páljános Ervin nagyszülői gyökerei erre 

vezetnek, s hogy számára Erdély többet jelent, mint sok más, önhibáján kívül, tájékozatlan 

anyaországinak. 

Aztán beszélgetéseink során a közös gond és gondolat hullámain és hullámhosszain 

eljutott hozzám a nála tapasztalt kép és forma üzenetének háttérinformációja is. Az istenfié. 

Ő sem kivétel az igazi alkotóra jellemző szabály alól. Az ihletett pillanatban eszközzé 

váló művész alázatos közvetítő lesz az ismeretlen és az azt megismerni vágyakozó ember 

között. Nem a szépség vagy a gondolatébresztés puszta szándéka, a gyönyörködtetés, vagy ma 

oly divatos meghökkentés óhaja vezeti. A szolgáló művészt vezető felsőbb hatalom alázatos 

eszközeként hozza el hozzánk „Az üzenetet”. 

S mégis! Páljános Ervin két lábbal áll a földön. Nem mesterséges és öntömjénező 

ködökbe burkolózó különc. Mikor először látogattam meg, arra, hogy ő is a művészek 

kasztjának a civil szemlélődő által elvárt figurája, pusztán a műtermében tapasztalt művészi 

rendetlenség rendje és kellő áhítatra intő hangulata utalt. A műterem közepén azonban egy 

ember állt, olyan ember, aki valóban az üzenet hordozója, s nem saját nagyságáról óhajt 

üzenni.  

A ma itt bemutatkozó művész: szobrász, festő és grafikus egyszemélyben. A kőbe, 

fémbe, fába vagy az agyagba éppen úgy lehel lelket, amiképpen az ő lelke is telítve van 

ezeknek az anyagoknak a tiszteletével. A Teremtő teremtette anyagból teremti meg az azt 

alkotó dicsőségét is magában rejtő alkotást. Soli Deo Gloria. 

De a környező földi világ ott él benne s ott tükröződik munkáiban, mert egy percre sem 

feledi, hogy ő maga is része annak, abban él és nem szakadhat el attól, aminek lelkes részét 

képezi. Minden lehetőséget felhasznál arra, hogy ezt a lelket belelehelhesse a maga 

alkotásaiba. Jól felismerhetően ebben sem öncélú, nem csupán saját emlékművét építő alkotó, 

hanem a szolgálat embere. 

Vendégünknek egyre megy, hogy az anyagból elvesz, ahhoz hozzáad, azt formálja, vagy 

két dimenzióban ábrázolja. Otthonosan járkál az alkotás világában, s miközben keze a művész 

csalhatatlanságával jár el, az eredményben mindenkor ott van a szív és a szellem lenyomata 

is. 

Munkái azt sugallják, hogy azokat a művész jókedvében teremtette. Érezhetően szereti 

az alkotó tevékenységet, élvezi a műterem világát és szeretve tiszteli a kezébe kerülő anyagot, 

amely talán éppen ezért, mintha minden ellenkezés nélkül adná át magát az alkotó felülről 

vezérelt akaratának.  

Pedig tudva-tudja, hogy a természet, az anyag tisztelete nem divat manapság. 

Igen! Ő az anyag tisztelője. És társa. Szinte azonosul vele. Képes benne élni. Az agyag 

tapintásáról a szeretet jut eszébe, és mint ő mondja: a bronz fénye mögött érzelmek sejlenek 

fel, leheletek gondolkodnak, a fa simítása eszmélet és harmónia, a kő pedig a csendek 

kozmikus társasága. 

Munkáit nézve gyakran fordul elő, hogy ráismerünk valamire és egy könnyű deja vu fut 

át homlokunk mögött, mintha már láttuk volna valaha, mintha ismerős lenne. S ezt nem a 

forma teszi, hanem valami más. Mert tulajdonképpen mi arra ismerünk rá, amit mondani akar 
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vele. Csakhogy az általa ábrázolt formában és módon, úgy ahogy ő „hozza helyzetbe”, amint 

ő „felkínálja”, az a valami: más, több és sokatmondóbb. 

Páljános Ervin munkáit szemlélve tehát gazdagabbak leszünk.  Gazdagabbak leszünk 

nem csupán az ő imperatívuszaival, de egy különös kényszer ébresztette belső utazással is. 

Gondolkodni kezdünk. 

Sok mindenről, ami fontos, ami nélkülözhetetlen, amit egy durva, vad és őrült világ ki 

akar dobni törékeny léghajónkból. 

 

Íme, ezeket a gondolatokat jegyeztem fel új-régi barátomról, nagyatyja jogán földinkről, 

az anyaország üzenetével hazaérkezett Páljános Ervinről, s főleg munkásságának 

mondandójáról. 

Fogadják őt szeretettel és nyitott, befogadó szívekkel. Amint az nálunk 

Marosvásárhelyen szokás. 

        

* 

 

Kötet előtt készült utószó 
 

Riport: 2008. május 18.  

 

Nincs önmegvalósítás a közösségbe való beágyazódás nélkül 

 
A 70 éves írót, költőt, egészségpolitikus orvost 

köszöntik az Erdélyi Napló szerkesztői és olvasói 

 

Örömmel írhatom le – és nem csupán az Erdélyi Napló olvasóinak – hogy újra kötettel, 

kötetekkel jelentkezett dr. Szász István Tas, a lap állandó, mára már talán belsőnek számító 

külső munkatársa. 

