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Fenyő és gótika. 

Ez a két szó - vagyis mindaz, amit jelent - énem egy darabját képezi. 

Okos szót fülelő, könyvforgató siheder koromban már éreztem azt az igazságot, 

melyet igazán csak erdélyi ember, pontosabban, az Erdélyt ma birtokló Romániát 

ismerő erdélyi érezhet át, és amit valaha valaki így fogalmazott meg: Európa határa ott 

húzódik, ahol a gótika határai vannak. 

Sokan vitatkoztak és fognak vitatkozni ezzel, de én érzem az igazságát. A magyarság 

hangsúlyozott európaisága, a nálunk tudatosan vagy tudat alatt létező „tágabb hazám 

Európa” érzés és a gótikán túli világ ismerete, élesen húzza meg ezt a vonalat. A 

nyugati és keleti kereszténység határvonalát. 

Az, hogy ez a határ egybeesik a Kárpátok - fenyvesekkel ékes - vonulatával, hogy az 

égbetörő büszke fa vonalaival a gótikus székesegyházakat idézi, hogy gótikus stílusú 

szülőházamat az anyám ültette fenyőfák ölelték körül, pusztán véletlen.(?) De ez a két 

fogalom bennem együtt él. 

Erdélyben születtem, a kisebbségi sorsot tudatosan vállaló és formálgató értelmiségi 

családban. Előző emlékeim ellentmondásos, tragikus évekbe nyúlnak vissza, 

szorongások, félelmek és képmutatás közepette cseperedtem fel, és eleve legyőzöttként 

kezdtem az életet, küzdöttem eredménytelenül és aztán visszavonultam reménytelenül. 

Most teljes kényelemben szenvedek. 

Nem tartom magam írásra hivatottnak, de családom fáját a viharvert szirtről, úgy 

hittem puha kerti földbe plántáltam át, s talán unokáim unokái egyszer megkérdezik, 

hogyan s miért. 

Magamról is írok tehát, de nem magamért. Tényekről és történetekről, érzésekről és 

hangulatokról számolok be a múltból - melyeket, ha én és közelállóim nem leszünk, már 

senki sem idézhet meg - és az örökké múlttá aszalódó, mindenkori mából. 

Gondolataimat mélységesen befolyásolja a Tamási Ároni idézet: „Mi végre vagyunk 

a világon : azért, hogy valahol otthon legyünk” Nos mi – az átérkezők - már otthon soha 

nem lehetünk, de utódaink ezt nem fogják tudni. Mégsem szeretném, ha ez számukra 

már közömbös lenne. Nem miérettünk, hanem őérettük s az igazságért. 

 

 

Pápakovácsi. 
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                                                  ÉVFORDULÓN 

 

 

A nap tüzes nyilai perzselik a Bakonyalja dimbes-dombjait. A völgyekben fehér 

tornyok, békés házak. Benne magyarok. 

Akár a Kalotaszeg dombjai között is lehetnék ebben a hangulatban (ez hozott ide 

minket).  

De mégsem. 

Az, az éppen hét év előtti nap, amikor egy izzadt, ideges és idegen hivatalnok durván 

ráütötte pecsétjét a szülőházamra, olyan fordulópont volt, amelyik lehetetlenné teszi 

örökre, hogy ez a két hangulat azonos lehessen. Egyáltalán lehetetlenné teszi annak a 

réginek, régi formájában való visszatértét. 

Eszembejutnak a verejtékes hetek, pontosabban 17 nap rohanás az életért. Ha nem 

sikerül szülőházamat átadni a román államnak, remélt - és mindenkor annak tartott - 

hazám nem fogad be, szülővárosomban pedig bőröndömmel maradok az utcasarkon, 

mert saját házamba már nem térhetek vissza. 

Rohanás az igazolások tucatjai után, izgalom, vita, megalázó helyzetek, jó és 

rosszindulatú ügyintézők, protekciók, korrupt többségiek. Aztán saját házamra - három 

hónapra előre - kifizettetik a lakbért, mert annyi idő is kellhet, míg az új tulajdonos 

beköltözik és a hivatalnak ezalatt jövedelmet kell produkálni, a napokon belül lejáró 

befogadás miatt pedig, a pecsétet a lakásra ütni hivatott hivatalnok megvesztegetése, 

hogy ne késsen kénye-kedve szerint napokig. 

Ott vagyok a kis torony mögött, vállaimat zokogás rázza. Körülöttem állanak 

láthatatlanul - apámmal - a ház egykori vendégei, az erdélyi magyarság nagyjai, Kós, 

Tamási, Dsida és a többiek. Érzem amint a balkán egy újabb arasszal közelebb kúszik, 

érzem amint életem első - csaknem - negyven éve, eltávolodik tőlem. 

Hét év alatt az ember átalakul, hétévente megújul. 

Vajon igaz? 

Mert a lelki teher nem csökkent, az ottmaradt föld és lakói iránti aggódás nem 

csökkent, de csökkent az itt remélt csodában vetett hit, csökkent a bámulat azok iránt, 

akiket onnan magyarnak hittünk, a minket váró Magyarországnak képzeltünk. 

Most aggodalmunk kétszeres, látjuk az emitt leselkedő veszedelmet s közben az 

amott lakmározó fenevadat. És nem tudjuk melyik a rosszabb. 

Próbálunk jövőbe látni, jövőt kémlelni. 

Hittel. 

Amott a megmaradás reményén túl nem látni semmit. Az is a csodák világába 

tartozónak tűnik. Értük is csak itt lehet cselekedni. Ott csak a tűrés, itt a feltámadás 

kényszere, hogy ott is fellobbanhasson a reménység pislákoló tüze. Igen itt kell 

feltámadni, nagyot, hatalmasat cselekedni. Aztán magunkhoz ölelni a 

kívülmaradottakat. De nem világ igazságára várva. A magunk emberségből. Ez lenne az 

egyedüli megmentő csoda. 

És ebben az eltompított, rendszerkészre puhított népben nem látom, hogy benne 

lenne az erre való képesség és hajlandóság…. nem látom. 

De mégis hiszem erős hittel. Az nem lehet, hogy……… 

Kell jöjjön megint egy történelmi pillanat amelyet végre mi is megragadunk. 

Erre kellene felkészülni valamennyiünknek. 
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Az év első estje, a diófa csupasz ága álmosan néz be az ablakon, meghimbálja a szél 

- aztán lassan beleolvad a sötétbe, csak egy távoli utcai fény csillan meg olykor a nedves 

ágakon. 

Az olajkazán a falon túl duruzsol. Vendégem kérdezősködött a zaj eredete után. Ott 

folyik le a hálapénz, válaszoltam. Azóta ez a sustorgás ezzel a definícióval azonosult. És 

igaz is.  

Velem szemben a nagy könyvespolc középső sora kazettákkal, lemezekkel van tele. 

Alatta dossziékban sorakoznak az újságkivágások. Rajtam kívül senki sem olvassa 

errefelé. Erdélyi barátaim szokták falni, ha erre járnak. Fél éjszakát is átolvasnak a 

témakörök szerint csoportosított kivágásokból. Őket érdekli. Ők még lelkesednek vagy 

csüggedeznek az így nyert információkon. 

Itt valahogy más a hangulat. Még most is találkozni olyan tájékozatlan értelmiségivel 

(?) aki nem tudja, hol van Kolozsvár. A tavalyi erdélyi látogatóink közül - és nem 

voltak kevesen - alig akadt, aki megúszta a már-már szokvány-kérdés nélkül. Honnan 

tudnak ilyen jól magyarul?  Nem győztem őket vigasztalni. 

Annál tájékozottabbak viszont itt a gazdasági ügyekben. Miként lehet külföldről ezt-

azt behozni. Száz tanácsot is kapok, hogyan vegyem meg az óhajtott nyugati kocsit. 

Nem egy betegem méri az életszínvonalat a naponta megengedhető söradaggal. Ó 

doktor úr! A fiamnak nagyon jól megy. A pártnál gépkocsivezető. Ha hazaér este 3-4 

sört is megihat, mondja az egyik bácsika. Most cseréli Ladára a Trabantját és készülnek  

hétvégit is épülni. 

De vannak lelkesek is. Ők a maguk módján lelkesednek. Bizalmasan súgja meg 

nekem az egyik. Dokikám, az egy príma magyar gyerek. Az este énekeltük együtt a 

székely himnuszt. Csak úgy fújta. 

A lányomék baráti köre ugyanakkor hátizsákosan járja Erdélyt és gyűjti az 

élményeket. 

Hát ilyen színes a kép. 

Sokat beszélnek mostanság a többpártrendszer kérdéskörről. Társaságokban nem 

tabu, de azért óvatosan tálalt és izgalmas kérdés. Valami mocorog a fű alatt. Valami 

meglazult. 

Engem udvariasan megkerestek „a fiuk” és arra kértek, éljek jó híremmel, 

hitelemmel s írjak nyugati magyar lapoknak a magyar kormány pozitív hozzáállásáról a 

nemzeti - főleg a leszakított magyarsággal összefüggő - kérdésekkel kapcsolatban. 

Finoman, de határozottan kitértem. Arra hivatkoztam, hogy nekem haza kell járni, s ott 

nem vennék ezt jó néven. Hiszen (mióta kihallgattak) jól tudják, hogy mikor eljöttük, 

lojalitási nyilatkozatot kellett aláírni a románoknál. Megértették és többet - ezen a 

módon - nem zaklattak. Minden rosszban van valami jó.  

Elgondolkodok azon, hogy odaát a románok figyeltek, figyeltettek, de szerencsére 

nem álltak szóba velem. Csak az áttelepüléssel járó kihallgatások emléke kísért. Az 

viszont volt elég. 

Ja többpártrendszer!? Ez az, amit nyugaton demokráciának neveznek. Nekünk 

történelem. 

Ha ilyen fordulat következne be, vajon mi lenne itt? 

Van-e még nyoma a múltnak, van-e még sokat megélt és hiteles öreg, aki átadhatja a 

múlt tapasztalatát. És milyen lesz, ha az egypártból majd maguktól vagy felsőbb 
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tanácsra szétspriccelnek a tagok. Létrejöhetnek-e még itt életképes és tiszta pártok? 

Tudja-e ez a nép, hogy mit is akar? Milyen lesz az átmenet? Remélem békés. 

Honnan ez az optimizmus?  A fegyverkezési hajsza jótékony nyomása elég lehet? 

Nocsak! Egészen belelovaltam magam. 

Ha pozitívan gondolkodok már azért is érdemes volt átjönni, hogy ezt itt papírra 

merem vetni. Odaát életveszélyt jelenthetne. Azért itt sem teszem az ablakba. 
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                                                  ERDÉLYRŐL 

 

 

Amikor felkértek, hogy Erdélyről írjak, sokáig haboztam azon, hogy mit tegyek. Van 

aki érti ezt van aki nem. Én véletlenül abban a helyzetben vagyok, hogy valamivel 

többet tudok e fájó kérdésről, de ezzel együtt is roppant keveset. Mindenre válaszolni 

még tudós hazánkfiai sem tudnak. Talán majd idővel könnyebb lesz. 

Tudom azt, hogy évtizedes rossz reflexek folytán a téma kényes kérdésnek számít. 

Két dolog adott nekem mégis bátorságot, hogy - azt a keveset - amit tudok, elmondjam. 

Az egyik egy Glatz Ferenc által közölt írás 1985-ből, melyet a Mozgó Világ 3. 

számának 82. oldalán lehet olvasni, a másik a tény, hogy a napokban megjelent a 

háromkötetes Erdély Története. Ötven év után először. 

Glatz Ferenc a História c. folyóirat főszerkesztője, történész, akiről még nagyon 

sokat fogunk hallani. A tőle idézett szöveg nem lesz könnyű, de iránytűnek szükséges, 

tehát át kell rágni magunkat rajta. 

Kezdjük hát el: 

„Aki Magyarországon magyar történelemmel foglalkozik, az kutatásában mindennap 

érzékelheti, hogy Magyarország 1945 utáni történelme egy új gazdasági, politikai, 

katonai közösség történelmével együtt halad... E közösség működtetésére két felfogás 

alakult ki történelmünk folyamán: az egyik az 1947-1953 közötti korszak terméke. A 

szocialista világrendszer veszélyeztetettsége idején a szocialista egységet a rendszerben 

résztvevő kisebb közösségek önállóságának visszafogásával kívánták elérni. A másik 

koncepció az SZKP XX. kongresszusán indult demokratizálódási folyamat 

eredményeként: az egyes országok önállóságának tiszteletben tartását akarja. 

Megvalósítása még nem zárult le. 

Itt teszi fel a kérdést a történész: Vajon a XX. kongresszus után nem következett-e be 

egyes országokban paradox módon a nemzeti - nemzetiségi jogok jelentőségének 

lebecsülése? Történészként is nagy értékűnek tartjuk a magyar kormányzat álláspontját, 

hogy elvi meggyőződésből nem válaszol nacionalizmusra - nacionalizmussal. Jól 

tudják, hogy a Magyar Népköztársaságnak vannak olyan elsődleges, a szocialista 

közösségi tagságból következő érdekei, amelyek fokozott megfontolásra intenek e 

kérdések megválaszolásában, de már feltevésében is. De amikor író - olvasó 

találkozókon nekünk szegzik a kérdést, mit mond a történész? Megfontolni, nem 

vitatkozni, megsértődnek a szomszéd elvtársak, stb. Tudunk-e ezekre a kérdésekre 

nyíltan és emberként megnyugtatóan válaszolni. És jó-e, hogy a tömegtájékoztatásban 

ezzel kapcsolatban csak vezérszavak vannak? A történész szerint: diplomáciánk, 

ideológiai apparátusunk ma még nincs felkészülve a térségben jelentkező konfliktusok 

eredményes feloldására. Történelmünk, kulturális fejlődésünk, a térségben játszott 

valódi szerepünk külföldi megismertetésében lemaradtunk - ez ma ténykérdés. Nem így 

szomszédaink, akik nemzeti érzékenységünket semmibe véve teszik ezt. 
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E ponton elválik a történész és a gyakorlati politikus véleménye. Azt, hogy 

felkészületlenek vagyunk meg kell mondani azoknak akik bíráló kérdéseket szegeznek 

nekünk. 

Nem vagyok biztos benne, hogy azok az emberek a nacionalizmus élesztgetői, akik 

arról kérdezgetnek: meddig kell még a szocialista Magyarországnak mindennap szinte 

bocsánatot kérni, hogy Trianonban magyar kisebbségeket csatoltak más államokhoz. 

Vajon nem azért termelődik újra a nacionalizmus, mert nincsenek eredményeink a 

tragikus ellentmondások feloldása terén? Nincs olyan nacionalista történész, aki akkora 

kárt tudna tenni a közgondolkozásban, mint a határokon elvett magyar nyelvű könyv.” 

Idáig követtem Glatz Ferenc gondolatait. 

És most idézzük közoktatásügyi miniszterünket, Köpeczi Bélát, aki maga is erdélyi, 

a Kolozsvári Református Kollégium növendéke volt. Ő szükséges tapintattal így 

indokolta az Erdély Története kiadását: 

„Múltunkat és mai helyzetünket nem lehet igazán megérteni anélkül, hogy ne 

ismernénk a bennünket körülvevő világot... Erdély területén ezer éve magyarok is 

laknak, akik ezer szállal kötődnek a magyarság zöméhez. Erdély magyar kultúrája része 

volt és ma is része az összmagyar kultúrának... Álláspontunkat az határozza meg, hogy 

relatív történelmi optimizmussal hisszük, hogy az új társadalomfejlődés hozzájárulhat 

az egykor szemben álló nemzetek közeledéséhez és együttműködéséhez. A várható 

vitáknak jó alapja lehet a most megszületett igényes vállalkozás, közelebb juthatunk a 

közös szemlélet kialakításához és az eltérések megítéléséhez. Ezt követeli tőlünk s 

minden érdekelttől a közös múlt.” 

Végül még egy idézet. Soltész István így ír a Magyar Nemzet egyik 1983-as 

számában, a Nemzeti józanság c. cikkében: 

„Tapasztalatból tudjuk, józan önmérsékléssel tartjuk számon, hogy a nemzeti 

érdekek és a szocializmus nemzetközi követelményei nem mindig esnek automatikusan 

egybe. Előfordulhat, hogy számos kérdésben a világ különböző részein szocializmust 

építő országok sajátos érdekei messzebb kerülnek egymástól, sőt átmenetileg a 

részkérdések akár egymással szembefordulók is lehetnek. Mégis nemcsak szükséges, de 

lehetséges is a türelmes egyeztetés és egyetértés a lényegi az alapvető érdekazonosság 

alapján....A kioktató fennhéjázás a sovinizmus, az árulás aknazónás határát súrolja, és 

nem alkalmas arra sem, hogy más nacionalizmusokat hatástalanítson. Sőt! Barátságtalan 

külső környezetet provokál, és szűkíti a saját mozgásterünket. Minden hebehurgyaság, 

ugyanúgy ellenünk fordulhat, mint a tébláboló gyámoltalanság. A következmény pedig 

egyenesen tragikus lenne, ha egy percig is engednénk azoknak a szirénhangoknak, 

amelyekkel ellenfeleink szándékosan szeretnék sok módon és sok területen irracionális 

mezőkre terelni a magyar cselekvést.”  

Sajnos a román vezetés és sajtó az ezzel kapcsolatos kérdésekre indokolatlanul 

ingerületen, túlérzékenyen és minden tárgyilagosságot mellőzve válaszol. 

Kádár János a Helsinki Záróokmány aláírásakor így beszélt: „Mi annak a népnek a 

küldötteiként veszünk részt ezen a történelmi jelentőségű tanácskozáson, amely államot 

alapítva 1100 éve él a Duna-Tisza táján, Európa közepén, így múltunk és jövőnk 

egyaránt az itt élő népek sorsához kötődik. Meggyőződésünk, hogy Európa minden 

népének legfőbb kívánsága a béke. Ha lehetséges még fokozottabban így van ez a 

magyar nép esetében, amely évszázadokon át a hadak útjának kereszteződési pontján élt 

és mérhetetlen véráldozatokat hozott, hogy fennmaradhasson és megőrizze államát a 

fenyegető pusztulással szemben. Századunkban az első világháború hiábavaló áldozatai 
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után a vesztes Magyarország területe a korábbinak egyharmadára csökkent, a második 

világháborúban, urai bűnéből a rossz oldalon vérezve, elvesztette felnőtt lakosságának 

nyolc százalékát és az ország romhalmazzá vált.” 

Ez a kijelentés és még néhány valódi és kitalált nyilatkozat váltotta ki azt a haragot, 

melynek terméke Ion Lancranjan Szózat Erdélyről c. uszító, elfogult, fasisztoid 

szövegű, sértő könyve is volt. 

A förmedvényre Száraz György író, a Kortárs főszerkesztője válaszolt magyar 

részről hivatalosan, Egy furcsa könyvről című, nagyon érdekes és olvasmányos 

munkájában, dicséretes önfegyelemmel és békülékenységgel. A vita egy darabig még 

gyűrűzött, aztán hamvába hullt. Méltatlan vita volt. 

Szomorú, hogy mielőtt hozzákezdenénk az igazi témához, ennyi nehéz kérdés merül 

fel. Mégis fontos, hogy ezekkel a komoly és a politikai megfontoltság szűrőjén átszűrt 

véleményekkel induljunk utunkra. 

Mi a kérdéssel kapcsolatos jelenlegi hivatalos magyar álláspont? 

Ezt két oldalról közelítjük meg: 

- Először is elfogadjuk a jelenlegi európai határokat és országunkban a lehető 

legpéldásabb nemzetiségi politikát folytatjuk. Alapelvünk, hogy a kisebbség akkor 

egyenjogú, ha többlet jogai is vannak, és ezzel ellensúlyozzuk számbeli kisebbségéből 

eredő természetes hátrányait. Így őrizhetik meg magukat és kultúrájukat, hogy ezzel az 

ország gazdagodjon és színesedjen, illetve betöltessék a szomszédos országok felé a híd 

szerepét. Ezt a politikát egyébként a történelem során először Szent István királyunk 

hirdette meg.  Megtalálható a fiához intézett intelmekben, mai fül számára is érthető 

fogalmazásban. Jelenlegi politikánk ennek aktualizálása kell legyen. 

- Másodszor, külpolitikailag azt hangsúlyozzuk, hogy a kérdés megoldása nem lehet 

a határok tologatása, hanem egy olyan békés fejlődés, amelyben a szomszédok jó 

együttműködése tökéletes lesz, és a különböző országokban lakó nemzetiségek 

szabadon fejlődhetnek és ápolhatják kapcsolataikat az anyaországokkal. Közben pedig 

lehetnek becsületes állampolgárai országuknak. 

- Szűrös Mátyás, a központi bizottság titkára fogalmazta meg néhány hónapja a 

kérdést a következő módon: „Magyarországnak az az egyedülállóan különleges helyzete 

van, hogy határai mentén a szomszédos országokban nagy tömegben élnek magyarok, 

akiknek ez a föld ősi szülőföldje. Ez a különleges helyzet a magyar politikai vezetés 

számára különleges feladatokat és felelősséget jelent.” 

- A másik oldalon a román álláspont, mint mondottam, nagyon merev. Az 1977-ben 

lefolyt Kádár - Ceausescu találkozón aláírt tervezet pontjai 10 év után is jórészt 

megvalósulatlanok. Az ott élő magyarok helyzete azóta tovább romlott. 

Az ottani propaganda a nemzeti romantika szellemében működik. Ezen, száz vagy 

mégtöbb évvel ezelőtt más országok is átestek. 

Ez a propaganda nem csak az egyéb bajokról tereli el a figyelmet, de megmérgezi a 

felnövő nemzedékek tudatát és hamis nemzeti tudatot ad nekik. Nyíltan hirdetik 

felsőbbrendűségüket a betolakodó magyarokkal szemben, odáig mennek gyermekes 

történelmi elméleteikkel, hogy már a történelem előtti időkben keresik jelenlétüket 

Erdélyben. Sok ezer éves Trák birodalom örököseinek vallják magukat, messze túllépve 

az eddig ismert úgynevezett dáko-román elméletet, mely maga is bizonyíthatatlan és 

dák-római keveredésből eredezteti a mai románokat. 

Lancranjan említett könyvében így ír az Erdélyt benépesítő román parasztságról: 

"Igen, ő az, Paraszt őfelsége, Erdély jogos és tényleges vajdája, az ország koronázatlan 
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ura, aki eredendő jóságában megosztotta másokkal az utolsó darab kenyerét is, aki 

dolgozott és lázadt, aki megfeszíttetett, felakasztatott, kerékbe töretett és darabokra 

vagdaltatott, aki meghalt a mások háborúiban és feltámadt a mesékben, legendákban, 

vágy és gyászdalokban, s aki kezdetben dák volt, azután római, még utóbb román, 

természetes folyamatosságban, aki békével tűrte idegen urak zsarnokságát, de mindig 

éreztette jelenlétét a beözönlő elnyomókkal. Ő az a nemes faj, a fejedelmi járású, szép 

régi fajta, alapköve s meghatározója az egész nemzetnek, nem száz vagy kétszáz, még 

csak nem is ezer éven át, de egészen a kezdetektől stb. stb........." 

Ugyanezzel kapcsolatosan olvassuk el Kányádi Sándor jeles kolozsvári költő Rátarti 

öszvér c. versét, amely az Új Tükör idei 48. számában jelent meg.(Hogy miért ír ilyen 

élesen egy nagy költő, azt Pomogáts Béla irodalomtörténész Kányádiról írott következő 

sorai magyarázzák meg: „Költői világképében akkor következett be változás, midőn a 

romániai magyar nemzetiség életét súlyosabb tapasztalatok kezdték beárnyékolni, s 

lassanként fényüket vesztették azok a remények, amelyek a kisebbségi gondok gyors 

megoldását ígérték.”) 

 

                   Rátarti nagyon a derék 

  öszvér mindkét ágon a fölmenőkre 

  az egyiktől békés természetét  

  a másiktól szép hangját örökölte 

  és mindkettőjüktől a földet 

  melyen adatott legelni s hálnia 

  s amelyet ősi öszvér-legelőnek 

  ismer az ösztövér öszvér-história 

  egy valami nyugtalanítja 

  csupán e fajta-büszke állatot 

  hogy kanca szülte őt kinek apja 

  a világot-meghágó csődör maga volt 

  elrendeli úgy hírlik odaföntről 

  s lesz az anyja is mint az apja csődör. 

 

A parabola egyértelmű. Sőt többértelműen egyértelmű. 

Kötetekre menő tanulmányokat lehetne írni a beolvasztás különféle rejtett és nyílt, 

rafinált és durva módszereiről. 

Az ország általános helyzete nehéz. Ezt a román lakosság is sínyli. Ezzel 

kapcsolatosan kapunk híradást Kányádi Sándor Szürke szonettek c. zseniális 

versciklusából, mely az Új Tükör idei 41. számában jelent meg. 

- Hangsúlyozni akarom, hogy csak akkor tudunk magunkban igaz és tárgyilagos 

képet kialakítani, ha gyűlölet és bosszúvágy nélkül, haragot félretéve, tudományos 

alapon közelítjük meg a kérdést. Nem úgy, mint vitapartnerünk. Különösen óvatosak 

kell legyünk, mert hosszú idő óta próbál a propagandájuk nacionalizmussal vádolni. 

Erről a romániai lapokban bőven olvashatunk. Ugyanakkor az óvatos szemléletnek 

kínálkozó csapdájába sem szabad beleesni. 

Ismernünk kell szomszédainkat. Így a román népet is. Tudnunk kell, hogy tehetséges, 

értékes kultúrával rendelkező nép. Becsülnünk kell teljesítményeiket és jó 

tulajdonságaikat.  
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Soha nem szabad visszavonnunk okos és ugyanakkor óvatos békejobbunkat. 

Megengedhetetlen hozzáállás, ostoba és ártalmas a büdös oláhozó, ökölrázó, síró, 

szőröstalpúzó hangnem. Ikerpárja lehet az ott elkövetett mostani hibáknak. 

De mi is Erdély - a Tündérkert? 

- Először idézzük Makkai László szavait: „Erdély mindég többet és jobbat kellett 

adjon a magyarságnak és a világnak, mint ahogyan erejéből kitelni látszott.” 

Erdély történelme része a magyar történelemnek, annak sajátos fejezete. Nem 

választható el tőle. Ezt tükrözi az új Erdély Történetének megjelenése is. 

A kérdéssel kapcsolatosan közvéleményünk tudathasadásos. 

- Egyrészt vannak azok, akik nem tudnak erről semmit. Az ok a történelemoktatás 

ismert háttérbeszorítása az elmúlt évtizedekben. Az ezzel kapcsolatos viták már 

lezajlottak és a hibát folyamatosan próbálják orvosolni. Ezek azok az emberek, akik 

nem tudják hol van Kolozsvár, meglepődnek az Erdélyből idelátogatók magyar szavait 

hallva. Ezek teszik fel a gyanútlan, de könnyfakasztó kérdést: hol tanult meg ilyen jól 

magyarul? Képzeljük el annak az érzéseit  - e kérdést hallva -, aki ezért a magyar 

nyelvért nap mint nap megszenved, hátrányos helyzetben, megaláztatásoknak kitéve, 

lelki és anyagi nyomás alatt vállalja. Mikor ide érkezik, boldogan csodálkozik rá az 

eredményekre, szívét büszkeség tölti el, végre embernek érzi magát. És amikor kilép a 

körútra, ezzel a kérdéssel fogadják. 

- Másrészt vannak azok, akik rokoni kötelékek, úti élmények, olvasmányok kapcsán 

tisztába vannak valamennyire a kérdéssel. Élénk figyelemmel kísérik ottani 

honfitársaink gondjait. Bennük számos megválaszolatlan kérdés kelt zűrzavart. 

Amint azt szintén Szűrös Mátyás kb. titkár mondotta: Az erdélyi kisebbség 

gondjainak érzékelése közvéleményünkben mély nyomot hagy és gátlólag hathat 

szocialista építő munkánkra is, így gyarapodásunkra s ezen keresztül a szocialista tábor 

erősödésére. 

Térjünk vissza ismét néhány idézethez. Azt a fent emlegetett fájó kérdést felteheti a 

félig tájékozott is. Illyés Gyula magyarázza el, hogy hogyan és hogy ez miért baj: 

„Maguk kintről jöttek? És még tudnak magyarul? az álmélkodó kérdésnek, mint a dum-

dum golyónak, két dörrenése van a bárhonnan jöttek idegzetében. A második a benső a 

rombolóbb az elsőnél. Ez csak a fület sérti, amaz már a szívbe tép sebet. Mert mit is 

tudat vajon a minél simább, annál érdesebb szavú kérdező tán már az összeismerkedés 

szívélyes kézfogása alatt? Nem kevesebbet, minthogy ő az innen való már reflexeiben is 

„leírt” egy problémát. Hogy azt a kérdést, amely beszélő társának életében tán a 

legszorítóbb, ő nyomtalanul kivetette a tudatából s őbenne lám már föl sem merül az, 

hogy annak mások közérzetében akárcsak áttételesen kínos vonatkozása lehet. 

Elmerenyheség folytán? Elménk e térén nem renyhe. Feledékeny csupán?..... .....”stb. 

stb. 

- Köpeczi Béla így ír a kérdésről a Magyar Nemzet 1980. február 3-i számában a 

mindennapi tudatról c. cikkben: „A nemzeti önérzetet jogosan sértik olyan tények, 

amelyek nemcsak a szocializmussal, hanem a legelemibb emberséggel is szembeállnak. 

A magyar nemzetiségek sorsa a szomszédos országokban joggal érdekli a hazaiakat s 

ezt az érdeklődést nem lehet és nem szabad más államok belügyeibe való 

beavatkozásnak tekinteni. A dunai nemzeteknek elemi érdeke a szoros együttműködés s 

ebben az együttműködésben valóban a híd szerepét játszhatják a nemzetiségek. Közös 

érdekekről van tehát szó, amikor azt kívánjuk, hogy a lenini nemzetiségi politika 

gyakorlata érvényesüljön mindenütt, nálunk és más országokban is.” 



 12 

- Ugyancsak a Magyar Nemzet 1984, augusztus 7-i számában, Mátraházi Zsuzsa így 

ír: Az anyaország felelőssége c. cikkében: „Nincs a földön jobb érzés, mint tudni és 

látni, hogy a saját nemzete hazavárja külföldön élő lakosait és szereti, tiszteli őket, 

amiért meg tudták tartani magyarságukat”. Írásban egy csallóközi diák vallomását idézi. 

- Aki az utóbbi évek hazai sajtóját és a könyvesboltok polcait figyeli, de a 

rádióhallgatók és televíziónézők is örömmel tapasztalhatják, hogy egyre nagyobb 

számban és egyre jobb színvonalon olvashatunk, hallhatunk erdélyi témákról. Fontos ez. 

Történelemképünk és kulturális múltunk freskója így nem lesz hiányos. 

Erdély történelmét nem lehet néhány mondatban elmondani. Nem is célom. 

Remélhetőleg fogják forgatni az új Erdély Történetét. Néhány tényt azonban érdemes 

kiemelni. 

Történészek mai véleménye szerint, Erdély nagyobb részét a magyarság, már a 

honfoglalás idején megszállta. Román források ezzel ellentétben azt állítják, hogy ez a 

folyamat csak a XIII. században zárult. 

Erdély területén főleg szláv és avar eredetű népességet találtak, gyéren és inkább 

csak a gazdaságilag fontos pontokon, mint pl. a só és aranybányák környékének bolgár 

őrségei stb. 

Dákoknak vagy dáko - románoknak nyoma sem volt akkor. 

Dácia egykor valóságos állam volt, melyet a rómaiak meghódítottak nehéz 

hadjáratokban, majd a Trajánusz-i hódítást alig 150 év után Auréliánusz kénytelen 

feladni, mert nem tudja megvédeni a népvándorlás meg-megújuló hullámaitól. Az egész 

lakosságot kitelepíti a Dunától délre egy új Dáciába. (Egyes történészek az albánokban 

látják ezek utódait?) 

Kialakulásuk kiinduló pontja, minden esetre az Ochridi tó közelébe tehető. A 

románok ősei sokáig a bolgárokkal éltek közös államalakulatban. Szövetségi 

ingatagságuk oda vezetett, hogy a bolgárok a Dunától északra taszítják őket. Itt 

Cumániába, tehát a kunok országba kerülnek, és feltehetően keverednek velük. Makkai 

László az új könyv egyik írója és szerkesztője szerint, végleges kialakulásuk 

valószínűleg a Déli Kárpátok és a Balkán hegység déli lejtőin ment végbe. Itt volt 

lehetséges az úgynevezett transzhumáló pásztorkodás, ami azt jelenti, hogy kétlegelős 

életmód. Télen a sík, nyáron a hegyvidéken legeltetnek. 

Okleveles források először a 13. században emlékeznek meg róluk, Erdély területén. 

Egy királyi birtokra kerülnek, és az onnan eltávozókat rendelettel vitetik vissza eredeti 

állomáshelyükre. Nem valószínű és logikátlan lett volna ez, egy egész Erdélyt nagy 

számban lakó őslakosság esetében. 

Mivel nem adóznak és többségüknek még katonai terhei sincsenek, a hegyek 

védelmében gyorsan szaporodnak. Közben betelepedésük is folyamatosan és a magyar 

királyság támogatásával folyik. A többséget mégis csak jóval később érik el, amikor a 

pusztító erdélyi háborúk nyomán és a török kiűzését követően kialakult demográfiai 

vákuum szippantja be őket. Ráadásul bevándorlásukat segíti a Habsburgok telepítési 

politikája, mely a magyar telepeseket korlátozza és az a tény is, hogy ekkor uralkodnak 

a román fejedelemségekben a kizsákmányolásuk embertelenségéről hírhedt görög 

fanarióta fejedelmek. 

Idézzük Száraz Györgyöt: A már említett Egy furcsa könyvről c. művének 48. 

oldalán írja: „A török hódoltság idején - de leginkább a felszabadító háborúk során - a 

pusztulásnak leginkább kitett belső területekre települt magyar etnikum iszonyú 

vérveszteséget szenved. De nem kedvez a magyarságnak az ezután következő osztrák 
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telepítési politika sem. Lancranjan megírja: „A románoknak hosszú ideig nem volt 

joguk a városokba letelepedni” - román olvasóját pedig bizonyára felháborítja őseinek 

kirekesztettsége. De azt már nem tudja meg, hogy a szász városokba magyarok sem 

települhettek, hogy a felszabadított Budáról kitiltották a magyarságot, s az 

elnéptelenedett Bánság újratelepítésekor a német telepesek mellé csak szerbeket és 

románokat bocsátottak, magyarokat nem. Ezekről az évtizedekről számos pontos írott 

dokumentum áll rendelkezésre. Reméljük egyszer feldolgozva, könyv alakjában is 

napvilágot lát.” 

Ami az erdélyi szászokat illeti, ezeket a magyar királyok 1160-tól kezdve, 

fokozatosan telepítik be. Tulajdonképpen Európa legkülönbözőbb részeiről jönnek és 

Erdélybe ötvöződnek nemzetté a magyar királyság által biztosított, következetesen 

betartott, jogokat élvezve. Nem szabad összetéveszteni őket a török kiűzése után fenti 

módon betelepített svábsággal. Virágzásuk idején e század elejére már 800000 körül 

voltak. Jelenleg eltűnőben vannak mint etnikum és önálló kultúra. Még 220000 él 

belőlük Romániában. Kitelepülésük (kiárusításuk) folyamatos. (az ezredfordulóra már 

csupán néhány tízezer maradt. a. sz.) 

- A székelyek, a jelenlegi román leválasztó törekvések ellenére, magyarok. A mai 

székely megyékbe településük Magyarország, majd Erdély nyugatibb területeiről 

történt. Határőr szerepet kaptak itt is, mint előbb a nyugati végeken. Új lakóhelyeik a 

mai napig őrzik az eredeti, honfoglalás kori lakóhelyük helyneveit. Erről érdekes 

térképet közöl a História c. folyóirat idei, teljes egészében Erdéllyel foglalkozó - 

második száma. 

- Itt kell még megjegyezni, hogy a román fejedelemségek megszervezése is a magyar 

királyok műve. Céljuk a gyepük megerősítése, szervezett védelme volt. A román 

fejedelmek időnként említett erdélyi birtokai királyi adományok voltak, hogy ezzel 

ingatag hűségüket erősítsék. A román történetírás ezzel ellentétben erdélyi hódításokról 

ír. Ez nem igaz. Határozott politikai céllal végrehajtott adományozások voltak. 

Egyébként Moldova /Etelköz nyugati fele/ lakosságának még 3-400 éve is, jelentős 

része magyar volt. A fejedelmi udvar magyarul levelezett. A keleti rítusú ortodox v. 

görögkeleti vallás aztán meghonosítja a cirill betűket. Ezután azonban éppen az ekkor 

gyorsabb fejlődésnek induló erdélyi román kultúra hatására a latin betűket vezetik be. 

Erdélyben az erdélyi fejedelmek támogatják kulturális felemelkedésüket, majd az 

ellenreformáció során - a Habsburgok közreműködésével - létrejött görög katolikus 

vallás jelentős román tömegeket emel fel, és megalapozója lesz a modern román 

kultúrának. Székhelyük Balázsfalva volt. Itt ápolgatták és budai magyar nyomdákban 

adták ki első könyveiket a római eredetről. Ezért is érzik annyira szentnek Erdélyt. 

Hasonló érzelmeink nekünk is vannak (voltak?) Erdély vonatkozásában. Hiszen 

közel két évszázadon át a magyar kultúra letéteményese Erdély. Mondhatni Erdély 

jelenti az önálló Magyarországot. És úgy a kultúra, mint az európai politika terén 

magasra állítja a mércét. Elég ha Bethlen Gábor vagy Bocskai István nevét említem. 

Minden itt felmerülő kérdés, külön-külön, több órás vita tárgya lehetne. Mivel a 

témakör számunkra annyira új, nagyon nehéz, kitérők nélkül átfogni. 

- Külön kell megemlíteni, hogy Erdély Magyarországtól való látszólagos 

függetlensége ne tévesszen meg senkit. Természetes, hogy ellenlábas történészek ezt 

másként állítják be. 

Eleinte a gyula, később vajdák kormányozták, tekintettel távolabbi fekvésére. Az 

ország három részre szakadásakor, az egyedüli rész amely megőrzi függetlenségét „két 
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pogány közt”. A kialakuló Erdélyi Fejedelemség ezért él külön életet, de a 

Magyarországgal való közösség egész történelmét végigkíséri. A Habsburgok így 

veszik át az uralmat, és a császári korona külön nagyhercegségként kezeli. Az unió 

végül is a kiegyezés egyik eredménye, mely formailag is megvalósítja az egységet. 

- Erdély viharos történelmi múltja, a két tűz között leélt évszázadok, vezettek a 

sajátos, manapság Bethlen Gábor-i politikának nevezett magatartás kialakulásához. Ez 

az okos taktikus, manőverező politika a kis ország(rész) megmaradását szolgálta. 

Sajnos, az eltelt évszázadok magyar vezetői nem tanultak belőle. Helyességéről sokáig 

vitatkoztak és ma is vitatkoznak róla, mint emberi magatartásformáról a nemzetiségi 

létben. Sütő András, a nagy erdélyi magyar író Anyám könnyű álmot ígér c. könyvében 

így ír: /Gergely bátyja Bukarestben úgy jutott kenyérhez, hogy a román papnál 

sekrestyéskedett/ 

„Alakulni kell a körülményekhez, miként a dagasztott tészta a tepsihez. Mit szól  

Gergelyhez az Isten ? Azt kérdezi           

- Mi vagy te, fiam? 

  - Református vagyok, Uram. 

  - Miért énekeltél ortodoxul, fiam? 

  - Hogy megmaradjak, Uram. 

  - Miért imádkoztál vízkeresztkor, fiam? 

  - Hogy szárazon maradjak, Uram. 

  - Miért lóbáltál füstölőt, fiam? 

  - Hogy megmaradjak, Uram. 

  - Akkor jól tetted fiam. A fű lehajlik a szélben és megmarad, fiam.” 

  

A hivatalos romániai történetírás ezeréves nemzetiségi elnyomásról beszél. Tudjuk, 

hogy ez nem felel meg a valóságnak. Nem is felelhet meg, hiszen nemzetiségi elnyomás 

csak a nemzeti tudat kialakulása után lehetett, mint azt Szűcs Jenő Nemzet és történelem 

c. könyvében írja, a XVIII. században kialakuló és a mai formáját a XIX. században 

elérő nemzeti öntudat előtt, nemzetiségi elnyomásról beszélni képtelenség. 

Volt viszont osztály jellegű elnyomás, ami egyformán sújtotta a román és a magyar 

jobbágyságot. Sajátos helyzet volt az, hogy magyar, vagy spontán elmagyarosodott 

román földesúr, vagy szász gazdag nyomott el mindenfajta szegényt. Ezt aztán arra 

használják fel, hogy valamennyi osztály jellegű felkelést, lázadást, nemzetinek 

tüntessenek fel. 

Azt tanítják, hogy Dózsa György román volt, hogy a román Horea jobbágyfelkelése 

magyarellenes nemzeti felkelés volt, ugyanakkor 1848 románellenes magyar 

nacionalista ármánykodás. Kossuth irodalmi művekben jelenik meg orgyilkosok 

támogatója gyanánt stb. 

Ami az igazsághoz tartozik az annyi, hogy a magyar vezetés a kiegyezés után naiv 

hibát követett el. A Habsburgoktól (saját bőrén) tapasztalt módszerekből próbált 

meríteni ötleteket a nemzetiségek beolvasztására. Ezek a kísérletek azonban szelíd 

fodrok voltak a mai románosító törekvések hullámai mellett. Mint azt Jeszenszky Géza 

írja Nemzettudat és nemzet c. tanulmányában: „A dualista Magyarország - minden 

hiányossága és hibája ellenére - polgári jogállam volt, a szabadelvűség pedig az 

államnak mintegy hivatalos ideológiája”. A parlamentben a nemzetiségek, ha tetszett 

anyanyelvükön tiltakozhattak. 
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- Alig több mint egy és egynegyed század telt el azóta, hogy a két román 

fejedelemség egyesült és létrejött Románia. 

Politikájának és propagandájának kezdettől szerves része volt a Magyarországot 

befeketítő aknamunka. A cél természetesen Erdély megszerzése volt. A történelmi 

körülmények is kezükre játszottak. Sikerült Európaszerte egy magyarellenes hangulatot 

fellobbantani. A döntő tényező azonban nem ez volt, hanem a kedvező történelmi 

feltételek meglovagolása. Már 1916-ban titkos szerződés születik az Antant 

hatalmakkal, hogyha Románia mellettük lép hadba, megkapja Erdélyt és Magyarország 

keleti részeit a Tiszáig. Trianonban, az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása után 

szentesített békekötés, ennek részbeni (!) teljesítése volt. 

Az un. történelmi Erdély mellett Romániának juttattak egybefüggő magyarlakta 

területeket a Szatmárnémeti, Nagykároly, Nagyvárad, Arad, Temesvár vonalon. Indokul 

azt hozták fel, hogy az itt húzódó vasútvonal a Szovjetellenes intervenció fontos 

közlekedési vonala, és Románia garantálja azt a nyugati hatalmaknak. De elhangzott 

még sok más képtelennél-képtelenebb magyarázat és indoklás. A teljesen tájékozatlan 

és félrevezetett diplomatákat, a titkos szerződés ismerői és a jó előre kialakított 

hangulatok irányították. Ma már vannak olyan elméletek, melyek szerint a közép - 

kelet-Európai kis országokat éppen Magyarország feldarabolásával lehetett olyan 

helyzetbe hozni, hogy itt soha ne lehessen olyan stabilizálódás - a földrajzilag egységes 

és gazdasági szempontból abszolút egymásra utalt régióban - mely egy újabb, a 

monarchiához hasonló „konkurens” nagyhatalom kialakulásához vezessen. 

Pedig, mint azt Száraz György is írja, már említett könyvének 46. oldalán: „A 

történelmi Magyarország, valóban földrajzi-politikai egység volt: Egymást gazdaságilag 

kiegészítő tájegységekkel, egységes vízrendszerrel, jól védhető természetes határokkal. 

S mivel a középkori állam összes - magyar és nem magyar - etnikumai sem voltak 

elegendőek a természetes határokon belüli terület benépesítésére, ezért, nem lévén sem 

feszítő túlnépesedés, sem gazdasági kényszer, terjeszkedési politika helyett, telepítésre 

volt szükség: „gyarmatosításra”, ahogyan Lancranjan mondja, de nem bizonyos 

etnikumok ellen, hanem az összesség hasznára.” 

Sajnos, a román sajtóban mai napig is fel-felbukkannak célzások arra, hogy határaik 

a Tisza és a Dnyeszter. A „kerek ország” az „egy folyó se folyjon ki az országból” 

jelszavak ott lappanganak. 

Nyugati román emigránsok propagandakönyveiben különös dolgok jelennek meg, 

gyanúsan hazai megfogalmazásban. Száraz György, a Valóság 1984/3 számában 

megjelent vitacikkében, a 105. oldalon így ír: 

„Érdemes elővenni a Római Névtelent, aki könyvének zárófejezetében a romániai 

magyar nemzetiség „megkülönböztető magatartásáról” értekezik. Megállapítja, hogy a 

magyarok és székelyek, ahol többségben vannak, mindenütt fölényüket éreztetik, a 

hozzájuk szolgálatokért forduló románokkal. Így van ez boltokban, szállodákban, de 

még a hivatalokban is. Amikor pedig a román szülők kérik a bécsi diktátum idején 

megszűntetett román iskolák megnyitását (!?) a magyar pedagógusoktól pökhendi 

válaszokat kapnak: küldjék magyar iskolába a gyermekeiket, mert hasznos dolog, ha 

valaki egy idegen nyelvet ismer. Bezzeg a Magyarországon élő több mint egymillió 

román meg tudta tanulni az állam nyelvét, az erdélyi magyarok viszont - a 

gyarmatosítás túlhaladott gyakorlatában gyökerező beteges mentalitásuk és 

sovinizmusuk rabjaiként - szembeszegülnek minden demokratikus, a békés együttélésre 

vonatkozó eszmével. Nemcsak arról van szó, hogy a törzs a horda nem kívánja 
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csonkítani önnön primitív egységét, hanem arról is, hogy a magyaroknak nehézséget 

okozhat egy latin, tehát tipikusan európai nyelv megtanulása, s ez nemcsak retrográd 

mentalitásra vall, de a kultúrára való alkalmatlanságnak is bizonyítéka". 

Megjelenés előtt állt nemrég egy olyan díszkiadvány, mely szerint a Dunántúl a 

Lajtáig, ősi román településekből áll. A világ tájékozatlan, a nagy hazugságok 

könnyebben eladhatók, mint a gyanús kis füllentések. 

Az ilyen szellemben felnevelt román nemzedék meggyőzése, a jövő nehéz feladata. 

Ezek után talán felmérhető a kérdés bonyolultsága és kényessége. A sajtó és egyéb 

tömegkommunikációs csatornák arról adnak hírt, egyre gyakrabban, hogy a lehetőségek 

szűkös ösvényeit felhasználva, külpolitikánk igyekszik egyre felkészültebben felvállalni 

ezt a nehéz feladatot. 

Kosáry Domokos a Magyar Nemzet 1985 november 5-i számában A modern 

nemzettudat születése c. cikkében ezt írja: 

„Az, hogy a nemzeti mozgalmak kibontakoznak és egyenjogú nemzetek alakulnak ki 

itt a Duna vidékén, ez a történelmi fejlődésből tulajdonképpen kikerülhetetlenül 

következett. De azt, hogy ez miként következett be, robbanásszerűen, gyűlölködéssel, 

körömmel, fogakkal, nacionalista marakodással, vagy valamifajta együttműködéssel, ez 

nem volt eleve adva. Abban, hogy az első világháború végén ily formában sor került a 

régi történeti Magyarország felszámolására, a nemzeti ellentétek mellett belejátszott az 

adott nemzetközi politikai, hatalmi helyzet is. Így érünk el egy új történelmi fejezethez.” 

Az Erdélyben élő magyarság helyzete nehéz. A 93000 négyzetkilométeres 

Magyarországnál nagyobb, 112000 négyzetkilométeres területen, amelyet Romániához 

csatoltak a békeszerződések, hivatalos statisztika szerint 1750000 magyar él. Óvatos 

hazai statisztikák kétmillióról beszélnek, ami a valóságban és adott helyzettől függően a 

két és fél milliót is meghaladhatja. A városok nemzetiségi összetétele a nemzetközi 

előírásokat semmibe véve megváltozott, éspedig gyökeresen. A magyar lakosságot 

Órománia tartományaiban kényszerítik dolgozni. 

Érdemes megtekinteni a Varga Domokos által közölt statisztikát (Számok és lelkek- 

Élet és Irodalom 1980/ 40 szám.) 

Pl. Kolozsvárnak 1914-ben kb. 65000 magyar 8000 német és 3000 román lakosa 

volt. Ma 80000 magyar, 250000 román. 

Nyilvánvaló, hogy ez nem lehet természetes demográfiai változások eredménye. 