A szerzőt, a kiváló orvos-írót, vagy író-orvost nem szükséges bemutatni az olvasóknak, 

de néha a számok, ezúttal az a bizonyos 70-es szám, óhatatlanul a visszatekintésre 

késztethetik nem csupán a méltatót, hanem természetes módón magát az alkotót is. 

Kolozsváron született, jelenleg Leányfalun él. 

„Nagyon érzem annak igazságát, hogy a valódi gyökerek eltéphetetlenek. Itt élem 

életem immár európai határok között, de gyökereim otthon maradtak a valaha még 

hamisítatlan Európában (abban, amelyről nekünk a nagyszülők regéltek), s ezt letagadni 

képtelenség volna.”- írja legújabb kötetében. 

Igen azok a bizonyos gyökerek. Fájón-édesek, hazahúzók és sorsmeghatározók. Szász 

István Tas nem is próbálta ezeket eltépni. Ő vállalta, viselte, bizonyára néha meg is szenvedte 

erdélyiségét. Határon túl is. Vagy ott még inkább?  

A gyökereket irodalmi munkásságában is vállalta, sőt szolgálta. Írásainak legtöbbje a 

magyarságról, erdélyi magyar gondokról, közös gondokról, magyar történelemi kérdőjelekről 

vagy tanulságokról szólnak. És így természetesen magyar tragédiákról (van nekünk bőven, 

még múlt időben sem kell beszélni róluk), lehetőség-elmulasztásokról, nemzetpolitikáról. 

Orvosi cikkeit is ugyanez jellemzi és élteti: az emberi-szakmai igazságkeresés, a Betegért 

legtöbbet tenni folyamatos és ma sajnos harcra kényszerítő vágya, akár orvosi, akár 

társadalmi értelemben. 

Mielőtt az íróval elkezdenénk a beszélgetést, néhány szóban az új kiadványokról. 
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- Az Egy haza két ország c. sorozat X. kötete: Levelek Európából, az író 2004. május 1. 

és 2006. december 31. közötti, az Erdélyi Naplónak írott hasonló című rovatát tartalmazza. 

Eddig volt az anyaország már Uniós tag, s Erdély még nem. Az ízléses, elegáns borító a 

tervező (Árgyélus Grafikai Stúdió) Vertel Beatrix érdeme. A több mint 300 oldalas kötetet 

már kézbe venni is jó érzés. Szász István Tas összegyűjtött írásait Nitsch Árpád és K. Jakab 

Antal emlékének ajánlja. 

„ A levelek Európából rovat megszületett, két adott időpont között élt, és az előre jól 

ismert pillanatban befejezte pályafutását.(...) Most kötetbe gyűjtve, két kiváló barátom 

emlékének adózva helyezem az olvasó könyvespolcára.” – írja. 

Fellapozom a könyvet. Nézem az általam kijelölt idézeteket. Szomorú-fájó, életeket 

kettétörő igazságok, határon innen és túli, múlni nem akaró hitelességben meg nem 

kérdőjelezhető diagnózisok. 

„Röpül a sár, s ha letörlöd orcádról, már hallod is, hogy íme sáros a kezed, te vagy a 

sárdobáló. De ha laboratóriumban elemezteted ki az orcádat fedő rondaságot, ha felvételen 

mutatod be annak röptét az sem elég. Képedbe röhögve mondják, hogy te vagy az agresszor.”  

És a többi írás! A helyszűke visszafog. Jó, hogy kötetbe kerültek ezek a gondolatok. Így 

összegyűjtve inkább fennmaradnak, s kezünk ügyébe kerülnek.  

- Humus sapiens. Az egy haza két ország című sorozat XI. Kötete. Alcíme: Keserves 

évszakok. Naplótöredékek, naplójegyzetek és egyéb írások 2004-2007. Nem könyvbemutatói 

ravaszdiság, netán felkészületlenség okán az Előhangban megszólaló szerzőt idézem. Ugyan 

ki tudna hitelesebben vallani saját egybegyűjtött írásairól, ha nem ő? Hiszen már a cím is 

meglepő. Olvassuk hát a szerző magyarázatát: „... az I. világháborúval és Trianonnal 

elkezdődött globalizáció Európa népeiből is önmagának humuszt készíteni óhajtó, neoliberális 

igyekezete…” mondja. A magyar gondokat illetően pedig így ír:„A lelki, szellemi pusztítás 

visszafordíthatóságának nagy kérdőjelei vagy netán visszafordíthatatlansága aggaszt. Ha 

egyáltalán lesz ilyen igény?...” 

Kitűnően összegzi a kötetbe foglalt írások lényegét a Bevezetés jegyzője, Kocsis 

István.„.. e kötet a magyarságtudat válságáról szól. Meg akarja érteni a szerző a 

megérthetetlent is, azt is, hogy nem csak a Trianon teremtette országokban létezik 

magyarellenes politika, hanem Magyarországon is, meg akarja érteni a Szégyen napjának, 

2004. december 5-ének a rejtélyét is, amikor a magyarellenességével tüntető magyar kormány 

ünnepelte a magyar nemzet vereségét.” „… és könyvében ezerszer visszatér Trianon 

felfoghatatlan rejtélyéhez, valamint ahhoz a képtelenséghez, amit trianoni pszichózisnak 

nevezünk...” 