A magyar iskolák száma rohamosan csökken. A háború utáni minimumon van. A 

magyar gyerekeknek több mint egyharmada az alapvető ismereteket sem sajátítja el 

anyanyelvén. Magyar osztály indításához 25 körüli létszám kell. Román osztálynál 

nincs korlátozás. Így pl. egy olyan magyar faluban, ahol 20 magyar elsős lenne, azok a 

román rendőr egy szem gyermekének indított román osztályba kell tanuljanak. A 

felsőoktatás már csak névleg létezik magyar nyelven. A könyvkiadást minimumra 

szorították le, nem engednek be Magyarországról könyveket. A vámos magyarázata így 

szól: nekünk is vannak íróink. Magasröptű, nem mondom. A Kriterion nemzetiségi 

kiadó nagyszerű munkáját tönkretették. A nálunk is megcsodált Erdélyi Magyar 

Szótörténeti Tár és az új Romániai Magyar Irodalmi lexikon kiadása leállt. A színházak 

megszűntetése könnyebben ellenőrizhető lenne. Ezért azok még megvannak, de nem 

adhatnak magyar darabokat. Többnyire románból fordított vagy idegen darabok képezik 

műsorukat. Az operában régen betiltották a Bánk bán előadását. A színházakat, a 

mellettük többnyire utólag alapított román színházak részlegeivé fokozták le. Megszűnt 

a magyar rádió és televízió műsor. A magyar rádió csodálatos hangarchívumát 
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megsemmisítették. A magyar levéltárak anyagát sokszor átfésülve lassan teljesen 

„kigyomlálták”. A kényes anyagokat elszállították és csak a semmitmondóbb iratok 

maradtak. Magyar kutató ezekhez sem juthat egykönnyen hozzá. Köpeczy Béla 

mondotta, hogy az Erdély Története 1918 utáni fejezetei rövid összefoglalóvá 

zsugorodtak, mert nem kaptak hozzá adatokat. A hivatalokban nem lehet magyarul 

ügyeket intézni. Az utcán gyakori, hogy megszólítják a magyarul beszélőt: ne beszélj 

tatárul, román kenyeret eszel. A magyar egyetemisták száma messze nem felel meg a 

népességben elfoglalt számarányoknak. Ezt még a hivatalosan kozmetikázott statisztika 

sem rejtheti el. Ha elvégzik az egyetemet, nem kapnak állást magyar nyelvterületen. 

A békeszerződésben előírt jogok betartására sehol sem lehet hivatkozni. Régen 

megszűntek a magyarság érdekeit képviselő intézmények. A Magyar Népi Szövetség, az 

Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület, az Erdélyi Múzeum Egyesület, később a 

látszatból létrehozott Magyar Autonóm Tartomány is. (Ez nagyjából a székelyföldet 

ölelte fel.) 

A ravasz magyarázat, mely a magyar nyelv eltüntetését célozza, így szól: mindenki 

tanuljon meg románul, ismereteit is ezen a nyelven szerezze, hogy így igazán 

versenyképes legyen a románokkal és egyenjogú. Ez az érv csalóka és felületes, 

kívülálló el is fogadhatja. Mögé kell pillantani, hogy igazi célját észrevegyük. 

A magyar gyermekek már kiskorukban lelki törést szenvednek. Az óvodában arra 

tanítják őket, hogy a magyar barbár, betolakodó horda, gyilkos, ezeréves elnyomó, 

alacsonyabb rendű, kultúráját a románoktól vette át, a kereszténységet úgyszintén stb. 

stb. Mit érez az a szülő, akinek 4-5 éves gyermeke azzal megy haza az óvodából: 

anyukám én nem akarok magyar lenni, a magyarok rosszak és csúnyák.  

Román sajtótermékek, mint azt már előbb is mutattam, nyíltan támadják a 

Magyarországon ébredező érdeklődést az erdélyi kisebbség és történelmi témák iránt. 

Az erdélyi magyar kisebbség Európa legnagyobb kisebbsége. Hogy ennek 

jelentőségét megérthessük, gondoljunk arra, hogy az egész világ számára akkora 

problémát jelentő palesztinok kevesebben vannak, mint az erdélyi magyarok. 

A felsoroltak sokakban indulatokat szabadítanak el, felháborodást keltenek. Ez 

érthető. De óva intek mindenkit attól, hogy gyűlöletre gyűlölettel, nacionalizmusra 

nacionalizmussal válaszoljon. Eddigi szomorú tapasztalatainkból tanuljunk. 

Kötelességünk a múlt hibáiból tanulva, minél felkészültebben és tárgyilagosabban 

nézni a kérdést. 

Meg kell ismerjük szomszédainkat. Foglalkozzunk minél többen kultúrájukkal, 

történelmükkel, nyelvükkel, értékeikkel és így közeledve hozzájuk, több a remény a 

majdani megértésre. 

Nagyjaik között akadtak Eugen Jebeleanuk, Mihail Beniucok, Gelu Pateanuk és 

voltak, vannak közöttük  Porumbacu,  Blandiana, Danescu  „szabású” alkotók. 

Jebeleanu a magyar irodalom remekeinek megszállott fordítója volt, emellett nagy 

román költő. Most viszont idézzünk Mihail Beniuc nyilatkozatából, melyet az Élet és 

Irodalomnak adott 1978-ban. Életrajzi regényéről, az Egy közember történetéről 

kérdezték. Válasza így szólt: „Nemigen szeretik ezt a könyvet. Azt írtam meg benne, 

amit 1919-ről tudok. Az Arad megyei Borossebesen születtem 1907-ben. Magyarok és 

magyar kommunisták között éltem. Nem állítom, hogy igazi kommunista lettem, de 

erősen befolyásolt s nagy hatással volt rám a mozgalom....... A forradalom alatt ott 

voltak Borossebesen és környékén a vörösök. Ott járt a regényben is megírt 
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páncélvonat. Ezek voltak maradandó élményeim, a gyermekkor meghatározó 

szakaszából.” 

- Milyen emlékek kötik még ehhez a vidékhez? 

„A magyar elemibe azt mondták, én vagyok a legjobb, noha román. Nem éreztem 

ebben semmi lenézőt. Román anyanyelvű voltam s ekkor kezdtük megismerni a magyar 

klasszikusokat. Arany, Tompa volt az olvasmányunk. Szavaltuk persze a hazafias 

Szabolcskát is. Azt hittük jó. A népköltészettel is ekkor ismerkedtünk meg. De 

Alecsandrival, Eminescuval is és a román népmesével, a román népdallal. 

Énekelhettünk. Nem voltunk eltiltva a magyar világ alatt. A nacionalizmust mi még 

nem ismertük. Nálunk Borossebesen magyarok, románok éltek. Most csak románok, de 

nem azok akik valaha. A régiek elmentek a városokba, az újak a hegyekből jöttek a 

helyükbe.” 

Eugen Jebeleanuról így ír E. Fehér Pál a Népszabadságban: 

„Jebeleanu gondolkozásában igazában azt érzékelhetjük, hogy nagyon sokakkal 

ellentétben, ő brassói gimnazista kora óta a román bajok orvoslásának módszerét nem 

az akkor is már divatos öncsalásba látja, a legendák terjesztésében, a nacionalizmusnak 

mint politikai fegyvernek a felhasználhatóságában, hanem mindenkor egyes-egyedül az 

igazság szolgálatában..... Jebeleanu pontosan tudja: egyetlen nép sem építhet tartósan az 

öncsalásra......” 

És ha azt kérdezik, mi lehet az ottani magyarság megmaradásának záloga, azt kell 

felelnem, hogy ez is a mi munkánkon múlik. Azon, hogy hazánk hétköznapjai minél 

felhőtlenebbek legyenek. Egy nemzetközileg tekintélynek örvendő, erős, jól működő 

gazdasággal rendelkező, politikailag stabil, megbecsült Magyarország, mely mindenkori 

szövetségeseinek hű szövetségese, barátainak megbízható barátja, partnereinek korrekt 

partnere, pusztán létével is akkora hatást gyakorolhat, hogy az ott élő magyarokat 

megőrzi az öntudatot adó, büszke felcsodálkozás. A többi pedig munka, munka és idő 

kérdése, amint azt az előző fejezetekben már megállapítottuk. 

A kisebbségi sorsban élő magyarok jogainak rendezése és a Duna menti népek 

egymásra találása szorosan összefügg, és még sok generáció számára fog munkát 

jelenteni. 
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Harminc éve még alig több mint egy évtized telt el a felszabadulástól. Harminc éve 

még képesek voltak a lelkek a felszabadulásra. Az azóta eltelt harminccal már 

negyvenet jelent. Egy generációt. Nagy tanuk, nagy emlékezők kihalását, egykor ifjú 

emlékezetek megfáradását, valaha tiszta lelkiismeretek beszennyeződését s főleg 

langyos közönyt, olcsó kis jólétek elszaporodását, mint vesztenivalót. 

A Szabad Európa Rádió szól és egyre emlékezik. Itt is hangok hallatszanak. Hogy 

kik közöttük az őszinték, a bátrak s kik azok, akik feladatul kapták, ki tudná 

megmondani? 

Akik kimentek már nem tudják mi is van itt, milyen is ez az új Magyarország, új 

lakosaival. Akik ittmaradtak, vagy felsorakoztak a laza munkával, vagy netán lopással 

beszerezhető kis jólétekért sorbanállók közé, vagy sóvárognak a nyugaton sejtett 

igazira. De ők meg nem tudják, hogy milyen ez az igazi. 

A világ pedig halad, a tempót a nyugat diktálja s a keleti félteke egyre nagyobb 

lihegéssel követi, már beérné azzal is, ha nem köröznék le, de talán azt is elfogadná, ha 

az őt lekörözők mellett futhatna tovább s a figyelmetlen közönség azt hinné versenyben 

vannak. Már a látszattal is beérnék. De amazok könyörtelenül hajtanak a céljuk felé. 

A harmadik világháború hala Istennek elmaradt. A bankok frontján vívták meg. A 

békediktátum van már csupán hátra. 

Mi lesz az ára?? 

Nehogy mi fizessük meg azt is. 

Újra meg újra mondom, készülni kellene. De itt senki sem készül semmire. Csak 

azok, akik tudják pontosan mi várható. Ők biztosan készítik jövőjüket. De ez nem a 

haza jövője. Azzal senki sem törődik. 

Nincs hit, nincs okos előretekintés. 

Pedig a hosszú reménytelenség után kell a hit és a nagy lehetőség küszöbén, kell az 

ész. 

Hogyan is mondta Lengyel József zsoltáríró a XVII. század végén a 154.-ben? „Tégy 

bölcsekké, tégy szentekké”. Már akkor is kellett az imádság mellé még valami. Erre 

pedig az „ora et labora” útja vezet. 

Vegyük kézbe zsoltáros könyveinket. 

Vegyük elő könyveinket. 

Kulcsoljuk össze kezeinket. 

És erőltessük meg emlékezetünket. 

Október 23-a van. Harminc éve még volt hit, volt remény és volt szeretet. És volt 

bölcsesség meg bátorság is. 

 

 

Pápakovácsi 

 

 

 

                        A magyar Külügyminisztériumba eljuttatott beadvány 

 

1987. december 01. 
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Néhány - utólagos - bevezető sor: 

 

December 1. nagy román nemzeti ünnep. December 1. számunkra nemzeti gyász. Az 

ünnepet minden román teljes mélységében átéli, a gyászról a magyarok többsége nem is 

tud. Csak úgy, mint a soha meg nem kapott halálhírről.* 

Ezen a napon az érintett, elmélkedésre hajlamosabb. 

E hangulat szüleménye az alábbi írás. 

Ezeket a sorokat, később 1988 tavaszán sikerült Tabajdi Csabának átadnom. Neki dr. 

Csögör Lajos professzor úr, (A Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem alapító rektora, atyám 

egykori barátja, nekem professzorom és dékánom) mutatott be Szentendrén, a dr. Kosza 

Ida főorvos asszony által akkoriban évi rendszerességgel megrendezett - nemzeti 

problémákat feszegető - pszichiátriai kongresszuson. 

Tabajdi Csaba miután átolvasta, így szólt. Ennek minden sorával egyetértek. Át 

fogom adni Horn Gyulának és Szokai Imrének. 

                                                                                     

 

                                                                                    Leadva: Külügyminisztérium 

                                                                                             Budapest 

                                                                                             1988. 

                               

 

KISKÁTÉ 

AZ ERDÉLYBEN ÉLŐ NEMZETRÉSZ JÖVŐJÉNEK ÉS A MAGYAR 

ROMÁN VISZONY ALAKULÁSÁNAK KÉRDÉSEIHEZ 

 

 

- Nem egyletesdire és szónoklatokra, hanem folyamatos, következetes és megfontolt 

cselekvésre van szükség. 

- Minden olyan tevékenység, mely az Erdélyben (Romániában) élő magyarság 

akaratával ellentétes - káros. 

-  Az óhajtott megoldás módja lehet többféle, de alapelve a megbékélés marad. A 

jelentősebb román személyiségek között pillanatnyilag nem nagy azoknak a száma, akik 

a békülés meggyőződéses hívei, mégis fontos tudni, hogy vannak ilyenek. 

- Reménységünk, hogy az Európához való felzárkózás útja a nemzetiségi jogok 

biztosításán át vezet. 

- Ugyanakkor kérdezem: óhajthat valaki valamit, amit nem ismer? Kívánatos-e 

számukra az európai gondolat?  

Célunk tehát megismertetni a román értelmiség legjobbjaival ezt a gondolatot 

- Célunk ugyanakkor, hogy kitartó, nap mint nap folytatott egyszemélyes 

diplomáciával és minden létező becsületes módszerrel, eljuttassuk román 

ismerőseinkhez, tehát az átlag román középosztályhoz is ezeket a gondolatokat. 

- Célunk minden lehetőség felhasználása arra, hogy a románokban élő, beléjük 

sulykolt, a „túlnyerésből” is származtatható veszélyeztetettség érzetet semlegesítsük. 

- Célunk, hogy a kisebbségi kérdés megoldásának európai modelljeit, azoknak 

minden előnyével együtt, eléjük tárjuk. 

- A fenti célok támogatását a mindenkori magyar kormány feladatának kell tekinteni. 
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- A megbékéléshez vezető legbiztosabb út a román értelmiség színe-javának 

megnyerése. A gyűlöletet alulról felszámolni, generációkat igénylő munka, a tömeg 

azonban egy egészséges gondolkodású elit által irányítható. 

- A határokon túl élő magyarság megmaradása az összmagyarság megmaradásának 

feltétele. 

- Ugyanakkor a vonzó, erős, demokratikus Magyarország, a kisebbségek 

megmaradását biztosítja. 

- A lappangó kisantant szellem ellensúlyozására a védelmet, országunk európai 

integrálódása, egy esetleg - nyugat felé formálódó - szövetség jelentheti. 

- Az Erdélyből áttelepült értelmiség nagy előnye, hogy ismeri az ellenfelet akivel 

szeretnénk megbékélni, ismeri a balkano-bizantin gondolkodásmódot, mely nem csupán 

a nyugati demokrácia emlőin nevelkedettek, de az anyaországi magyarok számára is 

nehezen követhető. 

- Ismerjük a nagy valótlanságok, a sokkoló hazugságok erejét, szemben a könnyen 

leleplezhető apró túlzás, csúsztatás, ferdítés gyengéivel. 

- A mindenkori magyar külpolitikusnak reális, tárgyszerű adatokra van szüksége a 

határokon túli eseményekről, folyamatokról, így zárva ki a - rögtön nagyító alá kerülő - 

tévedések lehetőségét. 

- Élni kell a nagy számban áttelepült erdélyi szakember hozzáértésével. Be kell 

építeni őket ebbe a munkába és ha kell, nyelvismerettel felvértezve a nyugati világ nagy 

sajtóorgánumaihoz is. 

- Európa határa ma valóban a magyar-román határ, ez azonban nem öröm 

számunkra. Segítenünk kell helyére tolni ezt a képzeletbeli, s mégis oly élő határt. 

- Ha szándékainkat a románság megérti, talán valaha kialszik mesterségesen élesztett 

veszélyérzete, elhalványul fals ellenségképe és rájön, hogy alapvető érdekeink közösek. 

- Végül, de nem utolsósorban, ezzel a munkával párhuzamosan el kell indulni a 

nemzetiségi jogok nemzetközi garanciáinak megszerzéséhez vezető úton is!! 

 

                                 

Leányfalu                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszéd: 1988. március 08. 

 

 

                                                                                         Elhangzott: Leányfalu  

                                                                                                       Művelődési ház 

                                                                                                       1988. 03. 18. 
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1988. MÁRCIUS 08. 

 

 

Tisztelt Ünnepeltek, tisztelt Ünneplők ! 

     Hölgyeim és Uraim ! 

Amikor néhány napja felkérést kaptam, hogy ezen az ünnepen én szóljak, az egyre 

gyengülő erősebbik nem nevében, az egyre szépülő szebbik tagjaihoz, ismét 

elkalandoztak gondolataim az „Éva” problematika oly régen zajló vitái körül. 

Ekkor azonban, elűzve tréfás kedvemet, hatalmába kerített napjaink sajnos 

tagadhatatlan bizonytalanságérzete, útkereső hangulata, „hol rontottuk el” 

hibakeresésének kényszere. 

Úgy éreztem, hogy több mint negyven év ünnepi sablonjait ma már nem szabad 

elővenni és kötelező hóvirágcsokor gyanánt átnyújtani asszonyainknak, lányainknak, a 

„két műszak” között sebtében rendezett szabvány megemlékezésen. Nem kötelező 

mosolyra van most szükség, amely az ünneplés után keserű fintorrá torzul, hanem akár a 

lét más területein, szembenézésre a nyers valósággal: mindennapi életünkkel. 

Amikor a társadalom, annyi vajúdás, tipródás után, úgy néz ki, hogy megkezdi 

kísérletét az ujjászerveződésre, - három jelentős feladatkörről beszélnek a hozzáértők: 

- az első a hatékony piacgazdaság 

- a második a politikai-hatalmi rendszer demokratizálódása 

- a harmadik pedig a történelem során felhalmozott emberi értékek tisztelete és 

érvényesítése. 

Történelmi tapasztalat bizonyítja azt is, hogy a három feladatkör külön-külön nem áll 

meg a lábán. Csak együtt és egy időben valósítható meg. 

Az utóbbi, a harmadik kérdéskörben pedig jelentős, mondhatni alapvető fontosságú 

helyen van az oly régen feladott fogalom: a nő tisztelete. 

Hankiss Elemér mondja „Diagnózisok” c. siker-könyvében: 

„A II. világ-háború utáni nagy gazdasági és politikai átalakulások azután, drámai 

gyorsasággal, szinte máról-holnapra, egyik évtizedről a másikra szétzilálták a 

hagyományos - érzelmi - közösségi értékeket és ezzel utat nyitottak egy világnézet, 

hagyomány, kultúra nélküli, pusztán az anyagi javak felhalmozására és a túlélésre 

irányuló, reflexszerű, nyers individualizmusának.” 

Előtérbe kerül az olyan gondolkodás, hogy mi a hasznos, mi a haszontalan, mi a 

kellemes mi a kellemetlen. 

Az olyan hagyomány, mint a nő tisztelete, elveszti gyakorlati értékét és csak, mint az 

egyenlőség jelszó része jelentkezik. A gyakorlati élet szorításában jelszóvá 

alacsonyodik a női egyenjogúság is, férfi-női egyenlősdivé válik. Sokan emlékeznek 

még a negyvenes-ötvenes évek fordulójának nőideáljára, a traktoros lányra. 

De a világ más tájain is eltorzul a kérdés. Harcias feministák viszik el az ügyet az 

ellenkező irányba végletesen és a tudománytól azt követelik, hogy a természetet 

megerőszakolva, dolgozza ki a módszert arra, hogy a férfiak szüljenek. A tudomány 

pedig szégyenszemre kapható erre is. 

Hol van hát az igazság? Miért kell a nőt tisztelni, ha egyenjogúságra törekszünk?   

Miért a nőnap, ha nincsen férfiak napja? Kérdezhetnénk. 

Ezekre a kérdésekre is választ ad az élet, és ha annak természet alkotta, 

hagyományokból adódó tanácsait nem fogadjuk el, választ kapunk újra és újra, szomorú 

és torz társadalmi statisztikák képében. 
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 Mire gondolok itt? 

Először is idézzük fel azt, hogy mi is a nő szerepe az emberiség történetében? 

A nő szülőanya és ezt a szerepet tőle el nem veheti senki, csak az emberi nem 

kipusztulása árán. A nő tápláló és felnevelő édesanya. Ebben a szerepében is csak 

segítője, támasza lehet a férfi. A nő társ, felség, a szó szoros értelmében jobbik felünk, 

és ha erre ellenpéldát hozhatunk is fel, az nem a normális, hanem a deviáns, - erősíti a 

szabályt. A nő a család összetartó ereje, a család pedig felszámolhatatlan, 

behelyettesíthetetlen. A nő szerető, legszebb és legnagyobb - természet adta - 

érzelmeink és örömeink forrása. A nő maga a szépség. Fogalma a szépség fogalmával 

összeforrott, vagy talán ez a fogalom éppen az ő kapcsán jött létre. És mit érne az élet 

szépség nélkül? Mivé lenne az ember, aki tudat alatt vagy tudatosan, bevallatlanul vagy 

bevallottan a boldogságot kergeti. 

Ezeket a tényeket az élet adta, a társadalmi tapasztalat igazolta. Amikor pedig 

elkövettük azt a hibát, hogy nem vettük észre a lényeget, hogy a nő nem egyenlő 

jogokra szorul velünk, hanem más jogokra mint mi és így válik igazán egyenlővé, - 

felszámoltuk hagyományos szerepét. 

Ez a pillanat döntő volt a jelenlegi gondokhoz vezető úton is. Itt kaptuk az említett 

szomorú statisztikák képében jelentkező, kötelező figyelmeztetést. Az egyenlősdi 

játékban a nő dolgozni ment. A család eltartásához szükséges pénzt már nem keresheti 

meg a férfi, csak ketten együtt. A nő tehát nem választhat. Nem döntheti el maga, hogy 

szakmai karriert akar, vagy netán négy gyermeket. Dolgozni kell. Valójában nem azért, 

mert ez joga, hanem azért, mert a család létfenntartása megköveteli. 

Ezzel ráköszönt az immár egyenlő nőre a kemény második műszak korszaka. Sajnos 

azonban hiába vállalja ezt is. Ez nem bizonyul már elégnek a hagyományos 

családmodell fenntartásához. A gyermek bölcsödébe megy. A családi asztal megszűnik 

- mindenki eszik ahol lehet. Az iskola feladatai megsokszorozódnak a „nevelési 

energiák” otthoni megcsappanása miatt. 

Az öregek gondozása a szociális otthonok, vagy a testi-lelki nyomorúsággal járó más 

megoldások felé tolódik el. A betegeket majdnem kivétel nélkül a kórház kell ellássa. A 

társadalom pedig ott áll a bölcsődék, napközik, szociális otthonok, kórházak 

létesítésének mérhetetlen gondjával. A kör bezárult. 

Ha egy-egy nő lázadni próbál, már meg is mosolyogják. Hagyományos szerepet 

vállalva nem kap megbecsülést. Legfeljebb sajnálják. Pedig munkája sokkal fontosabb 

és tiszteletreméltóbb annál, amit az őt lemosolygó végez. 

A nő egyenlő, de nem egyenjogú, a gyengén fizetett munkakörök és szakmák 

elnőiesednek, az egyenjogúság felé menetelő nők bemasíroznak a legmegalázóbb 

csapdába.  

A család felbomlik. Boldogtalan házasságok, 40%-os válás, neveletlen, lelkileg 

pallérozatlan, cél és arcnélküli fiatalok nőnek fel, ők a mi „jövendő eltartóink”, keserű, 

kisemmizett és magukat haszontalannak érző öregek tengődnek az élet perifériáján. 

Közben dolgozunk-dolgozunk és pusztítjuk önmagunkat. A negatív statisztikákban a 

világelsők között bérelt helyünk van. 

Mindezeknek középpontjában pedig egy hibás elképzelés, a téves női egyenjogúság 

kérdése, annak elsőszámú szenvedő alanyával, az egyenjogú nővel. 

Nagy időket élünk, meggyőződésem, hogy történelmi időket. Szerencsére nem szól a 

légiriadó, nem kattognak a géppuskák, nem Sztálin, Hitler, Haynau, Szulejman vagy 
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Dzsingisz Kán osztja szerepeinket. Modern idők modern törvényei, piac, elektronika 

mozgatják a történelem kerekét. Kérlelhetetlenül. 

Lépni fogunk, mert lépni kell. Ami következik, sokak szerint ugrás a sötétbe. De 

ugrani kell. 

Miközben azonban, reménykedve, félve lebegünk bizonytalanságaink légterében, 

próbáljunk meg visszatérni hagyományos értékeinkhez, az általuk nyújtott 

kapaszkodókhoz. 

Ne legyen szégyen a becsületes munka, a tudás, az önfeláldozás, a szeretet és lépjünk 

rá bátran arra az útra, amely ezek felé vezet és amely utat elnevezhetnénk úgy is, hogy 

„a Nő tisztelete”. Próbáljuk meg vállalni az ósdiság hamis látszatát, fogjuk meg a 

mellettünk levő hölgy kezét és csókoljuk meg. 

Gondolkozzunk! 

 

 

Leányfalu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszéd: 1988. augusztus  15. 

 

                                                                                    Elhangzott: Dömös 

                                                                                                   Művelődési ház. 

                                                                                                   1988. augusztus 19. 

 

 

ZSÖGÖDI NAGY IMRE DÖMÖSI EMLÉKKIÁLLÍTÁSÁNAK 

 



 25 

MEGNYITÓ BESZÉDE 

 

 

Hölgyeim és Uraim ! 

 

Mielőtt a tulajdonképpeni megnyitóba kezdenék, el kell mondanom, hogy az az 

anyag, amely Zsögödi Nagy Imre munkásságából itt bemutatható, sajnos annak 

nagyságához viszonyítva nem gazdag. 

Felsorolom, hol kellene fellelniük alkotásait: 

 - A zsögödi emlékház melletti képtárban. 

 - A Csíkszeredai Megyei Múzeumban. 

 - A Marosvásárhelyi Művészeti Múzeumban a Nagy Imre Galériában. 

 - A Kolozsvári Művészeti Múzeumban 

 - A kolozsvári hagyaték jelentős részét feltehetően raktározva. 

 - Néhány más romániai múzeumban. 

 - Magángyűjteményekben. 

 - Európa számos múzeumában, zömmel II világháború előtti anyagokat. 

 

 Tudomásunk szerint a marosvásárhelyi Nagy Imre. Galéria már zárva van. Rossz 

hírek jönnek Zsögödről is. A buldózerek feltűnésétől tartanak, - mert a buldózerek nem 

válogatnak, mondhatnánk. Sajnos azonban a helyzet ennél is rosszabb, mert a 

buldózerek éppen hogy válogatnak. Irányítóik tudják, hogy hol a legsürgősebb bevetni 

őket. 

Megtörténhet, hogy Nagy Imre képei sok más magyar alkotással és kulturális 

emlékkel egyetemben, pincék mélyére kerülnek, jobb esetben raktárakba. 

Így előfordulhat az a furcsa helyzet, hogy ha valaki Zsögödi Nagy Imre képet akar 

látni, akkor nyugat Európa, főleg Anglia képtárait kell felkeresse? 

Pedig Nagy Imre munkássága úgy Európáé, hogy a miénk, és úgy a mienk, hogy 

Európáé. 

Persze vannak, akik nem kérnek belőle. De hát úgy néz ki, ők nem is igazán 

európaiak. 

 

               

 

  

 

                                           

 

MEGNYITÓ 

 

 

Néhány nap múlva, augusztus 22-én lesz 12 esztendeje, hogy Zsögödi Nagy Imre, az 

élet nagy értője, meghalt. 

Furcsán hat reám imigyen a név! 

És már kalandozik a gondolat. 

Micsoda tragédiák, világfelfordulások, ordas idők szükségeltettek, hogy az erdélyi 

művészt, az immár anyaországgá zsugorodott haza, - alig ismerje. Pedig jeles 
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nemzedékének ifjú és nagy erejű tagjaként, itt is szippantott a művésszé válás mámorító 

levegőjéből. Persze fordítva is - régen és egyre inkább - zárva vagyon az éltető szellemi 

hajszálerek java része, de a nagy szorongatottságban többet tudtak  rólunk ott eleddig s 

ma is többet tudnak, mint mi róluk. 

Drámai események bekövetkezése kellett, hogy a helyzet érezhetően változzon és az 

ott alkotott nemzeti érték megkezdje megérdemelt, frissítő és megújító beépülését 

nemzettudatunkba, hogy az ott elszenvedett sérelem megmozgassa a sanda tétlenséget, 

egyszóval, hogy rájöjjünk az együvé tartozás tagadhatatlanságára, sorsunk  - tetszik  

nem tetszik - elválaszthatatlanságára. Az ott élők, spiritualizálódni nem akaródzó 

határok felett, jobban érezték a szellemi haza létezését. E szellemi haza részesei gyanánt 

szerettek volna becsülettel élni és dolgozni szülőföldjükön. 

Zsögödi Nagy Imre többet érdemelt volna egy közember nyitószavánál, - mondanám 

meggyőződéssel, s már villan az égi méhesből huncut mosolya. Na, Uram, na! Ne 

mondogasson nagyokat. 

Nyár van és a szellemi élet közéletet is gyakorló nagyjai, az eltelt szezon élénkülő 

munkálkodása után pihennek itt-ott. Ezúttal reméljük megérdemelten. Imre bácsi érje be 

velem. 

A művész megítélése, munkásságának magyarázása nem lehet feladatom. Mint 

amolyan laikus számára, számomra ez az életet szebbé tevő tartozék, a világ 

otthonosságát fokozó kellék, ha kell figyelmeztetés, riadó, gondolatok ébresztője. Imre 

bácsi és a hozzá hasonlók ennek szánták, nekünk álmodták vászonra, papírra. 

Én önöknek Imre bácsiról beszélnék. 

Az igazi nagyok természetességével tudott Imre bácsiként is nagy lenni. Őt csak a 

dolgok lényege érdekelte. Szája szűken mérte a szót, szeretetét szeme pazarolta és tettei. 

Körüllengedezte egyfajta balladás titokzatosság, valódi, nem csinálmány, amit ő nem 

akart, csak egyszerűen volt, mint ahogy a szülőföldjének is természetes velejárója 

ugyanez a titokzatosság. 

Vállalva az unalmasság kockázatát, személyes élményeken át próbálom felvillantani 

emberségét, ugyanakkor az epizódok mögötti kor nyomasztó levegőjét. 

Jó sorsom úgy hozta, hogy Imre bácsi téli szálláshelyén, a hajdani Kolozsvár 

számunkra szellemiekben oly kincses légkörében, az erdélyi magyarság hajdan volt 

szellemi fellegvárában, ahol megfért együtt a három nyelv, - szomszédok voltunk. 

Apámhoz meleg barátság fűzte, melyet nehezedő idők próbái erősítettek. A 

csengőfrászos években, nem egyszer kellett éjjel tanúskodni a lakását feldúló, 

házkutatást végző pribékek érkezése miatt. Aranyat kutattak, több versben. 

A csírázó diktatúra még csak tanult. A módszer már alakult. A félelem elhintése 

elkezdődött, de még nem szökkent szárba a bizalmatlanság. Egymást melengető juhok 

módjára összebújva, néha egyik másik kosunk az ordas felé döfött. Az pedig még csak 

cselesen, egyenként szedte áldozatait. De az okosak már hallották a csorda üvöltését. 

Imre bácsi dolgozott. Szeme sem rebbent. 

Egy este üzenettel mentem át hozzá. A távolabbi környékről érkező román gyerekek 

felfigyeltek rám, és - határozott ellenállási kísérleteim közepette - alaposan 

helybenhagytak. Imre bácsi látván tépett állapotomat és nehezen palástolt 

elkeseredésemet, csak ennyit kérdezett: Aztán csak kapott uram? Másnap támadóim 

nem csoportosan haladtak arra. Magam álltam eléjük, egyenként futottak meg. A 

főkolompost azonban nem hagytam elfutni. Sem azelőtt, sem azóta nem vertem meg 

senkit. De ők sem próbálkoztak többször. 
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 Imre bácsi nemsokára, egyébről is kérdezősködvén odavetette: Aztán, hogy áll a 

meccs? Egy-egy, mondottam büszkén, de én nem voltam emberelőnyben. Jóízű 

kacagását ma is hallom.  

Félreértést elkerülendő, a mai napig is vannak román ismerőseim, barátaim, akikkel 

ápolom a kapcsolatokat. Az utóbbi időben - rájuk való tekintettel - óvatosan. 

Bármit festett, abban az ember és a természet egysége, nagysága, szépsége volt a 

fontos. Ott sorakoztak a képek a kolozsvári otthonában, Zsögödön és már 

Marosvásárhelyen is, ahol megnyílt a Teleki Tékában az általa adományozott állandó 

tárlat. Jeles környezet volt ez, akkor talán a Téka anyaga még együtt lehetett. Innen 

kerültek elő a híres „Marosvásárhelyi sorok”. 

De a vihar közelgett és első lökései elsodorták a sokak erőfeszítéseit koronázó, a 

békeszerződés által előírt, a régi tradíciókat folytató Bolyai Egyetemet. A neves 

intézmény alatt a süllyesztőt, maga a majdani vezér nyitotta meg. Hatalmas volt a robaj, 

és utána síri csend következett. A sírban Szabédi László, Csendes Zoltán pihent, tettük 

felkiáltójelét hagyván örökül, vagy talán csak látnoki jelt arról, hogy mindennek vége? 

A magyar nyelvű oktatás felső szinten már ezt megelőzően sorvadni kezdett. Apám is 

kényszerpályára sodródott. Imre bácsival órákon át vitatták az esélyeket, halk, okos 

szavakkal, lehetőleg az utcán sétálva. 

Ifjú egyetemi polgár voltam. Imre bácsi a reá jellemző természetes tapintattal adta át 

nekem adományait, hogy továbbtanulásomat segítse. „Vigye uram abból a fiókból azt a 

jóféle békebeli cipőt, nekem már bütykösödik a lábam. Aztán milyen vizsgák lesznek 

tavasszal?” 

És tudott hasonló természetességgel tapintatlan is lenni. Az ihlet pillanataiban arra 

tévedő kultúr-sznobok és egyéb halandók, vagy be sem jutottak a szentélybe, vagy rövid 

előszobai eligazítást kaptak, rangra való tekintet nélkül. 

Később azonban egy vendég - ha csak nem aktot festett - háborítatlanul járhatott 

hozzá. Óvodás éveit taposó lányunk. A mester dolgozott, a gyermek nézte a csodát. 

Imre bácsi olykor nótára is fakadt. Leggyakrabban az „Az a szép, az a szép, akinek a 

szeme kék” kezdetű dalt fújta a kis kékszeműnek. Híres volt gyermekszeretetéről. A 

leányzó pedig hazatérvén, lógó kapucnijából vette elő a kincseket, narancs, csokoládé, 

cukorka képében. 

Nagy élvezet volt vele sízni a város feletti, Felek nevű hegyen. Ilyenkor barátja, a 

város már egy kézen megszámolható magyar orvosainak egyike, Cseke dr. is velünk 

tartott.  

Imre bácsi mélységesen hitt a testedzés, különösen a sí, jellemformáló erejében. 

Fiatalos mozdulatokkal csatolt lécet. Meg-megállt, de nem pihenni. A szemei mindent 

észrevettek. A természet csodái számára rendkívüli örömök forrásai voltak. Szívesen 

magyarázott ilyenkor, rendkívül tapasztalt természetjáró volt. Nem csak a szépséget 

vette észre, együtt látta azt a célszerűséggel s együtt is csodálta. 

A bükki vasárnapokon gyakran találkozhattunk a drága, nagyszerű Szabó T. Attilával 

a nyelvész óriással és társaságával, kik szintén a Bükk rendszeres látogatói voltak. 

Fiatal orvosi mivoltomban haza-haza ingázva, mindent tudni akart sorsomról. 

Időnként bejelentkezett vacsorára. „Aztán csak sült pityóka legyen jó káposztalével” - 

mondotta. Utóbbit akkor még be lehetett szerezni a hóstáti kisgazdák híres terméke 

gyanánt. Átlátszó volt, mint a legjobban kezelt borok. Jóízű beszélgetések közepette 

fogyasztottuk. 
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Azóta már a Hóstát is eltűnt. A most buldózer politikának keresztelt téboly áldozata 

lett, évtizedekkel ezelőtt, elsők között. Egy messzi földön ismert és csodált közösség 

zúzódott szét, öngyilkosokat hagyván a földgyaluk marta utak szélén. A vezér egy 

karlendítéssel döntött a lebontásról. A földet évszázadnál hosszabb ideig hordták, 

hizlalták. Az a kar nem véletlenül lendült éppen ott és akkor. Nem előbb és nem utóbb. 

Persze ez akkor még belügynek számított. 

Aztán megindult a titkos és jól átgondolt szándékok keresztülvitelének első nagy 

rohama és az egykor 80-100 ezres Kolozsvár a „fény évtizedeit” élhette. Egymás után 

épültek a több tízezres blokk-negyedek, a város több mint háromszorosára duzzadt. 

Imre bácsi is blokkba került a Nyárfasoron. Magam is csak vendég lehettem 

szülővárosomban. Mindenkori állomáshelyeimen rendőrök lesték, hogy a „szent” 

városba szóló személyimet vidékire cserélhessék, ami örökös száműzetéssel jelentett 

volna egyet. 

Apám, talán a nagy nyomás alatt is, összeroppant. 73 évesen meghalt, bár szervi baja 

nem volt. A főtéren ballagtunk a temetés utáni napon Imre bácsival. Szótlanul. A Szent 

Mihály templom ablakai és az Igazságos szobra nagyobbnak tűntek, mint valaha. Imre 

bácsi megállt. Hát elment az Öreg, - mondotta. Aztán szeme kedvesen villant. Uram, fel 

a fejjel, olyannak kell lenni, mint Ő volt. Megszorította a kezem. Másként, mint máskor 

másként, mint bárki más. És elsietett. Drapp öltözékben volt, kedvelte ezt a színt. 

Nehéz évek következtek, sötétben indultam dolgozni, sötétben érkeztem gyakran 

haza. Ritkábban találkoztunk, de a gyerekeket levittük megmutatni a Nyárfasorba. 

Mosolygó szemét, tar fejét, gyönyörködését a gyermekekben nem felejtem. 

Később, készülődésünk hírére, reménytelen harcaimat ismerve csak hümmögött, nem 

ellenezte. 

A sors megkímélte attól, hogy szeretett szülőföldjének - a szó szoros értelmében vett 

- pusztulását láthassa. 

Naponta érkeznek a hírek a listáról. Mi lesz Zsögöd sorsa? Mi lesz az emlékházzal, a 

ház falának támaszkodó szerény síremlékkel, ahonnan kegyelettel hoztunk el egy kis 

követ. 

Mi lesz Bacon és a többi zarándokhely sorsa? Lehet, hogy valamit mégis sejtett? 

Feljegyzéseiben, melyeknek olvasását mindenkinek ajánlanám, - ezt írja:  

„Elek apó, jóságos arcod most is itt van mellettem. /.../ Most jere, nézd meg, mi van 

itt. A kultúrák meghalnak, megsemmisülnek, ha a szellem elszáll belőlük. /.../ A 

butasággal sújtott nemzedék eszét elveszi a természet, s nem tudja felismerni azt a kis 

lyukat, amelyen keresztül a csöbörből elszivárog a szüntelen fáradtsággal összehordott 

víz. 

Tanulságul szolgáló meséid ma már nem halljuk, Elek apó. Vihar ül Bacon fölé. Ha 

majd egyszer lehiggadnak a zivatarok, újból mesélhetsz nekünk.” 

Lehet akad ki azt érzi, ide nem illő dolgokról beszéltem. De ezekről a dolgokról 

beszélni kell, és Imre bácsi is ezt tette volna. 

Ő megvívta a harcát, hogy letegye az egységes magyar kultúra asztalára azt, amire 

tehetsége kötelezte. Ezt ő, mint erdélyi magyar festő tette. Most másokon a sor. 

Erdély is megvívta harcait a rá kirótt időben, átmenteni a magyar kultúrát és 

államiságot. Lehet, ez is benne van jelen sorsában. Most másokon a sor! 

 

 

Leányfalu 
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(Az alábbi írás érdekessége, hogy bár én írtam levélként, de nem magyarul. Magyar 

változatában a kolozsvári Szabadság c. lap által készített alábbi fordításban jelent meg.) 

 

                 

EGY ÉVE KÜLDTÉK 

 

 

a levelet, amelyet alább közlünk, magyar fordításban. Egészen pontosan január 13-án 

érkezett meg Kolozsvárra, Laurentiu Simionescu címére. Küldője egy bizonyos dr. 

Szász István, akkor már magyarországi, leányfalui lakos, és amint a szövegből 

kiolvasható, tavaly karácsonyi lelkesedéssel fogalmazta sorait. 

Amit még tudni kell: dr. Szász István kolozsvári születésű, neveltetésű orvos, aki 

nem sokkal a vég előtt megelégelte diktatúránk örömeit, és áttelepült Magyarországra. 

Ott aztán segített „forradalmunk” előtt és után, amit és ahol csak tudott rajtunk: 

magyarokon és románokon egyaránt. Hogy miért, az szintén kiolvasható soraiból. 

Köszönetünk érte! 

De!... Az olvasó most bocsássa meg, hogy személyesebb hangot ütök a továbbiakban 

meg. Szász doktort, pontosabban egész Kolozsvárnak „Tasit”, gyermekkorom óta 

ismerem, sőt feleségem révén, szegről-végről rokonok is lettünk. Szóval: 

Tasi! December 26-án mi is úgy éreztünk, mint Te. Azóta túl vagyunk még egy 

december 26-án. És enyhén szólva, másként érzünk már. Lehet, hogy Te is. Hanem 

azért veled együtt hiszek abban, hogy végső soron Neked lesz igazad. És - nekünk. 

                                                                                                    Krizsán Zoltán. 

 

Kedves Barátaim! 

 

Életünk legcsodálatosabb karácsonyát ünnepeljük. Több napja nem alszom már, 

mellettem két rádió és két televízió. Ha akarnék sem tudnék aludni. Az örömtől az 

aggodalomig a legkülönfélébb érzések kavarognak bennem. 

Megállás nélkül cseng a telefon. Dolgozom. A megszokottól nagyon eltérő ez a mai 

ügyelet. Többször is felmerül bennem, vajon ébren vagyok-e? Vajon nem álmodom 

csupán ezt az egészet? 

Néhány nappal ezelőtt még elragadtatással vegyes izgalommal gondoltunk Tőkés 

Lacira, most ugyanúgy figyeljük az egész országot. Íme az ember, aki megvalósítja az 

isteni ítéletet, íme az ember, aki felemeli a fejét a sárból. Aki az örök követelményektől 

indíttatva cselekszik, melyeket még annak a valódi Antikrisztusnak sem sikerült 

kiirtania. 

Hallgatjuk a magnófelvételt, melyről a román nép gyönyörű szent dala, az Egyesülés 

Hórája csendül fel. Amatőrök készítették a magyar lelkész háza előtt. Megrázó! 

Rájövök, hogy a szövegbéli „ellenség” közös, és hogy az nem én vagyok vagy a hozzám 

hasonlók. És ugyanabban a pillanatban érzem meg, hogy a magyar himnusz azonos 

szavát sem magyarázhatja félre többet soha senki. Az a bizonyos szó nem a barátaimra 

és népükre utal. Érzem, hogy mint foszlanak szét bennem a krónikus beidegződések. 

Hét hónap telt el az itteni kommunisták májusi kongresszusa óta, és ezalatt a rendszer 

egész Közép-Kelet-Európában megdőlt. A folyamat folytatódik. Itt kezdődött, és 

Romániában 60 000 mártírral tetőzött. 



 31 

Legyetek nagyon büszkék és ugyanakkor nagyon bölcsek is. Demokratikus Románia 

nélkül nincs Európa. Ez egyébként fordítva is igaz. 

Szomorúan olvastam és hallgattam a letűnt rendszer képviselőinek ellenségeskedését, 

gyűlöletet szító szavait. Sajnos, az egyszerű embereket sikerült félrevezetniük, 

nemzedékeket megfertőzniük hazugsággal. A legutolsó beszéd is (a zseniális 

kondukátor végzetes hibája) az ország területi egységét fenyegető veszélyre utalt. A 

tájékozatlanok azt hihették: tízmillió magyar mást se csinál, mint lesi a pillanatot, hogy 

betörhessen Romániába. Ezzel szemben mi is történt valójában? Leírom, mert a rádió- 

és tévéműsorok nem voltak képesek teljes mértékben feltárni a történtek valódi méreteit. 

A magasztos forradalom első óráitól kezdődően az együttérzés legkülönbözőbb 

megnyilvánulásainak lehettem a szemtanúja. Ezerszám indultak a román határ felé az 

élelmet, gyógyszert, ruhaneműt szállító kocsik. Vezetőik - egyszerű emberek - életüket 

kockáztatták, hogy a szekuritáté blokádján át, a veszélyeztetett városokba jussanak. És 

ez a lelkesedés továbbra sem csökken. A hivatalosan megszervezett segélyakció 

másodnapján tízezrével állnak sorban az emberek, hogy elküldjék azokat az 

élelmiszereket, amiket a várható árdrágulás miatt saját maguknak tettek félre. S amit 

nagyon fontosnak tartok: az adakozók hangsúlyozták, hogy nemcsak az erdélyi 

magyarokon szeretnének segíteni, hanem az egész román népen. A nagyobb városokban 

tízezrével, Budapesten pedig mintegy százezer ember vonult az utcára, hogy a román 

forradalmárok mellett tüntessen. Román és magyar zászlódíszben pompázott karácsony 

este a magyar főváros. Az emberek sírtak a meghatottságtól, a felszólalók hangja meg-

megcsuklott. Egyszerű, szívből jövő, őszinte szavak hangzottak el mindkét nyelven. 

A múlt árnyait elűzve, az egész ország, egy egész nemzet tárta ki szívét az új korszak 

kezdetén. 

Sohasem feledve baráti szereteteteket, jómagam mindig is erről a megbékélésről 

álmodtam. Örömömben sírtam, mint a gyermek. 

A város központjában egy asztalt helyeztek a következő felirattal: „Testvér, gyújts 

egy gyertyát a romániai hősök emlékére!” Mellette a gyertyákkal telt láda. Az emberek 

meggyújtják a gyertyát, s helyébe pénzt tesznek. Kinek mennyi van. Éjjel-nappal gyűl a 

pénz. Senkinek eszébe nem jut, hogy hozzányúljon. Mikor az utolsó gyertya is elfogy, 

az összeget elküldik az elesettek családtagjainak. A szolidaritás gyertyái az egész 

országban égnek. 

Százával jelentkeznek családok a romániai árvák befogadására. Egyfolytában cseng a 

telefon: az emberek tanácsot kérnek, érdeklődnek, hogy miben tudnának segíteni 

Romániának. A román-magyar kapcsolatok tekintetében az itteni értelmiség felfogása 

európai: nemzetekben és nem határokban gondolkodnak. Az utóbbiaknak amúgy is 

szimbolikus jellegűvé kell válniuk. Csupán adminisztratív és gazdasági szempontból 

jöhetnek majd számításba. A nemzetiségeket egyéni és kollektív jogaik biztosítása 

érdekli csupán, függetlenül attól, hogy hol élnek. Természetesnek kell tekinteni azt, ha a 

gyulai román elragadtatással szól Románia sikereiről, és esetleg Bukarestbe vagy 

Kolozsvárra megy tanulni. És ugyanígy a világ legtermészetesebb dolga kell legyen az, 

ha a marosvásárhelyi magyar egy Magyarországon megjelent könyvet visz át a határon. 

Mindkét fél érdekelt abban, hogy lojálisan viselkedjen. Csak gazdagíthatja hazáját 

avval, hogy eggyel több nyelvet és kultúrát ismer. Az emberi jogok biztosítása 

elengedhetetlen feltétele az országaink közti békés gazdasági és kulturális versengésnek. 

Az etnikailag egységes országok kora elmúlt, még mielőtt ez az eszelős álom 
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megvalósulhatott volna. A határok módosítása lehetetlen és egyúttal fölösleges is. Nem 

oldana meg semmit. Sőt, újabb gondok okozója lenne. 

Nagyon kérlek benneteket, sohase feledjétek ezeket a történelmi pillanatokat, és 

nyújtsatok baráti jobbot a nép felé, amelyik szívből óhajtja a megbékélést! Eljött a nagy 

pillanat, az egyedülálló lehetőség. Az átélt napok hatása, az események nagyszerűsége 

le kell győzze az előítéleteket! A szomszéd kis népek számára egyetlen járható út 

létezik, és ez közös út.  

A Jóisten áldjon meg benneteket! 

                                                          Szeretettel és aggodalommal: 

                                                                                                             Tasi 

    

  Ui. 1989. december 26-a van. 0. óra 45 perc, nálatok 1 óra 45 perc. Nézem a tévét. 

Már gyűlöletet sem érzek bizonyos személyek láttán, akik az egészből semmit sem 

értenek. Aztán még egy gesztus - túlontúl ismerős - és vége a filmnek. Egy 

negyedszázad! Ami utána következik már nem érdekel. A templom órája egyet üt. 