Magyar sorskérdések, magyar fájdalmak, megkérdőjelezhető magyar jövő, Trianon 

komor árnya – az olvasó joggal vélheti, hogy egy „nehéz” olvasmányt vesz-vehet kezébe. A 

nagytudású, kitűnően dokumentált író azonban íróként tudja,(ami szellemes, lebilincselő 

stílusú előadóként sajátja) mennyire fontos írásban is a közérthetőség, olvasmányosság. Azt 

hiszem, nincs olyan magyar kérdés, amit ne érintene könyvében. 

Izgalmas-fájó olvasmány Kocsis István bevezető Trianon tanulmánya. Tanítani kellene, 

hogy tudjuk Vagy mégsem, hanem inkább elfelejteni? „...a nem tudnotok jobb...” Antoniusi 

retorikai fogás kísért néha engem, az igazságtalanságaival lázító tragikus múlt és jelen által 

felkavart, fülét-szemét-lekiismeretét nem egyszer eltakarni vágyó tehetetlen olvasót, a 

diktatúrát és demokráciát megélt polgárt, aki a társadalom nemzeti és egyéb fel-felerősödő, 

lazuló nyomása ellenére is élni akart és akar és boldognak lenni. Persze, tudom, tudnunk kell. 

Bárki igen, de Priamos nem modhatja: ”Mit nekem Hekuba?” 

- Az egészség nem ügy, – a mindent sejtető címe Szász István Tas említett sorozatában 

megjelent harmadik új könyvének. Az egészségpolitikai írások azt hihetnénk, hogy inkább az 

anyaországi olvasóknak mondhatnak többet, mint nekünk erdélyi magyaroknak, és mégis, ha 

az elkövetkező közös globalizációs gondokra figyelünk, az itteni érdeklődőt sem hagyhatják 
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közönyösen. „Tartalmilag egy életen át folytatott küzdelem döntő tanúsága”- írja a Praefatio-

ban professzor emeritus. Brooser Gábor, a Magyar Orvoskamara volt elnöke a SOTE volt 

rektora. „Soraiból a cyranói vallomást vélem hallani: „verekedni kell, még akkor is, ha nem 

bíztat siker”, hisz „az alkuk, és manipulációk tárgyává süllyesztett egészségügy orvosért 

kiált”. Szomorúan fogadom el a Rostand idézetet sőt, ismerve ellenfeleinket, nem szívesen 

írom le, hogy Szász István Tas doktor és író harca valóban cyránói. Becsületes fegyverekkel 

küzd, tisztességes ügyekért: lehet ma, itt vagy odaát, így győzni? 

 

- Kedves Szász István Tas- most engedje is meg nekem az első, kérdést: lehet így 

győzni? 

 

Jókor kapom a kérdést, és éppen az első győzelem pillanatainak megkönnyebbülése 

közben könnyedebbre is veszem a választ. Ha győzzük erővel és egységgel, akkor lehet 

győzni. Éppen az általam vezetett Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége koordinálta a 

Magyar Orvosi Kamarával egyetemben azt a küzdelmet, mely a magyar társadalom 

ébredésének első jele, a március 9-i szavazás után csúcsosodott ki egy olyan bátor 

fellépésben, amelyik meghátrálásra kényszerítette a látszólag mindenre elszánt hatalmat, sőt 

hozzájárult a koalíciós válsághoz is. A vizitdíj rendelet visszavonása után sikerült elérni az 

előző elvonások részbeni kompenzációját, s ami ennél is fontosabb visszavonásra kerül a 

magántőkét reánk szabadítani készült biztosítási törvény is. Az általunk „kicsikart” új 

miniszterrel most kezdjük el a tárgyalásokat egy valódi reform reményében. 

 

- A válasz után, a kötelező udvariasságnak – vagy a beszélgetőpartnerre kötelező 

szabálynak – engedve, bemutatom Önöknek nem csak az írót, akit alkalmuk volt a Naplóban 

megjelent írásaiból részben megismerni, hanem az embert, az orvost is. És a költőt. Ha ugyan 

az életrajzot el lehet választani a hivatástól. Született Kolozsváron... kérem, folytassa. 

 

Igen, Kolozsváron születtem 1938. július 15-én egy elkötelezetten az erdélyi magyarság 

megmaradásáért, szellemiségének átmentéséért küzdő értelmiségi családban. Felmenőim 

életpályái, azok hitelessége és mindenek feletti erdélyisége meghatározó hatással volt rám. A 

szülői házban szerkesztették az erdélyi értelmiség egyik jelentős teljesítményének számító 

Hitel című folyóiratot, melynek „életéről” és „tetszhaláláról”, vagyis elhallgatásának okairól 

tavaly jelent meg könyvem a Kriterionnál, és Boros Zoltán dokumentumfilmet is készített 

róla. Középiskoláimat a Református Kollégiumban s az annak szellemét még hordozó utód 

iskolájában végeztem nagyszerű tanárok irányítása alatt. Így az osztályharc és az etnikai 

másodrendűség kétszeresen kettős tudathasadását talán épen úsztam meg. Hasonlóképpen 

szerencsém volt az egyetemen is, hiszen a magyar tannyelvű Marosvásárhelyi Orvosi 

Egyetem nagy korszakának lehettem diákja, és igazi orvos óriások oktattak. Akkori és ottani 

hagyomány szerint még nemcsak tudományra, hanem emberségre és értelmiségi igényre is. 

Életemben akár tragédia is lehetett volna, de az Úr akaratából javamra fordult az a két év, 

melyet 1956-os vélt bűnök és egy kollégánk iránti szolidaritás miatt veszítettem. 

Ólombányában, munkatelepeken dolgoztam és sokat tapasztaltam. Ekkor váltam felnőtté 

igazán. Szép emlékem, hogy kedves és kitűnő munkatársakkal, a kiváló Bágyuj Lajos 

vezetése alatt én restaurálhattam Kolozsvár nagy templomainak ólomüveg ablakait. Aztán 

élmunkásként visszatérve befejezhettem tanulmányaimat, és néhány éves kemény 

körzetekben eltöltött munka után, versenyvizsgával elmegyógyász szakvizsgára 

jelentkezhettem. Véletlenül kerültem be Kolozsvárra, és sokat dolgoztam, de a kor keze itt is 

utolért. Az akkori megyei főorvos négyszemközt őszinte volt s közölte, hogy nincs szükség 

ebben a városban magyar orvosokra. A felkínált kolozsborsai munka, illetve igazgatóság 

akkor veszélyes perspektívákat rejtegetett. Így kényszerültem távozásra. 1977 óta élek 
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Magyarországon, ahol 10 évig a Bakonyban, ezután Leányfalun tevékenykedtem. Ez utóbbi 

hely földrajzi adottságai kevertek bele az egészségpolitikába és pörgették fel ezen keresztül is 

egyéb írói hajlamaimat, természetesen a rendszerváltásnak nevezett eseményekkel 

egyetemben. Az Orvosi Kamaránál voltak tisztségeim, majd a fent említett szövetség elnöke 

lettem. Most választottak meg újabb öt esztendőre. Sok tennivalóm akadt az Erdélyből 

érkezőkkel, orvosokkal és nem orvosokkal. Hála Istennek sikerült segíteni számos esetben. 

Addigra már kivívtam némi tekintélyt, s ezt erre használtam fel. Magam nem panaszkodhatok. 

Egy ilyen munkakörben dolgozó orvos számára elérhető minden kitüntetést megkaptam, és 

megbecsülés vesz körül. Ehhez azonban nagyon sok munka, tartás és némi kötelező 

bölcsesség is kellett. A toleranciát azonban magammal hoztam otthonról. Közben több 

országos orvosi lapot alapítottam, megírtam 13 könyvet és végigkísértem a magyar történelem 

egyik legkeservesebben ostoba és hiábavaló két évtizedét. 

Két esztendeje sajnos megözvegyültem, de két gyermekem eddig hat unkával 

ajándékozott meg és még újabbakat remélünk. Ez nagy vigasz és erőforrás. Na meg az a 

szellemi rakomány, amit szűkebb és nagyobb családom a Hitel csodálatos munkatársai és 

Erdély adott nekem. 

 

- Naplótöredékek, naplójegyzetek... A közéleti kérdésekért aggódó, nemzetét féltő, a 

közélet és politika kétségbeejtő alakulását nyomon követve szenvedő író „naplója” – 

tematikájánál fogva – közügy. 

Ezt írja: „Az is érdekes kérdés, hogy miért elsődleges cél a közösségek felszámolása, a 

nemzetié, társadalmié, vallásié, le egészen a családig? Ha hirtelenjében visszapillantok 

generációm életére, az ennek jegyében zajlott véges-végig. Ezt akarta a szocializmus, ezt teszi 

a globalizmus, s a fenti hasonlatosság alapján ez a liberalizmus célja is. Az egyén 

érvényesülésének apoteózisai.” (Humus Sapiens).  

 

Szinte minden műfajban alkotott és alkot. Mégis, mi dönti el az írás pillanatában: melyik 

irodalmi formát használja mondanivalója számára? 

 

Talán meglepő lesz válaszom, de biztosan őszinte. Nem én választom meg a formát. Az 

csak akkor adott, ha megrendelt feladatot teljesítek, mondjuk egy vezércikket, vagy rovatba 

való gondolatot írok le. Egyébként, ha az írás kényszere leültetett a papiros vagy később a 

klaviatúra mellé, kezemet mindenkor máshonnan vezették. Rendkívül határozottan éreztem, 

hogy amit leírok, azt nem én írom. Csak eszköznek tekintem magamat. Ez vonatkozik a forma 

megválasztására is. A kötöttebb műfaj művelése két korszakban bukkant fel, s a kettő között 

hosszú ideig egyetlen verset sem írtam. Mindkettő egy-egy kilenc éves lelki és szellemi 

felhalmozást, tapasztalatot követően következett be. Egyik a puha diktatúra megismerésének 

kilenc éve, a másik a rendszerváltás elvetélésének kilenc éves megtapasztalása volt. 

Tulajdonképpen nem is tartom magamat költőnek, erre semmi sem jogosít fel. A sors adta 

gondolatokat írok le olykor ebben a formában. 

 

- A Kockázat című kötet (a sorozat VIII. kötete) is verseket tartalmaz. Egy verscím: 

1959. augusztus 23. Idemásolom ezt a szomorú, emberi tragédiát sejtető Szász István Tas 

verset.  

 

Emlékszem még, korai ősz volt 

mármarosi ritkás csúcsokon,  

a kövér fűt már gyér hó fedte, 

szürkének tűnt, mint a rút ólom. 