Hallatszanak a történelem léptei. A Szabad Román Rádió régi karácsonyi énekeket 

sugároz, s utána felcsendül magyarul a Mennyből az angyal. Sírunk megint. Körülöttem 

sok barát, gyökértelenek ők is, áldozatok. Legszebb éveiket tette tönkre a diktátor. 

Ugyanazt a szót ismételjük egyfolytában mindannyian: a reménység szavát. Azt, 

hogy őszinteség. 

                                                       -----.----- 

 

(A levelet minden román barátomnak elküldtem. Szép válaszok érkeztek rá. A román 

rádió is beolvasta és több román lap, közöttük az újrainduló nagy múltú irodalmi újság, 

a „Familia” hozta le.) 

 

Leányfalu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levél: 1991. december 01. 
 

 

MÁSODIK LEVÉL 

A ROMÁN ÉRTELMISÉGI ISMERŐSÖKHÖZ, KÉT    ÉVVEL A 

DECEMBERI - REMÉNYT KELTŐ - ESEMÉNYEK UTÁN 

 

(Az értelmiség felelősségéről) 



 33 

 

Magyar fordítás 

 

 

Drága Barátaim! 

 

Egy újabb év vége és a számotokra kétszeresen szent karácsony küszöbén, mint 

annyiszor máskor is, gondolataim ifjúságom barátai felé repülnek. Annál is inkább 

fontos ez, mert történelmi keresztúthoz érkezvén nagyon is volna okunk egy mérleg 

elkészítésére. 

Elgondolkozom azon, hogy mi is történt valójában. Az emberi logikát nélkülöző 

eseményeknek melyek az okai és következményei? 

Az első és legegyszerűbb válasz az lehetne, hogy igazából még nincs is ilyen logika, 

hanem a múlt logikája dominál, az a logika melyet egyrészt szomorú évtizedek 

mocskoltak be, másrészt, amelyet nevezhetnénk a szegénység és nélkülözések 

logikájának is. Ennek működtetői felhasználnak bármit arra, hogy a hiányok létezéséről 

eltereljék a figyelmet. Az egyszerű emberek, akár a múltban, ma is félrevezethetők 

jelszavak és zajos petárdák segítségével. 

Hol van azonban az értelmiség felelőssége? 

Íme itt érkezünk el legfájdalmasabb kérdésemhez! 

Minden itteni, eddig elért és remélt sikerünk annak köszönhető, hogy az értelmiség 

egy része megértette mit kell tenni. És kockáztatott. (Sajnos itt sem valamennyien) 

Ezért tudok magam is büszke lenni értelmiségi mivoltomra. 

Tehát az első következtetés az, hogy a helyzet megoldásának egyedüli kulcsai és 

letéteményesei vagytok. A derék, naiv nép adott helyzetben hagyja magát vezetni 

becsületes erők által is, nem csupán az aljasság képviselőitől. 

Másfelől a mi közös gondunkon meditálok, nevezetesen e két nép kérdésköréről. 

Ismeretes, hogy a jövőt illetően semmi jelentősége nincs a történelmi vitának. Ezt a 

tudomány asztalára kell helyezni az érdekességek közé. 

A jelen, sikerült vagy sikerületlen békeszerződésektől függetlenül azt követeli, hogy 

ez a két nép, melyeknek sorsában sok a hasonlatosság, együtt éljen. 

Számomra katasztrófát jelentene, ha a nyugati vélemények, melyek Európa határait 

készülnek megvonni, valóságra válnának. Anakronisztikus lenne egy ilyen vonalat 

Biharkeresztesnél vagy Újvidéknél megvonni azért, mert momentán a kommunizmus 

ezeken a vonalakon védekezik. Mert minden ami történik, a századunkat gyászba borító 

ideológia közvetlen vagy közvetett következménye, azé az ideológiáé, mely alkotó 

életünket már tönkretette. Ezek az erők pusztulásra vannak ítélve, de közben 

megmérgezik a lelkeket. És itt jelenik meg a mi nagy feladatunk. El kell magyarázni 

mindenkinek az igazságot. 

És még valami! 

Ha együtt akarunk előrelépni a térség közösnek remélt jövője felé, melynek 

haszonélvezői gyermekeink és unokáink lehetnek, félre kell tenni a folytonosan 

emlegetett érzékenykedéseket. Képtelenség alkotó dialógust folytatni, ha folyton a 

beszélgető partner érzékenységére kell figyelni. 

Le kell üljünk és nyugodtan meg kell beszéljük a közös lehetőségeket, a valós 

veszélyeket, az együttműködés lehetőségeit, valamennyit a kor és a jövő kívánalmai 

szerint, és semmi esetre sem anakronisztikus követelmények alapján. 



 34 

Ülök a televízió előtt és borzadva nézem a bukaresti szenátusból közvetített képeket.     

Remélem, vannak ott is emberek, akik felháborodnak arra a rágalomáriára, és akik 

tudják, miféle erőket szabadíthatnak el ezek a vad gondolatok. 

Legyetek tehát éberek. Az ami történik a román nép alapvető érdekei ellen történik. 

És remélem, megbocsátjátok ezeket a gondolatokat, de aggodalom tölt el 

valamennyiünk sorsa miatt, benneteket is beleértvén, hiszen életemnek, sorsomnak, 

múltamnak és jövőmnek szerves részei vagytok. 

Tele vagyok munkával. Kezdődik az egészségügyi reform, melyen belül az 

alapellátás megújulását szeretném szolgálni. Mi is küzdelmet folytatunk az utolsó 

elvtársakkal, akik szeretnének kényelmesen és ügyesen halászni a reform kavarta 

zavarosban. Itt sem gyengék. 

…………………………………………………………………………………………. 

Az ünnepek alkalmából sok boldogságot kívánunk, a közelgő új évre pedig a helyzet 

tisztázódását, hogy felcsillanhasson egy szép és közös jövő valóságos lehetősége. 

Sok szeretettel és barátsággal 

                                                                                  Tasi 

 

1991. december 01. 

 

 

Leányfalu 

 

 

(Ezt a levelet már nem olvasta be rádió, nem hozta le lap, de még válaszok sem 

jöttek rá. Ugyanazoktól a címzettektől, akik két évvel előbb szebbnél szebb válaszokat 

küldtek az előbb közölt levélre! Az események tizedik évfordulóján, a jóslatot 

tartalmazó sorokat ismét elküldtem a feledékenyeknek. Válasz ezúttal sem érkezett) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naplójegyzet: 1992. február 16. 

 

 

                                                     Megjelent: Erdélyi Magyarság 15 /1993 augusztus/ 

 

 

                         EGY FURCSA GONDOLAT CSAPDÁJÁRÓL 
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- Húsz éve annak legalább, hogy rájöttem egy cáfolhatatlan igazságra. 

- Miközben a távoli múltban sok száz generáció rétegei alatt keressük rokonainkat, itt 

élnek mellettünk a legközelebbiek, akik egyben legádázabb ellenségeink is. 

- A Bandinus-kódex tárgyilagos tanúsága szerint kb. 7-800 éve, Moldovának még 

többségben magyar lakossága lehetett. Ezek vegyültek Magna Cumania kunjaival, 

akiket a Dunán átkelő kevéske balkáni román aztán lassan nyelvileg asszimilált. 

- Ugyanakkor a kunok egy része magyarhonban kért letelepülést, és őket a magyarok 

olvasztották magukba. 

- Íme, egy alig húsz-egynéhány generációs múltban a legközelebbi és 

legletagadhatatlanabb rokonság: A ROMÁNOK. - Közülük is elsősorban, sőt 

többszörös hangsúlyt hordozván, a moldovai románság. És akkor még nem is 

beszéltünk a csángók adta vérátömlesztésről.  

- Nem zárható ki egyáltalán, hogy sok moldovai ROMÁN ereiben több ősi 

MAGYAR vér csörgedez, mint az erdélyieket ma „románozó” - alaposan keveredett - 

anyaországi magyaréban. 

- Hogy ez nekünk ma jó vagy rossz, hogy milyen ütőkártya lehet kezünkben, és hogy 

mikor és hogyan kellene kijátszani, azt még nem tudom. Csak azt tudom, hogy: EZ 

VAN. 

 

 

Leányfalu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszélgetés: 1992. február 25. 

 

 

                                                                                                 MTV: 1992 

                                                                          Megjelent: Magyar Közélet 1998/10 
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BOGYAI KATALIN, „A VILÁG KULTÚRVÁROSAI” CÍMŰ SOROZATA, 

KOLOZSVÁRRÓL SZÓLÓ ADÁSÁNAK, LEÁNYFALUN 1992-BEN 

FORGATOTT RÉSZE ELŐTT, A TV. STÁBJÁVAL, GYÖKEREIMRŐL 

FOLYTATOTT BESZÉLGETÉS TARTALMA. 

 

 

Szülővárosáról érző ember csak elfogultan tud beszélni. A szülőváros, a szülőföld 

úgy nevelt akár az Édesanya. Nem is tudom, miért nem írják ezt a szót is nagybetűvel.  

Számomra a szülőföld, felmenőimtől sallangmentes természetességgel belém oltott, 

soha nem múló szeretete, egyike az életút zűrzavarában mindenkor megfogható, biztos 

kapaszkodóknak.  

Értetlenül állok azok előtt, akik vitatják azokat a senkire sem ártalmas és természetes 

részeit egy egészséges ember lelki épületének, mint a szülőföld szeretete, vagy a 

nemzettudat. 

Talán az lehet a baj, hogy ezeket sokan felcicomázva, sarkítva, másokkal 

szembeállítva képzelik el. Nem úgy, ahogy ott a Kisebbik Hazában, Erdélyben, 

Kolozsváron a Felek alatt, magam sem tudom hogyan, de részemmé váltak. Sem nekem, 

sem azoknak, akiket barátaimnak tudtam, eszébe nem jutott ezzel másoknak ártani. 

És itt talán már el is érkeztem oda, hogy mit jelent Kolozsvár szelleme. Egyszer már 

faggatott egy riporter arról, hogy mondanám meg egy szóban azt a különbséget, amit 

érzek az ott és az itt között. Ennek már van néhány éve, még az örvendetes események 

előtt történt. Akkor ez a szó jutott eszembe: tolerancia. Azóta e szó számos értelemben 

is gyanúba keveredett. És elcsépeltté vált. Mert a szavak csodálatos jószágok, 

hatalmasak, veszedelmesek, pusztító erejűek és sérülékenyek, egyidőben. 

Kolozsváron ilyesmit nem is kellett szavakba foglalni. Persze, az egy másik 

Kolozsvár volt. Mainapság csak késő esti sétákon tudom ott a múltat idézni, akkor is 

kerülnöm kell a pusztító változtatások nyomait. 

Pedig annak előtte, minden fájdalom és létező bántás mellett is, hátsó gondolat 

nélkül elmélkedtünk ilyen esti sétákon, hol a magyar, vagy zsidó osztálytárssal (aki 

úgyszintén magyar volt és ehhez nem fért semmi kétség, a kérdés egyszerűen 

kölcsönösen eszünkbe sem jutott), hol a szomszédos román játszópajtással a nyiladozó 

elmét csiszolgatván, más-más nyelven.  

Hát az elmét ott lehetett csiszolgatni. Emberközelbe, testközelbe voltak olyan 

nagyságok, akiket itt tíz évben egyszer látunk meg az utcán. Egy-egy vasárnapi, Farkas 

utcai Istentisztelet után apám, a templom előtt vagy a hársak alatt sétálván Kós Károly 

bácsival, Jakó Zsigmonddal, László Dezsővel beszélgetett, a Bükk görgetegek 

szegélyezte ösvényein kirándulván pedig minden hét végén Szabó T. Attilával vagy - az 

itt még máig kellően nem ismert és értékelt nagy erdélyi festővel - Nagy Imrével 

lehetett találkozni. A főtéri templomból Barát Béla kanonok úr lépett ki, vagy Reischel 

főtisztelendő úr, és apámat, a református főgondnokot, szeretettel ölelték meg. 

Házunkban, még születésem előtt, a harmincas évek közepétől otthonra lelt a Hitel 

folyóirat szerkesztőgárdája. A főszerkesztők: Vita Sándor, Albrecht Dezső, Vencel 

József és a hála Istennek még köztünk levő Kéki Béla, meg a többiek: Tamási Áron, 

Dsida Jenő, Kós Károly, Hunyadi Sándor, Szervátiusz Jenő, Kiss Jenő, Kuncz Aladár, 

Kemény János, Mikó Imre és még nagyon sokan, hetente olykor többször is. 

Szüleim - akkor már a sajátosan végrehajtott romániai földreformtól alaposan 

megkopasztatván - anyagi erejüket meghaladó vacsorákat rendeztek tiszteletükre, és 
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hajnalig folyt a szellemi munka, az építkezés. Építkeztek, mert akkoriban az erdélyi 

magyarság úgy kellett magának mindent megteremtsen, mint egy test amelynek 

végtagokat kell növeszteni, vagy tán fordítva, mint egy végtag, melynek testet kell 

teremteni. 

És megvalósították. Az erdélyi magyar élet lábra állt, az irodalomtól az 

érdekképviseleti szervezetekig, és működött - még a fasizálódó Romániában is. 

Sajnos 45 után az a sajátos helyzet, melyben látszólag csak a baloldaltól lehetett 

valamit remélni, sokakat becsalt ebbe a csapdába, amelyik aztán végzetesnek bizonyult. 

Hajdan kitűnő emberek, szinte tudtukon és akaratukon kívül lettek részesei annak a 

pusztító munkának, mely a magyar oktatástól az érdekképviseleti intézmények 

felszámolásáig mindent elvégzett, a vörös lepel jótékony takarásában működő bizantin-

levantei román hatalomnak. 

Ezek az évek törölték ki az irodalomtörténetből a Hitel folyóirat emlékét is. Csak az 

érem egyik oldalát emlegették. Pedig annak idején a viták sem voltak antagonisztikusak, 

és volt egy „Vásárhelyi Találkozó” is. Az ebben játszott szerepüket mai napig nem 

emlegetik. Arról nem beszélve, hogy magát a találkozót is megpróbálják besározni, 

emlékezetében is. 

De ezekben a nehéz években is azt láttam, hogy az engem körülvevő emberek, ebben 

a csodálatos városban, talpon maradtak.  

Az emberi tartás csodálatos példáiból tanulva nevelkedtünk. Volt aki börtönt és Duna 

csatornát járt, s onnan is szellemi értékeket hozott haza a betegségek mellett. S volt akit 

fokozatosan toltak a perifériára, de ott is meglelte a feladatot.  

Apám például, előbb az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület munkáját vezette, mint 

ügyvezető alelnök, a pótolhatatlan intézmény felszámolása után a Bolyai Egyetemen 

tanított, és a magyar nyelv visszaszorításával párhuzamosan vesztette el egyik állását a 

másik után. Végül talajtérképező mérnők, szakkönyveket ír, és mikor 

kényszernyugdíjazzák, akkor a kiváló mezőgazdász és szakíró, a művelt erdélyi 

értelmiségi megtalálta helyét - raktárosi állásban - a magyar műemlékek restaurálásánál, 

ahol a boldog emlékű Bágyuj Lajos autodidakta restaurátorral, haláláig dolgozott egy 

ügyért. Így esett meg, hogy életem egy válságos szakaszában, én is kitanultam a 

mesterség egyik ágát, és néhány kolozsvári fiatallal magunk restauráltuk a nagy magyar 

templomok és Vajdahunyad várának ólomkeretes üvegablakait. Ma már ismét 

„megkövezve” látom ezeket viszont. 

De meg kell emlékezzünk Kolozsvár szellemének egy másik sajátosságáról is. Ez a 

vallási tolerancia. Erről csak egy személyes történetet mondanék. Amikor Tavaszi 

Sándor református püspök-helyettes, jó barát (szintén „Hiteles”) megkeresztelt, délután 

Márton Áron római katolikus püspök úr, a másik jó barát is felkereste szüleimet és 

megáldott, azt mondotta: „légy jó magyar ember”. Ennek az áldásnak az erőt adó 

suttogását érzem életem minden pillanatában - én a kolozsvári vastagnyakú kálvinista 

ivadék. 

 

 

Leányfalu                                                         
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Naplójegyzet:  1992. február  26 

 

 

                                                                                     Változat: Bogyai Katalin 

                                                                                               A világ kultúrvárosai                 

                                                                                               1992. 

 

 



 39 

SZÖVEGTERV  VÁLTOZAT 

BOGYAI KATALIN „A VILÁG  KULTÚRVÁROSAI” CÍMŰ           

SOROZATÁNAK KOLOZSVÁRRÓL KÉSZÜLŐ ADÁSÁHOZ 

 

 

Szülőház, Szülőváros, Szülőföld, nagybetűs szavak, akár az Édesanya. Nálunk 

legalábbis ez így épült be a tudatunkba. Merjem kimondani az inkriminált szót: a 

nemzettudatunkba. Mert az ott a kisebbik hazában volt, van és lesz, amíg egy magyar 

ajkú alattvalója él annak az országnak. 

A békediktátum után bizantin ötletességgel kifosztott hajdan gazdag család, saját 

erejéből talpra állva, építi meg édesanyám tervei alapján a HÁZAT, mely aztán előre 

elhatározott sasfészke lesz az erdélyi fiatal magyar értelmiségnek. Itt szerkesztik a Hitel 

című folyóiratot zseniális emberek. 

Arcképeik itt sorakoznak egykori székeik és asztaluk felett. Apám, a házigazda és 

mecénás, anyám a Hitel háziasszonya, Istennek hála még él, Budapesten, fogyó régiekre 

emlékezve. A főszerkesztők: Albrecht Dezső a keresztapám, párizsi emigrációban élt, a 

francia föld fogadta be örök nyugalomra, Vita Sándor, őt nemrég kísértük el 

Farkasrétre, a Nagy Magyarok között a helye. Venczel József meghurcolva és 

meggyötörve is helytállva, ma a Házsongárd lakója és Kéki Béla, aki még szeretnénk ha 

sokat mesélhetne a korról s a VÁROSRÓL. És a többiek: Kuncz Aladár, Dsida Jenő, 

Tamási Áron, Kiss Jenő a még élő tanú, Gy. Szabó Béla, Szabó T. Attila, Szervátiusz 

Jenő, Hunyadi Sándor, Kós Károly a drága Károly bácsi (ő már akkor is bácsi volt), 

meg sokan mások, szívünknek kedvesek. Gyakorta ült ott a négy erdélyi magyar 

felekezet négy püspöke a közös ügy szolgái, élükön a felejthetetlen emlékű Márton 

Áronnal. 

Ahogy Mikó Imre emlékezéseiben is írja, a falakról nézett le rájuk a négy fejedelem. 

Kivont kardjuk és viharos korok edzette bölcs tekintetük őrködött a vitáktól hevülő 

homlokok felett. Három az ősök közül: Báthory István, a nagy lengyel király, az első 

kolozsvári egyetem alapítója, Apafi Mihály, aki a Farkas utcai református templomban 

aluszik, Bocskai István választott királyunk és a negyedik II. Rákóczi György, a család 

egyik ágának nemesítője, Kolozsvár melletti csata sebesültje, Várad halottja. 

Sebesülésének emlékhelyén ma betelepítettek blokkjai állanak. 

A magára maradt nemzetrész élni akart és a lemetszett végtag testet épített magának, 

kultúrából, oktatásból, önszerveződésből, érdekképviseletből. Igen, ezt tette egy 

fasizálódó állam keményedő körülményei között. 

A Hitel és munkatársai ebben nagy szerepet vállaltak, és lassan-lassan felszínre 

kerülnek a majdnem fél évszázad alatt elhallgatott igazságok. Mert őket a jobboldaliság 

rosszhiszemű vádja indexre tette, még a magyar baloldal tudatos vagy önkéntelen 

öncenzúrájával is.  Nem is olyan régen még olvashattam a ma divatos csúsztatós 

becsmérlésekből imitt-amott.  

Hogy munkájuk hiábavaló volt-e, arról lehetne vitatkozni, de nem hiszem, hogy 

érdemes. Amíg mi élünk, és gyermekeink s azok gyermekei, A VÁROS szelleme is él, 

mert ők alkották, mi abban nőttünk fel és gyermekeinknek azt adtuk tovább - Istennek 

hálát adva - nem hiába. Mert emberségünknek s emberségüknek része az. Kapaszkodó 

zavaros szavú időkben, amikor a szó az ármányt szolgálja s nem az ügyet, amikor a szép 

szó helyett az álnok üli torát. 
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Mi most nagy bajban kellene érezzük magunkat, hiszen számunkra természetes és 

lelkünk katedrálisának egyik kápolnáját képező érzések kerülnek gyanúba. Olyan 

érzések, melyek ott, abban a városban nem szolgáltak soha fegyverül mások ellen, de 

megvédtek a zorduló idő fagyától. Mert nemzettudat nélkül mi már nem léteznénk - 

hogyan lehet hát megkérdőjelezni annak létét, vagy szükségességét? Miért lehet 

statisztika, vagy mindkét oldalról hunyorgó félelem forrása az a szó, hogy magyar. Ez a 

szó még megcsúfolt formáiban is, szelíden és legyőzhetetlenül különböztetett meg 

azoktól, akik nem tűrték a másságot, és így nevezték azokat is, akik befogadták ezer 

éven át a sokféle másokat. Ma tán szégyenleni kellene, s titokban, suttogva, 

ellenségeskedőkkel számolva ejteni? 

Az a VÁROS nem erre tanított. Ott más volt a szellem, és az a szellem ma csodára 

volna képes. Ebben a csodában pedig helye lenne mindenkinek, amiképpen helye volt 

valaha mindenkinek szülővárosomban is. Nem csak az utcán, de a baráti szív egy 

zugában is, ha kellett. Mert a háromnyelvű kultúra még torz rendszerek és elvadult 

vezérek idején is hatott ott, ahol érték lakozott. Mert menekülésünkkor könnyezett a 

gyermekkori román barát, és zsidó testi-lelkimmel egyformán voltunk magyarok. 

A város ma már más külsejében, taszít, nyüzsgő balkanizálódó hangulatával (amit 

Hemingway 60 éve jelzett), de ha leszáll az est, vagy ha betéved a vándor a szent 

Házsongárd panteonjának elhanyagolt ösvényeire, ott kísért a szellem, és a tájékozott 

látogató még megleli a csendes kitartással küzdő Őröket is. Isten áldja meg őket 

kitartásukban. Őrizzenek eleveneket s holtakat. 

 

 

Leányfalu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naplójegyzet: 1992. március 01. 

 

 

                                                                                      Változat: Bogyai Katalin 

                                                                                               A világ kultúrvárosai 

                                                                                               1992. 
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SZÖVEGTERV  VÁLTOZAT 

BOGYAI KATALIN „ A VILÁG KULTÚRVÁROSAI” CÍMŰ SOROZATA, 

KOLOZSVÁRRÓL  SZÓLÓ ADÁSÁHOZ 

  

 

Gyönyörű völgyében a Kisszamosnak, ott ahol a két ág Hideg s Meleg szelíden 

egymáshoz simul, zsúfolt és sivár betonrengeteg gyűrűjébe szorítva sóhajt a valaha volt 

VÁROS, kincses szülővárosom.  

Kincseit a szellem alkotta és szelleme mindnyájunk kincsét képezte. 

Ott lobbant fel bennem - pár évtizednek előtte - a még ma is lobogó tudat, melynek 

hiánya ma annyira bénítóan hat a Nagyobbik Hazára. 

Amit ott szívtam magamba környezetemtől, az most gyanús lelki rakomány. Pedig 

ott az nagyon is természetes és hétköznapi dolog volt. Megfogalmazatlanul volt jelen, 

hatott, alkotott, gyarapított és védelmezett. Ha beszéltünk volna róla és nem csupán az 

életünk vezérlő ereje, neve is lett volna - így, hogy „magyarságtudat”. De ezt ott senki 

nem emlegette, csupán gyakorolta, élte, tette, harcolta, szenvedte. Nem csak magáért és 

soha sem mások ártalmára. 

Mert voltak neki természetszerű hajtásai is a háromnyelvű tündérországban. Olyanok 

mint: tolerancia.(Úr Isten mekkora teher nehezedik egy idő óta erre a szóra is. 

Csodálatos jószágok a szavak, hatalmasak, veszedelmesek, pusztító erejűek és 

ugyanakkor sérülékenyek. Mit tettek velük az ármány szolgái, álnokság tollnokai.) 

A betonteknőben raboskodó város hajdani szépségét már csak az emlékezet őrzi. Ha 

látni akarod, éjjel kell meglepni, vagy a nosztalgiától könnyes emlékezet képtáraiban. 

De szelleme bennünk és utódainkban még sokáig hatni fog.(Az, hogy a ma suttogva, 

számlálva mondott szavak a gyanú súlya alatt roskadoznak, tudjuk csak epizód. 