Otromba csizmám meg-megcsusszant 
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a koránjött tél friss haván,  

és csüggetegen járt a napfény 

ott lenn a gleccser kis taván. 

Aprócska kunyhó állt a völgyben, 

gerendákból rótták hegylakók, 

Egy nyitott tűzhely melengette 

a benne most csendet hallgatót. 

A gyérülő hegyoldalakról 

csúszdákon csorogva víz szaladt, 

és felsírt e nyikorgó vályú, 

a sikítva sikló rönk alatt. 

Kő közt lomhán megbújni készült, 

egy megkésett vén, nagy vipera, 

de felette ott körözött már 

a hegy királyi madara. 

Lassan ballagtam én a völgybe, 

alant várt rám egy rideg világ, 

csizmámra néztem és a földre, 

még rámbólintott egy kis virág. 

 

- Kérem, beszéljen a költeményt kiváltó élményről. 

 

Egyszerű történet és drámaivá igazán az a kor teszi. Én magam utólag is nyereségnek 

tekintem azt a két esztendőt, amit fizikai munkával töltöttem el. Természetesen nem nyereség 

a sorozat gerincsérv és most visszaköszönő ízületi panaszaim, de a lelki, szellemi, 

személyiségbéli változások örök értéket jelentettek nekem. Egészen pontosan azon a napon a 

nemzeti ünnep miatt szabadok voltunk és én megmásztam a közeli Nagypietroszt. Erre az 

emlékre gondolva született a vers. Akkor még a fiatalság életerejével felfelé is lépkedtünk. 

Most van az igazi völgybe ballagás ideje, de ezt is hasznosítani kell az utókor számára. Ezért 

jó, ha a gondolat vagy akár egy értékesnek érzett hangulat ilyen formában is megmarad. 

 

- Kolozsváron az orvos betegei közt sok színész, író is volt. Betegek voltak ezek az 

emberek, vagy barátok? Vagy beteg- barátok? Mert megrázóan és nagy szeretettel emlékezik 

rájuk...  

 

Életemnek fontos és talán hasznos korszaka volt, amíg Kolozsváron hagytak 

tevékenykedni. A Mentál Higiénés Intézet szervezésében is jelentős részt vállaltam ekkor. 

Nagy szükség volt a kor lelki áldozatainak támogatására. Olyan nagyszerű betegeim váltak 

felejthetetlen baráttá, mint Bajor Bandi, Dórián Ica vagy Vadász Zoltán, hogy csak a 

legismertebbeket említsem. Igyekeztem segíteni, de ugyanakkor sokat, nagyon sokat kaptam 

is tőlük. 

 

- Amikor először került kezembe Szász István Tas számomra első könyve (Trianon 

sodrásában Egy visszahonosított orvos és családja története – a sorozat II. kötete) 

egyvégtében végigolvastam az önéletrajzi regényt. Kordokumentum, emberi sorsok, bölcs 

megbocsátással kezelt emberi bűnök, itthoni és otthoni küzdelem. 

Ha a Sors szeszélye lehetőséget adna a lehetetlenre, ha újra kezdhetné életét, mit tenne 

másképp? Ha egyáltalán élne az adott lehetőséggel? 
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A képtelenül érdekes és nehéz kérdésre a válasz mégis egyszerű. Ha az, aki újra kezdi, 

ugyanabban a környezetben, ugyanazzal az énjével kezdené el, megismételné sorsát. Ha 

viszont a megéltet ismerve kellene újrakezdenie, akkor elkerülhetetlenül megpróbálna kitörési 

pontokat keresni. A kérdésben talán az is benne van, hogy akkor elhagynám-e Erdélyt? Nos 

első gondolatom az, hogy nem. Megingat azonban válaszomban az a tény, hogy itt sokkal 

több lehetőségem volt segíteni azoknak, akiket látszólag elhagytam. Valahogy úgy vagyok 

vele, hogy én nem jöttem el Erdélyből. Csak a munkám szólított olyan helyre ahol 

hasznosabbá tudtam tenni magamat. Lelki-szellemi mivoltomban minden percben otthon 

voltam, mondhatnám: el sem jöttem onnan. 

 

 - Orvoseszménye? Orvostársadalom- eszménye? Írói példaképe? 

 

Nem kell erre a kérdésre tőlem neveket várni. Annál többről van szó. Orvoseszménynek 

ott van legendás professzoraim és oktatóim sora. Mindazok, akiknek a szakma és értelmiségi 

énem terén mindent köszönhetek. Akik még egy letűnt – de még sokszor visszasírandó – világ 

gyógyítói szemléletének képviselői voltak. Amit ők tanítottak, az szöges ellentétben van 

ennek a neoliberális korszaknak az embertelenségével. Akkor még nem az egyén mindenek 

felettiségének téveszméje volt műsoron. Akkor még tudták az örök igazságot, hogy az ember 

közösségi lény és nincs önmegvalósítás a kisebb és nagyobb közösségbe való beágyazódás 

nélkül. Ez a gyógyításnak is alapfeltétele marad.  