Generációk mennek, generációk jönnek s a lenézett, álcicomáktól alig látszó anyanyelv 

megrázza magát, és minden szó visszanyeri eredeti súlyát. Azt a súlyt, melyet akkor 

nyert el, amikor először ejtették ki őseink, azt a súlyt, amely nem változott a történelem 

tengernyi könnyének felhajtóerejébe merítve, benne mérettetvén. Csak éppen most, csak 

éppen itt. Egy pillanatra.) 

Lenn a völgyben alszik a város, a Felek görgetegei, néma tanúk, mintha 

gondolkoznának azon - gördüljenek-e alá a betonerdő ostromára. 

Ott áll a ház, e szellem otthona. Lakói már idegenek a falak számára, de emléktábla 

nélkül is büszkén őrzik a gótikus kövek, hajdani nagyok nehéz sóhajának, szikrázó 

szellemek aggódó vitáinak emlékét. 

Ott nőttem én fel és szívtam magamba az igaz, az értelem és a szív szűrőjén szűrt 

gondolatot. 

A falakról nézett ránk a négy fejedelem, közülük három ősöm. Bocskai, Báthory, 

Rákóczi, Apafi. 

Kivont kardjuk mintha értünk őrködött volna. És akikre akkor vigyáztak, azok ma 

már szinte mind képekké szenderültek saját székeik, és sorsformáló döntésekben társ 

asztaluk fölött. 

Emitt apám a Hitel c. folyóirat mecénása, anyám annak  szeretett háziasszonya, 

fényes színészi karriert cserélt e háziasszonyságra. Odébb a főszerkesztők. Vita Sándor, 

Albrecht Dezső (keresztapám), Venczel József és Kéki Béla. 

Más kor, más ország, más emberek, mondhatják. Pedig az is csak kor, az is csak 

ország, ők is csak emberek. Emberek egy sorsforduló idején, történelmi hivatásukat 
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felismerő emberek, akik tették a dolgukat. A viták közöttük és a más véleményen levők 

között a hogyanról folyt csupán, s nem merült fel a miért. 

A város szelleme átsuhan még a Farkas utcai fák alatt, beleszippant a hársfaillatba és 

eltűnik. Talán egy öreg ház padlásán várja a feltámadást. 

A város pedig ébredezik, furcsa hangzavar, idegen hangulat tölti meg az ódon 

utcákat. A betongyűrű lakói benépesítik a tereket, és körülvesz egy új, egy idegen 

bizánci levegő. Tudom nekik ez a régi, a megszokott, a természetes. Ez a szellem már 

nem hordozza magában a számunkra otthonos gondolkodást. Nem befogadó, nem 

toleráns, nem helyi. Hangja mint a kakukkolás. Gyökeret ver, vagy híveit is meghódítja 

a most még padláson rejtőzködő? Nem tudom. 

 

 

Leányfalu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszéd: 1992. augusztus 20. 

 

                                                                               

                                                                                  Elhangzott: Dömös 

                                                                                                 Művelődési ház. 

                                                                                                 1992. augusztus 20. 
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A VERTEL CSALÁD DÖMÖSI KÖZÖS KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓ 

BESZÉDE 

 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim ! 

 

E szép és nekem oly kedves kiállítás méltatlan megnyitójaként, nem a hozzáértés, 

hanem a barátság jogán  állok önök előtt. 

Régi barátság ez, azokból az időkből, amikor még nem sikk, hanem bizony némi 

kockázattal járó cselekedet volt az erdélyi kapcsolattartás. A család, melynek négy tagja 

ma ismét elénk tárja művészetének kincseit, vállalta ezt a kockázatot, csendben, 

rendszeresen jöttek-mentek és tartották bennünk a lelket, szélesre tárva előttünk szívük s 

házuk kapuját. Hozták és vitték a szót, a reményt az összetartozás számunkra gyógyító 

hitét. 

A puha diktatúra éveiben gyakorta elemeztük együtt a helyzetet, jövőt kémlelve. És 

most, a nagy változások után mintha tétováznánk. Vajon mi ennek az oka? Talán a 

szembesülés azzal a tagadhatatlan ténnyel, hogy mint annyiszor, ma ismét megosztva áll 

e nemzet az oly régen várt nagy történelmi lehetőség küszöbén? A félelem, hogy 

elroboghat mellettünk, mint expressz a kis állomás bámészkodói előtt? 

Erre a nagy kérdésére is választ kapunk itt. Mit kell cselekedjen ma, a gondolkodó 

magyar ember? Tegye a dolgát, feltűnés és civódások nélkül építse a holnapot! 

Erre buzdít ennek a művészcsaládnak a szerénysége, alkotó kedve, sallangmentes, 

magától értetődő magyarsága. 

Mi sem természetesebb náluk, mint az, hogy az együttes ötödik tagja az édesanya, 

francia nőből úgy lett magyar anya‚ s magyar nagyasszony, hogy azok számára, akik 

ismerik, ez fel sem merült mint érdekesség. Íme, a Szent-Istváni befogadó eszme kései 

bizonyítéka. És mit hozott el nekünk nyugati génjeinek csodás postájával, mivel 

színesítette, toldotta lányai atyai örökségét? Ki tudná  megmondani? 

Az eredmény azonban itt  áll előttünk az egyre terebélyesedő életművekben. 

Szoros szálakkal Dömöshöz kötözve dolgozik a magyar művészet színes világának e 

négy ismert alkotója. Magyarságuk egyik biztosítéka ez. Munkáikon nem 

az áruvédjegyek háromszínű pántlikái virítanak, hanem valami más, valami belső 

tartalom. El sem lehet képzelni róluk, hogy mások is lehettek volna. Csendben gyűjtik a 

hírt s nevet a hazának. Dolgoznak és ennyi. Amit csinálnak, amit mondanak az őszintén 

fakad fel énjükből. Énjük pedig magyar. 

Négy neves művész életrajzi adatait, sikerlistáit, fejlődésük állomásait felsorolni nem 

képezheti egy - lábon  állva elviselhető - megnyitó feladatát. 

Meg kell említenem mégis Vertel József három ENSZ díját, Vertel Beatrix aktuális 

sikerét a Reklámkamara és Reklámszövetség arculattervezői díját, Vertel Andrea 

eseményszámba menő Csók Galériabeli kirakatait és Püspöki István Miskolci Biennálén 

nyert grafikai nagydíját. 

A továbbiakban inkább munkájukkal kapcsolatos érzéseimről ejtenék szót. 

Vertel József tanít és gyönyörködtet, Vertel Beatrix felkiáltójeleket szór a kíváncsi 

retinákra, Vertel Andrea vigasztaló humorral ajándékozza meg a nézőt, míg Püspöki 

István gondolkodásra késztet és felkavar elsősorban. 

Vertel József, az apa, a számomra oly kedves klán hangadója, akit külön is 

ünnepeltünk a hetvenedik születésnap kapcsán.  
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A dömösi táj jótékony hatása mindenkor ott munkál alkotó kezének ösztönös 

mozdulataiban. Ez a köldökzsinór egyszerre szoros kötelék a szülőfölddel, a 

természettel és a dicső, vigasztaló múlttal. Olyan ez, mint egy okos nagyító, művészete 

mikroszkóp, mely látni enged és bepillantani a részletek szépségeibe, és ugyanakkor 

meglátni a horizont lenyűgöző perspektíváját is.  

Tudjuk, hogy immár klasszikusa a bélyeggrafikának, több mint félezer magyar 

bélyeg alkotója ő. Finom mívű munkái a maradék haza szépségeit egy sajátos optikával 

és virtuóz technikával  ábrázolják. Látni oktat és befogadni a legelrejtettebb zugban 

rejlő szépet is. Áldozatos munka ez, hiszen kijelölt pályán kell haladjon, nem fejezheti 

ki szabadon gondolatiságát, kötöttebben alkot a legszigorúbb versformánál is. De Vertel 

József a szolgálat embere, és fő erénye az igazi nagyokra jellemző szerénység. 

Tudatában van a nem kellően megbecsült munka fontosságának, tanító, ízlésformáló 

hatásának. Nevezhetnénk akár a nemzet titkos pedagógusának is.  

Sokoldalúságát igazolják  ex librisei, bankjegytervei, alkalmi grafikái és akvarelljei. 

Számomra különösen kedvesek rézmetszetei, rézkarcai, melyek otthonom szerves 

részei, fáradt tekintetem pihentetői, a barátság mementói. 

Vertel Beatrix is a képzőművészet mostoha, de feltétlenül nagy jövőjű  ágát 

választotta. A művész és az anya katamarán életét éli, s a törékeny hajó így lesz 

stabilabb. A mancsaft pedig a szív.  Nem véletlen a reklámgrafikusi és a mese 

illusztrátori munka társulása. Ennek közös feladatain érdemes elgondolkodni. 

Egy Vertel Beatrix plakát mellett nem lehet elmenni úgy, hogy érdeklődésünket fel 

ne ébressze. Meseillusztrációi nyomán pedig elandalodva huppanunk le gyermekkorunk 

puha szőnyegére, kedvenc játékaink közé. 

Reklámgrafikusi kelléktárában ott vannak a legcsiszoltabb profi és a valódi grafikus 

eszközei. 

A meseillusztráló a gyermeki fantázia és gondolatvilág csodás ismerőjének bizonyul. 

Segít neki ebben másik énje, mely két gyermek áldozatos és melegszívű, figyelő 

édesanyja. 

Vertel Andrea az agyagból próbálja megformázni az igazságot. A tiszta emberi 

kapcsolatokat kutatja, s e nedves, sikamlós masszán próbál úrrá  lenni. 

Plasztikái vagy a gyermekkor  álomvilágát idézik, vagy a karikírozás művészi 

fogásaival kerítenek hatalmukba. 

Munkáiból derű és bizakodás tekint le ránk. Feltehetően a múltból s a remélt jövőből 

merítik kedves-groteszk hősei az erőt, mely minket szólít. 

Ha olyan szobába kerülünk, ahol Vertel Andrea munka  áll valamelyik szögletben, 

biztos, hogy tekintetünk ott pihen meg‚ s belső békénk helyreáll. 

Püspöki István barátom túl azon, hogy legkiválóbb grafikusaink egyike, jól is nősült. 

Olyan megértő, óvó, ösztönző közegbe került, amit kevés művész mondhat magáénak. 

És mégis képes látni a szenvedést. Mint maga mondja "a lélek arca a szenvedés 

árnyékával látható". Ő a képzőművészet költője, a költeményes grafikus. Munkái mind 

megannyi vers. Ez így is van rendjén, mert tudja, hogy a rajz a képzőművészet 

idegrendszere és tudjuk, hogy a líra ugyanaz az irodalomban. 

Püspöki István "lényeglátó művész". Munkáit az elkötelezett gondolatiság, humorral 

 árnyalt sajátos világa jellemzi. Ez az éleslátó és kérlelhetetlen művészi vasököl, 

valóban oda sújt, ahova köll. 

Sokan emlékezünk egy madárkalitkába zárt értelmiségi szemüvegre, mely annyi 

gondot okozott a kirendelt kritikusoknak.  
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Ez az, azidőtájt ellenséges eszköz, ott fityegett sután, méla elégedettséggel a rácsok 

mögött l978-ban. Gondoljuk csak el! Soha senki tömörebben nem beszélt nekem a 

kádári konszolidáció rézarany csapdájába fogott magyar értelmiségről, arról a 

helyzetről, melynek következményeit máig, és még soká nyögi a nemzet. 

Mint botcsinálta kritikus, máig büszke vagyok arra, hogy amikor munkáiból 

választhattam magamnak, azt a művet emeltem ki, amely egyik első nyugati 

kiállításának is szimbóluma volt. A nagy magyar sorsmadár röpte előtt jól látható a tiltó 

és mellette a megbúvó, megengedő ujj, a puha diktatúrát leíró kötetekkel ér fel a 

gondolkodó néző számára. 

A művész jó szemű fotoriporter módjára kíséri Árgyélusát, ezt a tiszta, de olykor 

Ábelien dörzsölt emberkét, a szennyes világban tett zűrös útjain. Célja, mint mondja: 

"felmutatni az embert"! Egyféle Ecce Homo. 

És Ecce Familia. Íme a család ! Teszik a dolgukat, alkotják a magyar művészet 

elismerésének házához a téglákat, s közben szemeinket gyönyörködtetik, lelkeinket 

vigasztalják, szellemünket pallérozzák és gyűjtik a műveket egy óriási családi kiállítás 

termeibe. 

 

Elkerülhetetlen annak a gondolatnak a felbukkanása, hogy jó lenne az egész magyar 

művészetet, az egész helyét kereső magyar értelmiséget, az egész jobb sorsra érdemes, 

megosztott, megcsúfolt, félrevezetett magyar népet így látni egy családban, egy célért 

munkálkodván, a mindennapi munka szerénységével, annak felemelő örömével és 

nemzetépítő, megoszthatatlan erejével. 

 

 

Leányfalu   

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszéd: 1993 

 

 

                                                                                       Elhangzott: Farkasréti temető 

                                                                                                     1993. 

      

 

            DR. ANTAL JÓZSEF ORVOS KOLLÉGÁNK BÚCSÚZTATÁSÁRA 
 

 

Ismét itt állunk Farkasréten. 



 46 

Lassan generációs találkozóhely lesz ebből a temetőkertből, ahol EGY IDŐRE 

elbúcsúzunk egymástól. 

Egy időre. 

Ennyi legyen a vigasz. 

Ennyi legyen a figyelmeztetés ! 

Földi pályánk utolsó nagy eseménye mindenkor int és gondolkodni kényszerít. 

Mi végre voltunk e világon s mit javíthatunk a még hátralevő útszakaszon. 

Különösen fájdalmasan szólal meg a kérdés az odaátról érkezettben. 

Otthonra vágyó reménységeket rontó időkben hiába vágyakoztunk volna? 

Kavarog bennünk az otthon s az itthon, s az, hogy hazamegyünk vagy haza jövünk!? 

Vajon mit tudsz meg odaát most Te, Antal József. Kemény, makacs, halk szavú, 

nehézsorsú magyar? 

Megtudod-e azt, amit itt senki sem tud, s sajnos van aki nem is akar tudni. 

Megtudod-e, hogy az a föld, amely a Hargita aljában várt Reád, ugyanaz a föld mint 

ez a farkasréti? 

S ha megtudod, elmondhatjuk-e ezt helyetted, s vannak e fülek annak 

meghallgatására. 

Azért vagyunk a világban, hogy valahol otthon legyünk- mondta Áron bátyánk. Te is 

azért voltál a világban, hogy valahol otthon légy, Jóska. 

Én hiszem, hogy kiderül minden kétkedő számára, itthon is otthon vagy, 

megnyugodhatsz a farkasréti hant alatt. 

Búcsúzunk tehát egy időre Tőled mi, akik egy úton sodródtunk Teveled és azok, 

akiknek útjai egyesültek a Te útjaiddal s mindazok, akiknek természetes volt, hogy 

vagy, s csak most ébrednek rá, hogy ki voltál, mi volt a Te feladatod, mit végeztél el 

helyettük, amikor már nem vagy. 

Isten veled! 

 

 

Leányfalu 

 

 

 

 

Beszéd: 1993. május 27. 

       

                                                                                        

                                                                                         Elhangzott: Szentendre 

                                                                                                       1993. május 27. 

 

 

A TANULMÁNYAIKAT MAROSVÁSÁRHELYEN 1954-BEN 

ELKEZDETT ORVOSOK, SZENTENDREI TALÁLKOZÓJÁRA 

 

 

Erdély földjének lakói, ezredévnél is régebben olyan helyen élnek, ahol a történelem 

szélcsendje csak örökös álom maradt. Hogy egy ilyen helyzet mit eredményez, arról 

szakembereknek kellene bővebben értekezniök. 
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Mi, akik ennek a helyzetnek - ma élő - szenvedő alanyai vagyunk, csak egyet 

tudhatunk bizonyosan, azt, hogy annak eredménye egy olyan lelkiállapot, mely örökös 

belső konfliktusokat szül. Ezt pedig a napi politika alakítói, mindenkori megrendelőiktől 

támogattatván - a nem is oly nehéz manipuláció sablonos eszközeivel, mindenkor fel is 

tudták használni. 

Szűkebb közösségünk, az orvosi pálya felé vezető tanulmányaikat Marosvásárhelyen 

l954-ben kezdők, immár tekintélyesebb korba sorolható csapata - amint ez lenni szokott 

- egyéni és közös sorsával, életével példázza eredményét annak, ami az előbb 

évszázados általánosságban említett lelkiállapotot az utóbbi félévszázadban végletesen 

befolyásolta. 

Ennek következménye, hogy szóródtunk volt a világ bármely tájára, választottunk 

magunknak vagy választtattak velünk bármely sorsot, a zavartalan otthonérzet, a 

gyökérbiztonság megnyugtató és megújulást serkentő közérzete egyikünknek sem 

adatott meg és már tudjuk, hogy nem is fog megadatni életünkben. 

Sorsunknak elválaszthatatlan része volt egy korszak, mikor fiatalon és 

tapasztalatlanul, felkészítetlenül a kor buktatóira, olyan döntéseket kellett hozzunk 

melyek magunk vagy mások életében meghatározók lehettek. Az ekkor szemünkre 

vethető gyarlóságok egy világtérség kisembereinek millióit is lelkiismeret-furdalással 

tölthetik el. És valószínűleg, magunk példáján okulva, van is ilyen belső kényszer 

sokakban. Arra azonban, hogy ezeket a kérdéseket ne a történelem, a közös sors, a 

nemzetjövő és mindenekfelett a megmaradás legmagasabb perspektívájából ítéljük meg 

- nincs jogunk. 

Többségünk diplomáján a krisztusi 33 év előtt száradt meg a tinta. Ez a 33 év pedig, 

ha átfut pillantásunk lassan gyérülni kezdő sorainkon, nem hozott ránk szégyent. 

Ebben a 33 évben is felmerültek vitatható helyzetek, de azok a fenti perspektívából 

nézve jól értékelhetők. Találjuk meg a más népeknél oly bevált, pozitívat értékelő 

képességünket is. Ez a tulajdonság erőt és megmaradást tápláló önbizalmat ad, és azt 

továbbsugározhatjuk maradékainknak. Ez pedig kötelesség. 

A még mindég többségben levő otthonmaradók a helytállás igaz bajnokai voltak és 

maradnak bizton, míg lélegzetük el nem akad.  

A távoli országokba távozottak csak becsületet szereztek az Alma Maternek és főleg 

annak, amit úgy hívnak, hogy Magyar.  Érdekes módon, annak a magyar 

orvostudománynak a jó hírét öregbítették, melynek mai képviselői közül egyesek (egyre 

gyakrabban hivatalos fórumokon is) az elmúlt években ideérkezőket tudásuk és 

diplomájuk értékének (nem hivatalos beszélgetésekben ennél többnek is) a 

megkérdőjelezésével alázták meg. Könnyeden feledték az anyai ország vagy a 

nagyobbik haza - más népeknél ma is természetes - gondoskodó szeretetét, a pillanatnyi 

érdek ördögére hallgatva. Nem akarok azzal elégtételt venni, hogy feltételezzem: nem is 

volt mit feledniük! 

Ezzel már említettem is a harmadik csoportot, azokat, akik a maradék 

Magyarországot választották (volna?) otthonul. 

Hogy az otthonkeresés minden ember számára Isteni parancsba foglalt joga, és 

Tamási Áron által oly szépen és közismerten megfogalmazott óhaja nem érvényesülhet, 

az csak gyarapítja a magyar átkok fekete lajstromát. 

Az egybegyűltek között sokan vagyunk olyanok, akik lelki gyötrelmeken esünk át 

nap mint nap, azon gondolkodván, hogy eljöttünk szülőföldünkről. Erre lelkiismeretünk 

hangja s olykor igaztalan külső provokáció késztet. Választ kell tehát találni ezekre a 



 48 

kérdésekre is, mégpedig igaz választ. Meggyőződésem, hogy ez a válasz adott 

helyzetünkben feloldozó lesz. A vitorlabontások majd minden esetben kényszerűek 

voltak, de ezen túl is minden egyes esetet csak egyedileg lehet megítélni. Nem lehet 

ilyen bonyolult kérdésben általánosítani. 

Az adott helyzetben amúgy is célszerűbb előre tekinteni és azt megállapítani, hogy 

ott ahol éppen vagyunk, miként szolgálhatjuk a jövőt. Erre összpontosítsuk erőinket, és 

a gyötrődést próbáljuk olyan szintre, szorítani amennyi egy egészséges 

lelkiismeretvizsgálathoz szükséges. 

Vállaljuk tehát fel önmagunkat többnyire kényszer szülte helyzeteinkben, és az 

összetartozás kötelékébe kapaszkodva próbáljunk meg használni a legfontosabbnak:    A 

MEGMARADÁSNAK !  

Ezt pedig úgy kell tennünk, hogy a szüleinktől és a szülőföldtől kapott - és másokkal 

szemben nálunk oly természetességgel és sallangmentesen megélt - hármas érzést 

átadjuk azoknak, akik ezt annyi konfliktus közepette tanulják.  

Ez a hármasság pedig a megfogalmazatlanságig magától értetődő módon, a ki nem 

mondottság szemérmességével megélt s éppen ezért oly erős magyarság, a nemzettudat 

és a másságok elfogadása.  

Tudja meg mindenki, hogy lehet úgy hinni ebben a szentháromságban, hogy azzal 

másoknak nem csak nem ártunk, hanem még védjük, gazdagítjuk is őket vele.  

További - nehezedő - éveink hordozásában kísérjen minket Isten áldása. 

 

 

Leányfalu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszéd: 1993. május 28. 

                                      

 

                                                                                           Elhangzott: Szentendre  

                                                                                                              1993. május 28.                                                                     
 

 

 

A MAROSVÁSÁRHELYEN 1960-BAN VÉGZETT ORVOSOK 

1993 MÁJUSÁBAN SZENTENDRÉN RENDEZETT TALÁLKOZÓJÁNAK 

NYITÓ BESZÉDE 

 

 

Kedves barátaim ! 



 49 

 

Az ifjúság - bár csúf fellegekkel takart - de számunkra mégis rózsaszín csúcsairól a 

völgy felé haladásunk egyre nagyobb iramban folyik. Ennek megfékezésében igen jó 

szolgálatot tesznek a találkozások, a jövőnket s jellemünket meghatározó események 

közös tanúival és szenvedő alanyaival. 

Az életkorunkra immár kötelezően jellemző bölcsebb gondolkodás arra int, hogy 

csak a szépre emlékezzünk, s a többit tekintsük hűvös tárgyilagossággal - vagy ami még 

annál is jobb - iróniával. 

A világ vezetésére való törekvés megoldhatatlanul kontraszelekciós jellege minket 

sem kímélt meg, s mint annyi előző generáció mi is méltán mondogatjuk: pont mi 

kellett ebbe beleszülessünk? 

De hát az ember eddig is, ezután is mindég bele fog születni valamibe, valamibe, 

amibe benne van az elődök sok gyarlósága. Ha magunkba tekintünk, tudjuk jól, 

utódaink sem járnak jobban. Adja Isten, hogy ez idővel másként legyen. 

A közös emlékezés, a gondolkodás nehéz terhe (nem véletlen a gond szó 

hasonlatossága?), a kor sokasodó kérdőjelei, a korunkból fakadó felelősségtudat 

növekedése, és sok más, indokolja, hogy olyan baráti beszélgetéseken szűrjünk át 

mindent, amilyenek csak az ifjúkor barátságainak bizalmasságában születhetnek. 

Találkozónk célja főleg ez. 

Mint amiképpen nagyszabású és felejthetetlen volt a tavalyi rendezés, akképpen lesz 

egyszerű, de reméljük mégsem felejthető ez évi rendezvényünk. Az okokat nem kell 

sorolnom. 

Mint az évfolyam nyugati szárnyának dunakanyari egysége, jelenthetjük, hogy 

kincses városunk Nagy Szülöttének útját járva mi is birtokba vettük a Dunakanyart, s 

így szerény előőrsünk tevékenysége nyomán teljes joggal érezhetitek itthon magatokat. 

Szeretnénk, ha ez Kárpát-medence szerte természetes lehetne mindnyájunknak, anélkül, 

hogy bárkit is sértenénk, csorbítanánk, rövidítenénk. 

Bár a Szent-Istváni intelem haszonélvezői nem lettek annak követői is, a magunk 

portáján sepregetve sem lehetünk elégedettek annak az új korban, új helyzetben 

formálódó befogadó szellemével. Azonban bízvást állíthatjuk, hogy ennek a szellemnek 

a hanyatlását nem a mi jelenlétünk okozta, hanem az előbb említett kontraszelekció 

legújabb kori lovagjai élesztgetik kicsinyes és alantas célok érdekében. Egészében véve 

pedig a különféle hanyatlások sem akkora méretűek, inkább csak a tollnokok fújják fel 

ennyire, hiszen ha körülnézünk, a szomszédokban mindenütt nagyobb bajok vannak. 