Az orvostársadalommal kapcsolatos elveimet akkor fogalmaztam meg, amikor 

elfogadtam szövetségünk elnökségét. A beteg alapvető érdeke, hogy az orvos újra 

elfoglalhassa egykori helyét az értelmiség ranglétráján és visszanyerje presztízsét. Ez tehát 

nem az orvos önös érdeke, hanem munkájának feltétele. Ráadásul ez az egészségügy 

leghatalmasabb költségcsökkentő tényezője is lehetne, de a rövidlátó pénzben gondolkodók 

éppen ezt nem veszik észre. 

Ami az írói példaképeket illeti, ott egyértelműen azok hatottak reám, akik az 

egyetemesen szép és hasznos szolgálatán túl a nemzeti megmaradás – szintén egyetemes 

értékmegőrzést jelentő – gondolatának szolgálói. 

 

- Gyakori színházi fogás, hogy előadásvégen a színészek kilépnek szerepeikből. Kedves 

doktor úr, kedves Szász István Tas, engedje meg nekem, hogy a kérdező kötelezően 

magázódó szerepéből, most beszélgetésünk végén, kilépjek és az általad baráti rangra emelt 

valamikori színész, jómagam, tiszta szívből kívánjak Neked sok boldog és alkotó évet, 

kolozsvári és külhoni barátaid nevében is: 

 

Isten éltessen, Tasi! 

 

Jancsó Miklós 

 

Megjelenések 

 
I. Főhajtás a kolozsvári Hitel folyóirat előtt 

 

- Hitel esszéim summája  

Tanulmány: 2013. január 21. 

A tanulmányban összevont írásaim jegyzéke: 
Megjelent: 
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- Egy könyv margójára, a kolozsvári Hitel emlékezete és annak tanulságai. 2007. 

augusztus 8. A MOKK 2007. évi antológiája, 114. oldal. 

- A 75 éves kolozsvári Hitel termésének betakarítására ösztönző kísérletem. 2010. 

december 31. Magyar Napló 2011. június, 21. oldal. 

- Felelős értelmiség. 2008. augusztus 6. Hitel 2009/11. november, 109. oldal. 

- A kolozsvári Hitel folyóiratról és négy évtizedes erőfeszítéseimről emlékének 

reszuszcitálására. 2012. április 4. Mediart 2012/3, 34. oldal. 

- A Hitel születése, céljai és sorsa.  2012. május 19. Elhangzott a Magyar Írószövetségben, 

a 2012. május 30-án rendezett Hitel konferencián 

- A Kolozsvári Hitel folyóiratról. A konferencia anyaga, 2012 Erdélyi Toll 2012/4, 

80.oldal. 

- A Kolozsvári Hitel folyóiratról, különös tekintettel annak 1940-44 közötti időszakára. 

2012. július 19. Elhangzott a Kolozsvári Magyar Napok alkalmával rendezett 

sajtótörténeti konferencián a Minerva teremben 2012. augusztus 13-án. 

- Vád és tények egy néhai lap és egy igaz ember védelmében 

Esszé: 2007. március 8. 

Megjelent: Polisz (107) 2007. május, 90. oldal. 

- Wass Albert a Hitel szellemi vonzásában 

Esszé: 2008. február 2. 

Elhangzott: A pomázi Teleki kastélyban rendezett centenáriumi ünnepségen 2008. 

februárjában. 
Megjelent: Polisz (113) 2008. április, 64. old. 

         Átalvető (66) 2008. június, 16. oldal. 
- A közösen gondolkodó Helikon és Hitel, átfedések, spontán 

munkamegosztásuk, és néhány a mának szóló üzeneteikből  
Esszé: 2012. január 10.  

Megjelent: Polisz (141) 2012. február, 10. old. 

                   Szerkesztve a Várvédő c. periodika első számában 

                   Erdélyi toll: 2012/ 4, 96. oldal.  
Elhangzott: 2012. május 30-án a Magyar Írószövetségben rendezett Hitel konferencián 

(néhány mondatnyi különbséggel) 
A kolozsvári Helikon első közlésre történt felajánlásomra nem válaszolt. 

- Előterjesztés Magyar Örökség Díjra 

Előterjesztés: 2012. február 23. 

- Köszönő záróbeszéd a díjazottak nevében    

Felkérésre mondott beszéd: 2012. június 23. 

Elhangzott: A Magyar Tudományod Akadémia dísztermében, a Magyar Örökség Díjak 

átadása után, 2012. június 23-án. 
Megjelent: Átalvető (83) 2012. szeptember, 24. oldal. 

                   Erdélyi toll 2012/4, 69. oldal.                 
- 75 éves a Vásárhelyi Találkozó 

Tanulmány: 2012. október 28. 

Megjelent: Hitel 2012. december, 97. oldal. 

                   Művelődés 2012. december - 2013. január 
Rövidítve a helyi érdekességek kiemelésével: 

                   Népújság 2012. november 3 és 10.  

                   Szabadság 2012. november 17. 
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- Pillantás az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület utolsó éveire dr. Szász 

István ügyvezető alelnök és a Szász család szerepvállalására emlékezve, 

emlékirataiknak felhasználásával. 
Tanulmány: 2012. július 16. 

Elhangzott: 2012. augusztus 14-én, Kolozsváron a Kolozsvár Társaság székhelyén 

Megjelent (kis rövidítéssel): Korunk 2012/11. november, 100. oldal. 

 

II. Rendhagyó gondolatok Trianonról 

 

- Trianon csapdájában 

 Tanulmány: 2013. január 26. 