Jelszavunk legyen hát a tevékeny optimizmus, és úgy mostani, mint eljövendő itt 

tartózkodásaitok során érezzétek és tudva tudjátok, hogy ebben az országban itthon 

vagytok, itt jogaitok vannak és nem csupán a kettős kötődés szubjektivitásából 

fakadóan. 

Isten hozott hát Benneteket itt, Szentendrén és Leányfalun, a nagyobbik hazában, 

mely történelmünkre jellemző fanyar paradoxonnal és egyedülálló módon - valójában a 

kisebbik. 

 

 

Leányfalu 
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Jegyzet: 1993. október 15. 

 

                   El nem hangzott hozzászólás: Az Erdélyi Orvosok Győri Találkozójára. 

                                                                   1993. október 16. 

                                                                                          

 

AZ ERDÉLYI SZÁRMAZÁSÚ ORVOSOK, FOGORVOSOK ÉS  

GYÓGYSZERÉSZEK   1993.  OKTÓBER 16-i GYŐRI

 TALÁLKOZÓJÁRA 

 

 

Abból az óvatosságból, mely a baráti találkozóból kényszerű nyilvánosságot kreáló 

helyzetben a felszólalást belengi, már ki is derült, hogy az áttelepülés nem mindenben 

érte el célját. Ma sem vagyunk könnyedek és gondtalanok. 

A félremagyarázhatatlanság utólagos igénye, írott szöveg használatára késztet. 
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Tudjuk, hogy vannak számunkra fájó momentumok, mint pl. a diszkriminatív 

álláshirdetések és a rólunk keringő rosszízű hírek. Ezek, mint annyi hasonló az élet más 

területein azt eredményezik, hogy az ingatag és évtizedek felkészületlenségétől 

szenvedő közvélemény veszi a lapot. „3000 erdélyi orvos veszélyezteti az orvos 

munkanélküliség rémétől fenyegetett hazai orvostársadalmat, ráadásul felkészületlenek, 

törtetők” stb. stb. 16 év itteni tapasztalata azonban azt súgja nekem, hogy nem kell 

ezeket a tényeket és jelenségeket túlértékelni. Nem kell azt hinni, hogy a valódi és 

értéket képviselő véleménnyel rendelkezők is így gondolkodnak. 

A közvéleményt könnyen lehet, hogy gyakran csoport vagy egyéni érdekből 

manipulálják, eljátszva az őshonos kollégák hős védelmezőjének szerepét. 

Annak érdekében, hogy céljuk - a megosztás - ne sikerüljön, nem szabad felvennünk 

az odavetett kesztyűt. 

Ezt a tisztátalan csatát nem lehet igazán úgy sem megnyerni. Lehet itt a sértett fél 

jogán hősi pózokban tetszelegni, okos nyilatkozatokat publikálni, könnyezni vagy öklöt 

rázni, csak éppen nyerni nem. A győzelmet a csendes munkálkodással töltött, és nekünk 

dolgozó idő hozhatja meg. 

Mindannyiunknak tudva kell tudni, hogy munkánk, magatartásunk, minden 

cselekedetünk, akárcsak egykor a szülőföldön, nem csak a személyes megítéltetésünk 

alapját képezi, hanem egész közösségünkét, ezért ennek felelőssége kell áthasson. 

Bizonyos formában most is kisebbségben vagyunk. Erről azonban nem kell beszélni. 

Dolgozni kell és így bizonyítani, hogy a közös cél, az egészséges magyar nemzet nem 

ismer ilyen vagy olyan diplomával rendelkező orvost, gyógyszerészt - csupán becsületes 

magyar szakembereket. 

Ha az irodalom lehet egységes a magyarul beszélők feletti égbolt alatt, miért ne 

lehetne egységes az orvostudomány is, ha az író egy egységes irodalom szolgája, miért 

ne lehetne az orvos is egy egységes orvostudományé. 

Ezért hát ne keseregjünk, és ne csüggedjünk, ne érzékenykedjünk és háborogjunk, 

hanem a hass, alkoss, gyarapíts egyszeregyének - hétköznapi természetességgel 

gyakorolt - megvalósítása kössön össze és ne azzal törődjünk, hogy vannak, akiket nem 

a haza fényre derülése vezet cselekedeteikben hanem inkább az, hogy ne derüljön fény 

arra, mit mentettek és mentenének haza. Ők azok, akiknek jó, ha minél több sánc 

barázdálja a társadalom szellemi ugarát. 

Minket azonban csak egy nagy cél érdekelhet: az erős, vonzó, demokratikus, 

tekintélyt sugárzó Magyarország felépítése. 

 

 

Leányfalu     

 

u.i. A dolgok jóirányú fordulatának köszönhetően, nem volt szükség a felszólalásra. 
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Beszéd: 1993. október 18. 

 

                                                                                       Elhangzott: Leányfalu              

                                                                                                      Művelődési ház 

                                                                                                      1993. 10. 18. 

  

 

BANCSÓ LAJOS LEÁNYFALUI FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSÁNAK 

MEGNYITÓJA 

 

 

Kedves Lajos bácsi ! Hölgyeim és Uraim ! 
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Kiállítások megnyitása kritikusok, művésztársak, írók, mecénások kiváltsága 

legtöbbször,  mégis itt és most be kell érjék egy helybélivel, valakivel maguk közül, 

akinek szemét nem a csalhatatlan kritikai szakértelem, hanem a szépség csodálatának 

olthatatlan szenvedélye vezeti. Aki az alkotót tekinti fő kalauzának, hiszen az adja rá  a 

- hétköznapi ember számára láthatatlan - csodák felfedezéséhez nélkülözhetetlen 

okulárét. 

Hosszas kalandozásba kezdhetnék Bancsó Lajos életműve körül, de fájdalom nem 

tehetem. Nem tehetem, mert azt nem ismerhettem, és már nem is ismerhetem meg. 

Ennek az életműnek itt csak töredéke látható, ami bizonyára nem reprezentatív. S már 

horgad is bennünk a kérdőjel, hogy miért van ez így. Nos éppen ez az a kérdés, amely 

elvezet a művész igazi megértéséhez. 

Bancsó Lajos tékozló művész. Nem elégedett meg azzal, hogy saját örömére 

festhetett. Műveinek döntő többségét elajándékozta mások örömére. A szépet megsejtő 

szemlélődőben diogenészi kíváncsisággal keresi az igaz embert, s minthogy e kettő 

sűrűn jár együtt, a tetten ért rácsodálkozó már boldog tulajdonos is. 

Az Istenadta tehetséget - a természet lenyűgöző iskolájában tanult szépérzékkel 

kiegészítve - ugyanannak a természetnek az ábrázolására használja fel, hozzáadva 

mindazt, amit a saját belsőjéből tükröződő, meditálva kutató fénysugár először csakis az 

ő számára feltárt. Így juttatja el hozzánk is a csodát. 

A fogyasztói pazarlást elvetve a kifogyhatatlan szépségek felismerésének lehetőségét 

nyújtja nekünk, a pénzzel nem mérhető és nem megszerezhető gazdagság lehetőségét. 

Mindezt az igazi tehetségek szemérmes és végtelen természetességgel megélt 

szerénységével teszi. Olyan nemesen egyszerű ez a gesztus, hogy erről csak ez a három 

szó juthat eszünkbe: Íme az Ember.  

Ez pedig már nem csupán a mester. Annál több. Tragédiák utáni szerencséjében 

elégedetlen, anyagi érvényesülést, olcsó gazdagodást, felületes örömöket, 

féligazságokat istenítő világunkban - ahol a belső értékek, a szépség a dolgos 

hétköznapok becsülete eltűnőben van, ahol a nagyobb teljesítmény a több tudás, a 

csiszoltabb elme, az alkalmazkodókészség hovatovább gyanús tulajdonságok - egy 

dohányfüstös kis szobában egyszer csak megismerek egy idős embert, aki olyan 

magától értetődően ajándékozta szét életét, ahogyan azt csak egy igaz ember tehette. 

A Győr megyei Enesén született, színpompás tájon, szerénységre, becsületre, 

örvendeznitudásra nevelő, tíztestvéres szegénységben. 

     Iskolájának inkább a természetet tekintette. 

     Szerencsés véletlen juttatta kapcsolatba Nádassy Imre országos főkapitánnyal, aki 

felismerte az őstehetséget, és 1932-ben felvételi lehetőséghez juttatta a Képzőművészeti 

Főiskolán. 

Bory Jenő tanítványa, Medgyessy csodálója. Álláshoz jut a Mezőgazdasági 

Múzeumban, műterme is van, és alkalma nyílik a nagyközönség előtt bemutatkozni egy 

közös kiállításon. 1938-ban végez mint reményteljes szobrász. 

Aztán a szerencse ismét rámosolyog. Olaszországi ösztöndíjat kap egy munkája 

nyomán. 

Sokan mondanák úgy, hogy ezzel a művészpálya kezdeti szerencsés íve meg is törik, 

mert az ösztöndíj helyett a front következik, utána a béke öröme helyett három és fél év 

orosz kényszermunka, majd különféle tanügyi állásokon át vezet útja a kisnyugdíjasok 

sorsáig. 

Bancsó Lajos azonban mást mond és mást is tesz. 
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A dóni poklokat megjárja, akkori vezetőiről bölcs és tárgyilagos derűvel emlékezik. 

Az orosz fogságban nem az ellenséget látja, hanem azt, hogy ott is emberek élnek s 

közöttük is felfedezi az igazakat. Nekik is alkot. Otthagyja önként tehetségének kincseit 

és...megbecsülik. Ma a meghurcoltatásért járó kárpótlást visszautasítja, mert ott neki 

akkori mércével mérten magas fizetése volt, tudása, tehetsége jogán. Utóbb a 

pedagógiai munkaterületen is jókedvvel kamatoztatja képességeit. De közben folyton 

fest és rajzol. 

Úgy érzi, a festészet, a színek világa az, ahol a legtöbbet nyújthatja abból, ami Ő. 

1961 óta fő témája Leányfalu és környéke. Kimeríthetetlen tematikájú táj. Mint 

mondja, ő itt Lajos bácsi, akinek már régen „kescsókolommal” köszönnek a nagylányok 

is. Fő gondja, hogy a festékre fussa. A többi nem számit. 

.A világ szép, az alkotó lelke derűs, szemének-kezének ura. Már csak mi kellünk 

hozzá, hogy legyen kire tékozolnia kincseit. 

Most, amikor provokált melldöngetők és melldöngetéssel provokáltak tyúk-tojás 

vitája közben a „hass, alkoss, gyarapíts” megmaradást szolgáló kétszerkettője elsikkad, 

azon magukat szakértőnek nevezők mosolyognak gúnyos fölénnyel, mikor a cél nem az 

országépítés - Bancsó Lajos képes a legfontosabbra, a nem csupán önmagáért való 

alkotás örömére.  

Adja Isten, hogy még nagyon sokáig tanítson minket a szépnek örvendezni. 

Köszönjük neki ezt a sokunkat megszégyenítő szerénységgel eltékozolt gazdag 

életművet. 

Jó helyen van az minden bizonnyal - a Lajos bácsi által felfedezett igazaknál. 

                       

 

Leányfalu 

 

 

 

 

 

 

Naplójegyzet: 1994. február 01. 

 

                                                             Elhangzott (részben): Petőfi Rádió éjjeli adás                                      

                                                                                           1994. február 01. 

 

 

                          A PETŐFI ADÓ ÉJJELI ADÁSA SZÁMÁRA 

 

 

Ha az áttelepülésről, mint jelenségről kell beszélni, bizony attól tartok, hogy mai 

napság kényes témát feszegetünk. Fájó az egyik félnek, másokban indulatokat gerjesztő, 

bosszantó. 
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A kérdés megértése vagy félreértése ma is az évtizedes információhiány, a 

kisebbségek létéről és hogylétéről mit sem tudó generációkból is álló többség 

pillanatnyi hangulatától függ. Ezt a hangulatot, sajnos számos az áttelepüléstől 

független dolog befolyásolja spontán, de olykor talán manipulációk áldozata is lehet. 17 

évvel ezelőtt egy olyan rendszerben éltünk, amelyben erről nem sokat volt lehetőség 

beszélni, az emberek döntő többsége érezhető szolidaritással fogadott. 

Ma paradox módon, túl egy rendszerváltáson, de ugyanakkor túl az áttelepülés 

átmeneti periódusában robbanásszerű növekedésén is, már nem ez az általánosítható, 

sokkal inkább a fenntartások jellemzőek. Valószínűleg nem minden esetben azonos 

okok miatt. Benne van a nagy számok törvénye alapján elkerülhetetlen valós negatív 

tapasztalat, az életszínvonal féltése és a munkanélküliség keltette pánik is. 

Nézzük csak miként reagált a magyar nép a ’89-es decemberi események során. Nem 

ismeri eléggé a világ ezt a nagyszerű és tesztértékű tömegreakciót. Ugyanakkor 

manapság gyakorta hallani azt, hogy mit keresnek ezek itt. Miért hagyták cserben a 

többieket, akik otthon szenvednek. 

Ez egy véget nem érő vita alaptémája lehet. 

Szerintem nem lehet az áttelepülést egészében minősíteni. Az igazság az, hogy csak 

egyenként lehet minden esetet megítélni. 

Ha csak a magam esetét nézem. Mi évtizedeken át, hallani sem akartunk a 

visszahonosításról. Pedig anyám itt született. A család tradíciói azonban ellene szóltak. 

Apám, csak amikor már látta a sorsom teljes ellehetetlenülését, amikor az évtizedes 

küzdelemmel megszerzett kolozsvári állásomat megszűntették, lemondtak a státusról 

csak azért, hogy törvényesen távolíthassanak el onnan, ahol magyar embernek nem volt 

helye (Kolozsváron merészeltem megpróbálni pszichiáterként dolgozni), akkor 

mondotta (halálos ágyán), hogy most már mennetek kell. Eljött az az idő, amikor ott 

már semmi haszon nem származott a jelenlétemből. Legfennebb egy szám lehettem a 

hamis statisztikákban. 

Úgy érzem, hogy az esetek többségében ezt a kérdést nem igazán tárgyilagosan 

közelítik meg. Nem tudatosult, hogy nem mi mentünk oda, hanem a határok 

zsugorodtak össze, hogy a tény mely szerint én vagy a másik éppen ott vagy itt született 

magyarnak, véletlenszerű. Ha ehhez hozzáadjuk, hogy a legkisebb mértékben sem látok 

reményt annak tudatosulására, hogy ennek az országnak létérdeke a határokon túliak 

megmaradása, akkor adva van a drámai feszültségű dilemma. Miért pont csak annak a 

kötelessége, hogy egyetlen életét áldozza azért a hazáért, mely „a magasban egy és 

oszthatatlan” Illyési értelemben, és merném mondani, hogy a valóságban is, a 

félremagyarázás kísérletét előre visszautasítván. 

Induljunk ki a ma már klasszikusan szomorú helyzetből. Megérkezünk. Azonnal 

megkapjuk a „román” jelzőt. A román doktor, a román gyerekek. Irodalmi díj nyertes 

lányom tiszta kitűnő, magyarból négyes. Csak nem adhatunk ötöst egy román 

gyereknek - mondják. Vidéki iskolában lévő osztályában egyedül beszéli a legszebb 

irodalmi magyart. 

Ebben a helyzetben próbálom meggyőzni dunántúli vitapartneremet. Barátom, ha 

Isten őrizz Benes tervei jönnek be és te itt csehszlovák állampolgárnak születsz, majd 

hozzánk települsz az esetleg magyar Kolozsvárra, akkor te a cseh gépészmérnök lennél?  

Gyerekeid a cseh gyerekek? 
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De nem is ez a dolgok lényege. Mindezeket a legkisebb rosszindulat vagy 

célzatosság nélkül mondják ki, az esetek 99 százalékában. A szomorú az 

informálatlanság, s pláne az arra való igény hiánya. Értelmiségieknél különösen. 

Az ilyen ember persze, hogy másként ért egy olyan kijelentést, amelyikben benne 

van, hogy 15 millió magyarnak a..... 

Ezt mint pártokon kívül álló és csúnya vitákban részt venni nem óhajtó mondom. 

És itt ugrik be egy másik téma. 

Az erdélyi vérátömlesztésnek vannak hasznai is. Vagy lehetnek. 

Sok olyan poszton dolgozik erdélyi ember, amelyet itt nem akartak betölteni.  

Természetesen vannak közöttük olyanok is, akik gyorsan gyarapodtak, és ezt 

emlegetik fel nekik. Nos, itt csak arra kell emlékezni, miként állt helyt a magyar 

emigráns a nagy nyomás alól szabadulván, nyugaton. Ez földrajzilag kissé elcsúsztatva, 

rossz analógiaként esetünkben is áll. Ráadásul az erdélyi emberek többségében még él a 

haza üdvére végzett munka idealista lendülete is. 

Nem akarok persze pozitív irányba sem általánosítani, de abban biztos vagyok, hogy 

a többség így érez és így is tesz. 

Biztos vagyok abban is, hogy sokan -  pestiesen szólva - „felkaphatják most a vizet” 

és betelefonálhatnak negatív példákat. Van ilyen is bőven. De az itt születettekben is, 

számarányuk szerint. Tehát ezen így vitatkozni felesleges. 

Sajnos, mi függetlenül attól, hogy mekkora az alkalmazkodó képességünk és milyen 

pozitív a befogadó közeg hozzánk állása, már soha nem leszünk sehol a szó legigazibb 

értelmében otthon. Ez, ahogy egymás között mondjuk, már születésünk előtt eldőlt 

Trianoni fényes termeiben. 

Mi OTT kellene otthon legyünk, de nem lehetünk, ITT is itthon kellene tudjunk 

lenni, de ez az igyekezetünk sem akar igazán sikerülni. Már hazajárni is nehéz. Örülünk, 

mikor átlépjük azt az elátkozott határt, és újra örülünk mikor visszafele hagyjuk magunk 

mögött. Ez a lehető legszomorúbb szomorúság. 

De térjünk vissza arra, hogy mit hozhatunk mi még. Hozhatunk hírt türelemről, 

megértésről, egészséges veszélyérzetről és sok-sok másról. Ha hisznek nekünk, ha 

figyelnek ránk. 

Ezeknek ott tradíciói vannak. Magam, az itt született és életét ott leélő, odaáldozó 

anyám, és az ott született és meghalt, eljönni soha nem akaró apámtól tanulhattam ezt. 

Apám ide jött tanulni, de akár az ő apja, aki a nyugati egyetemen felajánlott állást 

visszautasítva Erdélyt ment szolgálni, debreceni tanulmányai után maga is hazament 

Kolozsvárra, és amikor mindenét elvették nem tett esküt a román királyra, hanem 

ládabontástól indulva lett vezető egy angol cégnél. 

Anyám szülei is mindent elvesztettek. Ő csak művészetét vitte magával és alapító 

tagja volt a Janovics által szervezett társulatnak, mely újraindította ott a magyar 

színjátszást. Egész fiatalságukat arra áldozták, hogy egy olyan házat építsenek, ahol a 

fiatal magyar értelmiség összegyűlhet a kisebbség gondjairól tárgyalni. Sikerült nekik. 

Ez a ház lett később a Hitel folyóirat otthona, anyám pedig végig annak 

háziasszonya. 

Apám, aki közben Európa legrégibb és legnagyobb mezőgazdasági intézményének, 

az erdélyi magyar gazdákat összefogó EMGÉ-nek lett az ügyvezető elnöke, egyedül 

maradt ott az intézményben, és az íróasztalánál várta be az oroszokat. El is vitték Teleki 

Bélával, az intézmény elnökével együtt, de mikor kiderült, hogy mindketten benne 

voltak a negyvenek memorandumának szervezésében, mely a kiugrást szorgalmazta 
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Horthynál, elengedték őket. Teleki Béla (nagyszerű ember) az emigrációt kellett 

válassza, tudta miért, apám hazagyalogolt és vezette az intézményét, amíg a magyar 

érdekképviseleti intézményeket fel nem számolták. Aztán a Bolyai Egyetemen tanított, 

majd a Mezőgazdasági Akadémián. Végigjárta a magyarnyelvű oktatás 

elsorvasztásának kálváriáját, haláláig. 

Én is korán belekóstoltam a romániai magyar élet örömeibe. Az egyetemről 

mondvacsinált, ’56-tal kapcsolatos indokokkal, elvtelen szolidaritás vádjával, véletlenül 

éppen a magyar és román egyetemek egyesítésekor rúgtak ki. Megjártam a 

munkatelepeket, és az ólombányát, majd élmunkásként vettek vissza az enyhültebb 

években. Mikor már nem kellett a megfélemlítő példa. Hasznos és tanulságos évek 

voltak. 

A küzdelem az egyetem elvégzése után sem ért véget. Harcolni, vizsgázni, 

versenyvizsgázni kellett az állásokért, hogy magyar nyelvterületen lehessek, hogy 

szakosodhassak. 

Mikor pedig úgy látszott, hogy minden sikerült, akkor közölték velem 

négyszemközt: „Idefigyelj Szász, rendes gyerek vagy, mi becsülünk téged, azonban 

meg kell értened, hogy nincs itt szükségünk magyarokra.” Ezt a megyei főorvos 

mondotta nekem, négyszemközt és jóindulata jeléül. Apám halála után röviddel volt ez. 

Elindítottuk az áttelepülést, de csak akkor sikerült, amikor anyám is csatlakozott, tehát 

az irigyelt és sok notabilitás által óhajtott ház nekik maradt. A szülőházam átmentett 

Magyarországra. De ottmaradt a könyvtár jelentős része, és csodálatos tárgyak 

gyűjteményei. A kultúrtörténeti értékekből sikerül az évek során még valamennyit 

átmenteni. 

Mondottam, jó az alkalmazkodóképességem. Abban, hogy én fájdalommentesen 

tudtam gyökérféléket ereszteni ez is benne van, de benne van egy Pápakovácsi nevű kis 

bakonyaljai falunak a szeretete és embersége is. 10 évig voltam ott, és csak Pesten lakó 

anyám kora, meg a gyerekek tanulmányai miatt jöttünk át pályázattal Leányfalura. 

Pápakovácsiba ma is felhőtlenül gondolok haza, úgy is járunk vissza oda, mintha 

Erdélybe mennénk. Ma is sokszor szól a telefon vagy a csengő, a régi kedves baráttá 

avanzsált betegek hívnak, keresnek. A falu életében is sikerült részt vállalni. A társ-

községben, Döbröntén akkor nagy visszhangot keltő esemény volt, hogy sífelvonót 

építettünk, ami igaz, igaz - „szocialista összeköttetésekkel”. A közeli téeszek, üzemek 

adták ugyanis össze. De a tanácselnök is csákányozott. Sok szép terv maradt el az újabb 

költözéssel, de itt sem adtuk fel. Páskándi Géza barátom közreműködésével az idén már 

hatodszor rendezünk Szent István-nap előestéjén itt Leányfalun kiállítást egy-egy 

erdélyi festőművésznek, grafikusnak. Szeretném, ha a tizediket is megérném, és 

kiadhatnánk könyv formájában a legszebb képeket, a csodálatos Páskándi szövegekkel. 

Ez más jellegű település, itt is megtalálható az a szál ami összeköt, csak kicsit 

bonyolultabb. Nem olyan homogén. A lehetőségek viszont hatalmasak. Csak élni 

kellene vele. Európai nevezetesség lehetne ebből a faluból. El kellene vigyem őket 

összefogást tanulni a székelyekhez, mondom tréfásan olykor. 

Itt most nagy munkában vagyunk, szeretnénk egy mintaértékű háziorvosi körzetet 

kialakítani. Ennek a gondolatnak a megértetésén csatározok. A vállalkozói egészségügy 

útvesztőit tanulmányozzuk, méregetjük. Megint, kitudja hányadszor, megújulásra 

készülünk. Félős, hogy nem lesz könnyű a helyi laikusokat meggyőzni. Közben már 

három unokánk nyüzsög körülöttünk, lányom és kedves jó vőm jóvoltából. 
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Csodálatos édesanyámat pedig egy hete kísértük Farkasréten utolsó útjára. 

Megpihent a régi barátok között. Így szólt utolsó kívánsága, éppen 94 éves volt. 
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Magyar ember számára ritka megtiszteltetés az, hogy közel másfélszáz éve 

legédesebben sajgó nemzeti ünnepünkön szólhasson, szűkebb vagy tágabb 

közösségéhez. 

Sok ünnepségen vettünk részt az elmúlt évtizedekben, és már a boldogabbnak kívánt 

vagy hitt jelenben is, de mintha megcsontosodtak volna bizonyos szokásaink, 

szertartásaink. Mintha ma is gépiesen tennénk eleget ünnepi szép kötelességeinknek, 

melyeket mint jogot, úgy óhajtottunk. Hajlamosak vagyunk úgy tenni, akár az álmos 

kisgyermek, aki felszólításra elhadarja esti imádságát. 