A tanulmányban összevont írásaim jegyzéke: 
Megjelent: 

- Rövidebb publicisztikák: 1994-2012 között megjelent írások 

- Gondolatok az izsáki Trianon napra 2008. május 16. Elhangzott: Izsák református 

templomában 2008. június 8-án, Megjelent: Átalvető (66.) 2008. június, 4. oldal. 

- Két lábbal a Kárpát-medence földjén - címmel az előző előadás kibővítve, 2008. 

augusztus 17. Elhangzott: A Magyar Orvos Írók és Képzőművészek (MOKK) évi 

konferenciáján, Balatonlellén, 2008. szeptember 6-án, Megjelent: Átalvető (74) 2010. 

június, 6. oldal.; MOKK 2008. évi antológiájában, 103. oldal. 

- Trianon csapdájában, 2011. február 14. Elhangzott: 2011 évi Pócsmegyeri 

Szabadegyetemen; 2011. október 19. Soproni Erdélyi körben.  
- Trianon egy valaha gyakorló és kisebbségi sorsot is megélt pszichiáter 

szemével 
Esszé: 2010. május 6. 

- Rövid Trianon megemlékezés a Leányfalui református templomban 

Megemlékező templomi beszéd: 2010. június 12. 

Elhangzott: Leányfalun a református templomban, 2010. június 13-án 

- Temetetlen holtak? 

Naplójegyzet: 2008. szeptember 8. 

 

III. Megemlékezések 

 

- Emlékeim gróf Teleki Ernőről. 
Emlékező jegyzet felkérésre: 2008. július 21. 

Felhasználta: A Nemzeti Galéria, a „Belső Utak” című kiállításának Teleki Ernőről szóló 

ismertetőjéhez. 
- 110 éve született dr. szövérdi Szász István, kincses Kolozsvár szerelmes   

lovagja. 
Emlékező esszé: 2009. augusztus 7. 

Megjelent: kolozsvári Szabadság 2009. szeptember 19. 

- 110 éve született Asztalos Miklós történész-drámaíró, Kolozsvár neveltje, 

Budapest kedvence, Körösladány remetéje. 
Tanulmány: 2009. november 26. 

Megjelent: Asztalos Miklós Alibi című regényének záró tanulmányaként (Kráter 2012) 

        Polisz (149) 2012. december 90. oldal. 

                  Művelődés 2010/11 5. oldal. 
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- A „Világlátott lokálpatrióta” 100 éve született dr. Mikó Imre, Erdély és a 

magyarság nagy nemzetiségi jogásza. 
Tanulmány: 2011. január 24. 

Megjelent: Polisz (132) 2011. március 3. oldal 

         Átalvető 2011. június (befűzött melléklet) 

         Művelődés: 2011. augusztus 26. oldal és szeptember 19. oldal.  

- Szardínia szigetén 2011. december 18-án elhunyt Lőrinczi László. 
Nekrológ: 2011. december 19.  

Megjelent: Szabadság 

- Lőrinczi László. (1919. január 21.  Pusztacelina – 2011. december 16.  Settimo San 

Pietro) 
Megemlékező beszéd: 2012. augusztus 12. 

Elhangzott: Leányfalun a Falu-házban, a Kuncz Aladár esten 2012. augusztus 19-én 

Megjelent: Szabadság ? 

- A 100 esztendős Kiss Jenő. 
Tanulmány: 2012. november 02. 

Megjelenik: A Hitel folyóiratban és a most szerkesztés alatt levő Hitel kötetben 

- 90 éves napjaink erdélyi emlékírásának nagy öregje: Katona Szabó István. 
         Újságcikk: 2012. november 12. 

         Megjelent: Népújság 2012. november 17. 
 

IV. Könyvekről 

 

- Gondolatok a két találkozásunk közt eltelt időről. 
Előszó: 2009. február 1. 

Megjelent: Óss Enikő Zárszámadás c. könyvének előszavaként 2009. Kráter könyvkiadó 

- Világ árnya – Világ fénye. Árkossy István és Bágyoni Szabó István könyvének 

bemutatójára 
Könyvbemutató beszéd: 2010. augusztus 16. 

Elhangzott: 2010. augusztus 19-én az Erdélyi Művészek Leányfalun kiállítás sorozat éves 

rendes tárlatának megnyitóján az Árkossy István – Bágyoni Szabó István Világ fénye – 

Világ árnya című könyvének ezzel egybekötött bemutatója alkalmából.   
Megjelent: Kolozsvári Szabadság 2010. augusztus 23.  

                  Átalvető (74) 2010. szeptember 25. oldal. 

                  Művelődés 2010/9. 9. old. 
- Két könyv bemutatása Marosvásárhelyen a Berdnády György magyar 

közösségi házban. Két egymást követő orvosegyetemi évfolyam története. 
Könyvbemutató előadás: 2010. augusztus 25. 

Elhangzott: Marosvásárhelyen, a Bernády György házban, 2010. szeptember 10-én. 

- Székely András Bertalan: Közép-európai szőttes. 
Könyvismertetés: 2010. december 22. 

Megjelent: Muravidék (18) 2011. 24. oldal. 

- Egy baráti levél margójára. 
Felkérésre írott sorok egy könyvhöz: 2011. január 07. 

Megjelent: Málnási Bartók Árpád: Napszálltakor újra kérdem. Grinta, Cluj-Napoca 

2011, 139. oldal. 
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- Vadasdi krónika. Gondolatok egy székely falu helytörténeti adatainak 

olvasásakor 

Könyvismertető: 2011. május 30. 

Megjelent: Székelyföld 2011/8. augusztus, 157. oldal. 

- Bárányi Ildikó: Szövetségben a halál ellen. (második kiadás) 

Könyvismertető: 2011. június 8.  

- Fülszöveg. 
Felkérésre hangos fülszöveg: 2012. december 11. 

Elhangzott szerkesztve: A Kossuth Rádióban 2013 

- Utószó. 
        Könyvismertető: 2012. november 4. 

Elhangzott: Pócsmegyer kultúrházában, Kiss András életrajzi írása második kötetének 

bemutatóján, 2012. november 23-án. 
 

V. Beszédek 

 

- A Bolyai Alapítvány ösztöndíjainak átadására. 
Beszéd: 2008. június 3. 

Elhangzott: Marosvásárhelyen 2008. június 21-én 

- Tizenkilencedszer a Bodor kútjánál. 
Beszéd: 2009. március 15 

Elhangzott: Budapesten a Margitszigeten, a Bodor Kút másolat mellett 2009. március 

19.-én 
Megjelent: Átalvető (70) 2009. június 15. oldal.                    

- Köszöntő az 1960-ban Marosvásárhelyen végzett orvosok 49 éves 

találkozóján. 
Beszéd: 2009. március 16. 

Elhangzott: Királyréten 2004. július 4-én. 

- Köszöntő mondatok a Marosvásárhelyen 1960-ban végzett orvosok 50 

éves – aranydiplomás - találkozójára. 
Beszéd: 2010. július 25. 

Elhangzott: 2010. szeptember 11-én, az 1960-ban végzett orvosok marosvásárhelyi 

találkozóján, az aranydiploma átvétele után. 
Megjelent: Átalvető (76) 2010. december 36. oldal. 

- Március 15-ről másként a németországi magyaroknak. 
Beszéd: 2011. január 29. 

Elhangzott: A kölni Mindszenti József Magyar Házban a németországi magyarok 

márciusi ünnepségén 2011. március 12-én. 
Megjelent: Átalvető (77) 2011. március 4. oldal. 

- Felkérésre történt megszólalás a MOKK 2012-es dunaújvárosi 

konferenciáján. 
Felszólalás: 2012. augusztus 29. 

Elhangzott: A MOKK dunaújvárosi éves konferenciáján 2012. szeptember 1-én. 

Megjelenik: A MOKK konferencia 2012. évi rendes antológiájában. 

 

VI. Kiállítás megnyitók 

 



 210 

- Beszéd Csomafáy Ferenc fotókiállítása és a Hitel könyvbemutató előtt 

Nagybányán a Teleki Házban. 
Megnyitó beszéd: 2008. január 9. 

Elhangzott: Nagybányán a Teleki Házban 2008. március 14-én 

- Beszéd az Erdélyi Művészek Leányfalun sorozat huszadik kiállításának 

bevezetőjeként. 
Beszéd: 2008. július 25. 

Elhangzott: Az Erdélyi Művészek Leányfalun sorozat XX. kiállításán 2008. aug. 19.-én 

- Az Erdélyi Művészek Leányfalun sorozat 2009-es kiállítására. 
Beszéd: 2009. augusztus 19. 

Elhangzott: Leányfalun, 2009. augusztus 19-én. 

         Megjelent: Átalvető (71) 2009. szeptember 16. oldal. 

- Jubileumi kiállítás előtt. 
Beszéd: 2010. április 30. 

Elhangzott: 2010. május 1-én Az Erdélyi Művészek Leányfalun kiállítás sorozat 

jubileumi gyűjteményes tárlatának és az ezzel együtt megrendezett Lászlóffy Aladár 

emlékestnek bevezetőjeként. 
Megjelent: Átalvető (74.) 2010. június 26. oldal. 

40. Erdélyi Művészek Leányfalun sorozat, 22. éve és XXIV. kiállítása 

- Beszéd: 2010. augusztus 16. 

Elhangzott: Az Erdélyi Művészek Leányfalun 2010-es alkalma előtt augusztus 19-én 

Megjelent: Átalvető (74) 2010. szeptember, 25. oldal. 

- Az Erdélyi Művészek Leányfalun sorozat újabb eseménye.  
Tudósítás és megnyitó beszéd: 2012. július 4. 

Elhangzott: Az Erdélyi Művészek Leányfalun sorozat 2012. június 4-i kiállítása előtt 

Sípos József faszobrász  
Megjelent: Szentendre és vidéke 2012. július 20. 10. oldal. 

                  Átalvető (83) 2012. szeptember 26. oldal. 
- Páljános Ervin marosvásárhelyi kiállítása előtt.  
Kiállítás megnyitó beszéd: 2012. július 22. 

Elhangzott: Marosvásárhelyen a Bernády házban, 2012. szeptember 12-én 

Megjelent: Népújság 2012. szeptember 21. 

                  Szentendre és vidéke 2012. október 5. 14. oldal. 

 

VII. Kötet előtt készült utószó 

 

- Nincs önmegvalósítás a közösségbe való beágyazódás nélkül. 
Riport: 2008. május 18.  

Megjelent: Erdélyi Napló (863.) 2008. június 4. 

 

 