Nem nagyon jut eszünkbe az, hogy a múlt, a sokat emlegetett „kiontott hősi vér” 

elődeink áldozata, a történelem és a még történelemmé nem aszúsodott félmúlt, 

egyaránt akkor nyeri el értelmét, ha élünk tapasztalatával, ha folyton-folyvást halljuk 

intő szavát, akarva-akaratlan érezzük jó és rossz tapasztalataiból eredő intelmét.  

Az ebből fakadó felelősségérzet, valamint a közös múlt közös tapasztalata, a nemzet 

közös tudatát a közös cselekvés szintjén igazítja el. 

Ezért úgy hiszem, hogy az ünnepi beszédek nem tetszetős költői szövegek, nem 

tankönyvi eseményleltárak, nem nagy hangon lelkesíteni akaró, szalmaláng lobogtató 

szólamok kell legyenek. Hanem legyenek nyugodt, átgondolt, cselekvésre biztató, erőt 

és bizalmat adó közös elmélkedések, melyeknek iránya a szent emlékektől a 

legszentebb cél, a nemzet jövője felé mutat. 

Különösen fontos ez most, amikor veszedelmesen közel állunk az annyit várt és most 

megkapott nagy lehetőség elszalasztásához. 

Önhibánkból-e? Kérdezzük azonnal. És erre bizton válaszolhatunk igennel is, mert 

nem csupán miénk a hiba. Ugyanakkor ez a „nem csupán” semmi esetre sem mentesít a 

feladat alól, hogy minden külső és belső ellenhatástól függetlenül, teljes erőnkből, 

minden hitünkkel és optimizmusunkkal a jövőn munkálkodjunk. 

Mindazt, ami kívülről az önző és csalfa nagypolitika irányából, vagy belülről a 

kétségtelenül fellelhető ellenérdekeltség felől, lelkesedésünket hűteni, lendületünket 

fékezni, hitünket megtörni, reményeinket megtépázni, erőt adó hagyományainkat 

bepiszkítani igyekezne, vagy egyszerűen csak közönyével tüntet, úgy kell tekintsük, 

mint a nemzetünket évezreden át meg-megújító magyar paraszt az időjárást és a 

kártevőket tekintette. Nem esett kétségbe, az élet velejárójaként azt elfogadta, és szívós 

munkával, buzgó imával tette, amit tennie kellett. Évről-évre, századról-századra egy 

ezredéven át. 

Nagy ez a felelősség rajtunk maiakon. Időseken és fiatalokon. A ma élő generációk 

sokat szenvedett idősebbjei idegszálaikban, és a szó szoros értelmében, velejükben 

hordják a nemzet legtragikusabb századának emlékeit. De ez a teher csak addig teher, 

amíg a tétlenség, a reménytelenség köt béklyót akaratunkra. Amint cselekedni kezdünk 

kiderül, hogy a legnagyobb szenvedés árnya és emléke is tapasztalattá lényegül, 

munkára serkentő, új nehézségek legyőzésében támaszt adó bölcsséggé.  

Hölgyeim, Uraim, Honfitársaim! Március 15. a minden habozást tagadó, a minden 

hitetlenséget elsöprő, minden széthúzást egy nagy közös érdekért folyó hatalmas munka 

energiájává egyesítő, csodálatos tapasztalat. Képesek kell legyünk arra , hogy az értelem 

erejével meggyőzzük azokat, akik mást akarnának. Nekik is csak ez lehet az érdekük. A 

nagy megbékélések záloga a közös felvirágzás közös célja.  Soha nem kellett félni, sem 

belül sem kívül, a virágkorát élő független Magyarországoktól, a függetlenségét és 

magyarságát megélni képes magyarságtól. Baj mindég csak az önállóság elvesztéséből, 
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a kívülről reánk erőszakolt idegen érdekekből és a külső döntések következményeiből 

származott. 

Ugyanakkor kifelé azt is el kell érnünk, hogy felismerjék, velük is közös az érdek. 

Nem lehet cél a sandaság, a külön út, a hazugságok útvesztője. Ezt azonban csak akkor 

hajlandók elhinni, és saját sandaságáról a világ s a szűkebb környezet csak akkor mond 

le, ha látja erőnket, ha imponál neki teljesítményünk, ha kénytelen modellként elfogadni 

és látja, nincs szükségünk arra, hogy őket valamivel is megrövidítsük, de önmagukat 

rövidítik meg, ha nem nyújtanak őszintén kezet. 

A sikerek alapja természetesen a gazdaság, a gyarapodás. Az út odáig pedig a 

tudomány és a kultúra tartományain keresztül vezet, és sokszor fájó áldozatoktól rögös. 

Ezért hirdetem az ÉRTELMISÉG FELELŐSSÉGÉT, hogy az őt körüllengő 

bizalmatlanságot áttörve, példát mutatva haladjon elől. Nem könnyű feladat ez, 

ismeretes az évtizedek értelmiségellenes nevelésének kései hatása, ismeretes, hogy a 

politika mindenkori rendellenességeit is a nyakukba varrják. Hiszen úgymond, azok ott 

fenn értelmiségiek, nyakkendősen, fehér ingben osztják a lapot. 

Csakhogy én értelmiség alatt nem ezt értem. Az értelmiségi lét nem diploma, nem 

pozíció, nem pénz dolga. Az egy belső igény, egy életforma. Gyermekkorom óta 

ismerek csizmás, kérges kezű, nehézléptű, keményszavú magyarokat, akik méltán 

tarthatnák magukat értelmiséginek; és illatos urakat és dámákat kik úgy élik életüket, 

hogy soha nem is sejtik meg ennek a lényegét. 

Ne felejtsük el, hogy a márciusi ifjak is értelmiségiek voltak valamennyien, olyan 

értelmiségiek, akiknek egy percig sem kellett kételkedniük abban, hogy mögöttük áll 

mindenki aki magyar, réteghelyzetétől függetlenül. Ez volt 1848 csodájának egyik 

magyarázata, és ez az egység az, ami a legkülönfélébb lövészárkoktól szaggatott 

társadalmunkból ma pótolhatatlanul hiányzik. 

Ugyankkor azt is ismerjük fel, hogy aki vezetni képes, aki nemzetünk bármelyik 

rétegének hangját hallatni eredményesen vállalkozik, már eleve értelmiségi. Minden 

réteg meg kell találja vagy ki kell termelje a maga értelmiségét, azt az értelmiséget, 

amelyik tudatosan képviseli őt, tudva-tudván, hogy nincs értelmiség kétkeziek nélkül, 

de felelősen érezve, hogy a kétkeziek sorsa is az értelmiségtől függ. 

S hogy miért e témáról itt és most? Azért, mert e helyen sok vita folyik erről, és 

igencsak ideje lenne, hogy megérlelődjön egy összefogás. Mert kis közösség vagyunk, 

de fontos helyen és fontos szerepvállalások lehetőségeivel magunk előtt; mert 

településünknek hagyománya van, és öröksége az értelem és tudás birodalmában, mert 

már keletkezésekor az alkotást szolgáló kikapcsolódás, az ihlet otthona volt. 

Száz szónak is egy a vége: a mi cselekvési területünk, feladataink, elhivatottságunk 

terepe ez a falu, ez az ősi Dunapart. Itt kell helytállnunk, itt kell végezzük mindent 

eldöntő, apró, hétköznapi hangyamunkánkat. Ha mindenki mindenhol így cselekszik, 

akkor érhetjük el a végső célt a világ által becsült és józan érdekéből támogatott, 

szomszédok félelmeit feloldó, belső szorongásait levetkőző Magyarországot. 

Ez a cél méltó csak 1848. március 15. emlékéhez szelleméhez, tapasztalatához. 

Így legyen.        

 

 

Leányfalu 
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Rögtönzött beszéd: 1994. május 23. 

 

 

                                                                             Elhangzott: Bugyi  

                                                                                           Református templom 

                                                                                          1994. 05. 23. 
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VŐM, ILLÉS DÁVID REFORMÁTUS LELKIPÁSZTOR BEIKTATÁSÁRA 

RÖGTÖNZÖTT BESZÉD 

 

 

Kedves keresztyén Gyülekezet! 

 

 

Mindenekelőtt feladatom váratlanságával mentegetem mondandóm várható 

gyarlóságait. 

- Váratlanul ért a megtiszteltetés, nem tudván, hogy a család részéről is szólni illik 

ilyenkor. 

- Magas az igény is, hiszen olyan kort élünk, amikor a hallgatóságot pompásnál 

pompásabb szövegekkel traktálják a politika hivatásos szövegelői. 

- De az is fokozza az igényt, hogy papok után szól egy orvos, tehát LÉLEK ŐRÖK 

után a TESTŐR. Bizonyos Dumas úr forgatókönyve szerint pedig legalább három testőr 

érhet fel egy pappal. 

Így aztán törhettem a fejem azon, hogy miként szóljak? 

Tudom, hogy őszinte, szép és tanulságos kell legyen ami itt elhangzik. 

1. Az őszinteség garanciája, hogy szívből és ne csupán fejből szóljon a szóló. Nos 

garantálom, hogy ebben a szokatlan helyzetben és ilyen nagyérdemű közönség előtt a 

fejemet már el is vesztettem. Így csak őszinte lehetek. 

2. Hogy szép is legyen amit mondok, arra a biztosíték maga a tartalom, az esemény - 

amiről, a személy - akiről szólnom kell. 

Ennek a szépreményű fiatalembernek szinte gyermekkorától követtem útját, amint 

eltökélten haladt abba az irányba, hogy családjában ötödik generációként szolgálja 

Istent és a Református Egyházat. 

Alkalmam volt látni, hogy tehetségének gyarapodása nem marad el testének 

gyarapodásától. Ennél nagyobb dicséretet pedig nem tudván mondani, még csupán egy 

szép gondolatot. Annak a templomnak lesz beiktatott lelkipásztora, amelyet családom 

egyenes ágú ősei építtettek. 

3. Ezzel már el is értünk oda, hogy arról beszéljünk, ami itt ma tanulságos. Ezekben a 

történelmi napokban a nemzet közel háromnegyede kérdezgeti, hogyan lehet, hogy a 

keresztyén magyar gondolat ennyire háttérbe szorult. Nos, ez az együttlét is bizonyíték 

arra, hogy ez nem egészen így van az életben. Csak a gondolatot képviselő politikusok 

kerültek válságba, történelmi szükségszerűségek és emberi hibák mián.... 

Vannak akik örvendeznek, mert azt képzelik, valami rossztól, veszélytől szabadultak 

meg. Pedig e gondolatkör igaz képviselői az 1000 éven át működött befogadó és 

toleráns magyarságtudat hívei, míg a keresztyéni eszmeiség fölött ott ragyog a 

tízparancsolat garanciája és 2000 év valódi nemzetközisége. Az igazi magyar-

keresztyén eszmevilág magához ölel minden becsületes, országépítő honpolgárt. 

Ebben az országban, ebben a társadalomban, ezer és ezer keresztyén közösség 

működik állandóan, vagy csak szerveződik spontán egy-egy esemény köré. Ennek oka 

és célja nem csak az adott esemény, hanem annak igénye, hogy egymás kezét 

megfoghassuk, hogy a közösség ereje által erősíttessünk meg. Ez általános emberi igény 

is amióta társadalom van, és különösen az a keresztyén közösségekben. 
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Ez a gondolatkör búvópatakként él mindenütt, és a búvópatakok történelmi távlatban 

zúgó folyammá egyesülnek, melynek „Bős”éges vizét senki nem tudja önös vagy idegen 

érdekek által kitalált, természetellenes üzemvízcsatornákba terelni. 

Kívánom, hogy Illés Dávid tiszteletes úr, az én szeretett vőm, legyen jó révésze 

ennek a zuhatagos, de tisztavizű folyamnak. 

 

 

 Bugyi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszéd: 1994. június 11. 
 

 

                                                                     Elhangzott:  Szent Klára Gyógyszertár 

                                                                                     Leányfalu 

                                                                                     1994. 06. 11. 
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A LEÁNYFALUI SZENT KLÁRA GYÓGYSZERTÁR MEGNYITÁSÁRA 

 

 

Tisztelt örvendező Gyülekezet ! 

Hölgyeim és Uraim ! 

 

Már másodszor állok megtisztelő színük előtt ez évben, hazafias ünnep alkalmából. 

Március 15-én az egész nemzet nagy patriotizmusa uralta a hangulatot, ma a 

lokálpatriotizmus, a szűkebb szülőföld szeretetének egyik ünnepi alkalmára gyűltünk 

össze. 

Miért mondom ezt, kérdezhetik. 

Mert abban hiszek, hogy a nagybetűs HAZAFISÁG az sok kis szülőföld, szülőváros, 

szülőfalu szeretetből áll össze, ez utóbbi pedig a mi hétköznapi kis erőfeszítéseinkből, 

tehát munkából, alkotásból, értékteremtésből és nem meddő mellverdesésből. 

Egyben ez az a mértékrendszer, amelyik tévedhetetlenül tud határt húzni igaz és 

hazug, nemes és nemtelen, mulandó és tartós, őszinte és sanda, rövidebben: értékes és 

értéktelen között. 

Ez a mi - országos viszonylatban kis - ünnepünk ezért nagy ünnep. Példamutató 

ünnepe egy példamutató tettnek, mely mindenkit hasonló hozzáállásra kell bátorítson. 

Három úgynevezett „gyenge nő”, a jelzőt feltételezhetően kitaláló férfiakat 

megszégyenítő energiával, ügyszeretettel, munkakedvvel, bátorsággal, hittel kezdett 

bele valamibe, ami egyáltalán nem viselte magán a biztos siker garanciabélyegét.  

De Ők létrehozták. 

Leküzdöttek sokfajta nehézséget, gáncsot, veszélyt és megmutatták, hogy csak akarni 

kell. 

A TETT, a CSELEKVÉS, tehát az egyik legfontosabb emberi szükséglet és 

követelmény, az ALKOTÁS ünnepe is ez a mai házavatás. 

És, hogy ne csak arról beszéljek, ami látható, elmondom azt is ami csak érezhető. 

Miért volt nagy megtiszteltetés és öröm számomra a felkérés, hogy megnyissam ezt a 

csodaszép gyógyszertárat?! 

Nos azok, akik ezt megálmodták, megalkották, és működtetni fogják olyan emberek, 

amilyenek erre a helyre valók. 

Az egészségügy mai zűrzavaros tengerén lassan egyetlen biztos pont maradhat, ami 

minden gond és bizonytalanság, minden az átalakulással járó szorongás ellenére 

világítótornya lehet az azon hajózni kénytelen tengerészeknek. Ez pedig a szeretet, az 

emberség, a szakmai alázat, a szolgálat szelleme. 

Ez az, amit finanszírozók, adminisztrátorok és statisztikusok nem figyelnek és nem is 

észlelnek - mert ezt nem pénzzel mérik. 

E helyen viszont ez a szellem uralkodik a maga természetességével, hivalkodás 

nélkül, hétköznapi megszokottsággal s ezért észrevétlenül. És ez jó - ez így jó. 

Ez az a pont is, ahol a választ megkapják azok, akik kérdezgetik, hogy miért kell a 

gyógyszertárakat privatizálni. 

Ezért elsősorban! Hogy ezek a tulajdonságok érvényesülhessenek. Mert miként 

képzelhető el ez a hatalmas patikákban, gyógyszer szupermarketekben. Ott a kígyózó 

sorok, a futószalagon végzett munka hajszájától fásult és gépiességre kényszerített 

szakemberek fájó szívvel kénytelenek tűrni, hogy kereskedelmi szolgáltatássá válik a 

szakma és a hivatás. Más a helyzet azonban akkor, ha sok kis magángyógyszertár áll a 
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társadalom szolgálatában. Beteg és gyógyszerész nevükön szólítják egymást. Bárki 

tanácsot kérhet, tanácsot kaphat, megoldanak egészségügyi gondokat melyekhez 

felesleges az orvos, választ kapnak, kételyek, szorongások oldódnak, van még valaki aki 

vigasztal, bátorít, eligazít.  

Tehát érvényesül a kisközösségek, a civil szerveződés minden előnye. Ez az, ami 

nélkül nem élő és humánus a társadalom nagy egésze, ami nélkül nem érezzük 

magunkat otthon e világban. 

Fontos ez az orvos számára is, mert számíthat a betegek sorsának irányításában az 

általa ismert, tisztelt és becsült, és az őt ismerő és becsülő gyógyszerészek segítségére a 

betegek szolgálatában. 

Mert beteg ez a társadalom, betegebb mint bármikor történelme során, és ez ellen 

tenni kell. 

Ezért külön örvendek, hogy az ezzel kapcsolatos szép terveinket a hozzám 

legközelebb álló kollégákkal, községünk szeretett és közkedvelt gyógyszerészeivel 

egyszerre álmodtuk meg, és kezdhetjük el megvalósítani. 

Ehhez a közös szolgálathoz kívánok egészséget, további energiát és Isten áldását 

mindnyájunkra. 

 

 

Leányfalu   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Naplójegyzet: 1994 augusztus  07                                        
 

 

VÁLASZTÁSOK UTÁN 

 

 

Az ajtóban a forróságtól valósággal hátra hőköl az ember. 
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Mozgásomat alaposan bekorlátozó, múltam emlékeit is hordozó gerinccel, megkésve 

tanulgatom a kaszálást. Mire eredménye lenne a szabad gyakorlatnak, megállást 

parancsol a kényszerű derékfájás. Ennyire futja. És ez már velem marad a bármikori 

végig. Az én 40 évem egyik emléke. Íme valami, amire bizton számíthatok. Ahogy 

mondják: bekalkulálható. 

És ezen kívül még mi?  

Bekalkuláltuk vajon az össznépi gerincdeformitások hatását a demokráciatanulás és 

oktatás folyamataira? 

Sorstervezésre vagyok ítélve személyemben, és utódaim mián. De azt kisemberi 

viszonylatban is lehetetlenné teszi a kor. Nem mondhatom, hogy a posztkommunista 

gazdaságpolitika, mert az előző négy évben sem volt máshogy. Csupán akkor a közös jó 

remélése enyhítette a bizonytalanság okozta bosszúságot. Ma hiába kísérelnék meg 

bizalmat előlegezni a szoci(ál)liberális, vagy inkább liberál-antekommunista 

vezetésnek, belső bizalmatlanságom nem hagyja. A gerinc emlékezik. 

Néhány hét alatt a lehető legnagyobb kapkodással, és számukra sem közömbös 

szakmai baklövések sorozatával lepték meg, a győzelem mámorát, vagy a vereség 

keserűségét ízlelgető választókat. Ehhez képest nagy a csend. Hogy közönyről vagy 

bizalomtartalékról, miegyébről volna szó, ki tudja? 

Ha szakértőket rendelnénk ki ennek megvizsgálására, ők is optikájukban és 

tekervényeikben hordják a látást és megítélést fertőző valahova tartozást, valahol 

érdekeltséget. 

Még baráti beszélgetésekben is kellemetlen viharokat tud kavarni a politikai másként 

ítélkezés. Valaha a falu pápista és kálomista papja békésen tarokkozott, míg ma, 

évtizedes baráti társaságok nagy erőlködéssel fojtják vissza szemléletkülönbségükből 

fakadó ellenszenvüket. Aztán valahol megpattan a burok, s a túlérett bennék kifakad, 

mint ronda kelevény. Úgy látszik, nincs ami összefogja a nézeteket. Pedig a haza java 

ilyen kapocs lehetne. A tisztelendő s a tiszteletes ennek közös tudatában tarokkoztak. 

Egyik oldal számára azonban nem jelent összekötő erőt, sőt ellenszenves, idegesítő 

gondolat minden, amiben a haza, a nemzet, a magyar sejthető. 

Valami ilyen ellenszenv sejlik a világkiállítás kivégzése mögött is. A  milliárdok 

nagyokat puffanó emlegetése, a nyugdíjrendezéssel erőszakosan párosítva, lehet hatásos 

a petárdahívőknél, de akkor amikor arra gondolunk, hogy a költségvetés ezrelékeiről 

van csupán szó, furcsa ez a nagy igyekezet. Ilyen arányban még a kockázatvállalás is 

elfogadható lenne. Legalább a jó hírünkért. Ha másért nem hát önbizalmat adó, serkentő 

virtusból. Az oly rég hiányzó sikerélményért. A polgárosodás előmozdításáért. Az 1100 

év mást nem sértő, senkinek sem ártó büszkeségével. Persze ha van ilyen óhaj, szándék, 

érzés. 

Hát itt tartunk most, egy hónapos kormányunkkal. 

A nép felüdülésére kínálkozó kánikulai vizek túlhevültek és fertőzöttek. A győztesek 

enyhhel kecsegtető ígéreteiben lubickolók mikor kezdenek idegesen vakarózni? És ha 

igen, - jó az nekünk ?? 

 

 

Leányfalu. 
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Naplójegyzet: 1994. augusztus 13. 
 

 

TULIPÁN 

 

 

Tulipánba sarjadt ökörszarv, kivel csábítanak, kivel riogatnak, kivel a nemzet él. 

Hoztunk jelképnek évezredek keletjéről, és a béfogadó Európa szavára szarvbúl lettél 

virág. Zsenge növényke. Nemzetnek s lelkiösmeretének törékeny jelképe. Láttodon a 
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szív facsarodik, láttadon agyakban vad ellenszenv s harci riadó kél. Öblöshangú kürtté 

válván nem válaszolsz már, hamvas szirmaidat bémocskolák félésed hirdetői. Fölötted 

ím tort ül tűz és víz násza. Gyenge s remegő tenyerek óvnának, mentenének. 

Vajon sovány hagymácskád túlélhet-e hosszú éveket, az aszályos égő tarlón és vad 

vizek iszapja alatt? 

Zöld leveleid közt bólogat-e még tiszta szirmaid kelyhes öble? 

Elemek bűnös pusztítása után lesz-e tekintet, mely sugarával simogassa hamvadat és 

értse bólintásodat a hűs szellőben? 

Agyunkban sámán síp sír, tárogató szava szól, és gótikus katedrálisok orgonája búg. 

Mind - mind időkrűl s megmaradásrúl! 

 

 

Leányfalu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naplójegyzet:  1994. augusztus 14. 

 

 

TŰZ ÉS VÍZ NÁSZA 

 

 

Ahogy távolodunk a választásoktól és a politika hétköznapjai követik egymást, egyre 

inkább feltűnik valami. 
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A közösség elsőbbségét hirdető szocialisták és az egyén mindenek feletti jogait valló 

liberálisok különös frigyének násznépéből nem hallik ki az ellenzéki négy évében oly 

zajos liberális szellemi elit hangja. Konrád mintha nem is lenne, udvartartása sehol, 

Tamás „Gazsi” halkan szólt, de szava elhatárolódó. Csak a hatalmat óhajtó (vagy 

elfogadását elkerülhetetlennek vélő) politikai éllovasok és a média bosszúra szomjas új 

vezetői zsibonganak. 

Hogy ez „valami vagy megy valahova”, ahogy a székely mondta, nehéz eldönteni. 

Talán inkább az utóbbi.  

Ha baj lesz a kréta körül, ők idejében megérezték, ők ebben nem vettek részt, ők 

óvták a liberális gondolat érintetlenségét, ők tiszta lappal indulhatnak. 

Mert az is bizonyos, hogy a társoldal sem lesz kíméletes, ha partnert kell áldozni a 

kudarc oltárán. 

Így zajlanak hát a tűz és víz nászának első hetei. Mi pedig csak szemlélői vagyunk a 

hatalomszerzést követően a hatalomerősítés később majd a hatalommegtartás nagy 

gyakorlatának.  

Ország java helyett a hatalom a cél, ország pusztítás árán is. Ez immár sajnos 

bizonyosnak látszik. 

Isteni csoda lenne, ha a minden oldalon jelenlevő fiatal értelmiség rácáfolna 

minderre, és azt igazolná, hogy még nem rontották meg kellőképpen. Ez esetben 

minden lehetséges volna. 

     Várjuk hát ismét a csodát!  

 

 

Leányfalu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naplójegyzet: 1994. augusztus 15. 

 

 

HOL VANNAK A LÁNGOSZLOPOK? 

 

 

Megfigyelésem szerint, manapság az értelmiséget nem önálló politikai nézeteket 

valló emberek, véleményüket egymással ütköztető csoportjai képezik, hanem jelentős 
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részében, önmagukat politikai címkékkel leplező érdekcsoportok, céljaikat gátlástalanul 

megideologizáló, kritikátlan harcosaiból áll. 

Hogy miként sikerül embereket egészen silány érvrendszerek felhasználásával, 

elhallgatással, csúsztatással, indulatkeltéssel, félelemébresztéssel, mások 

bemocskolásával és még számtalan nemtelen eszközzel csatasorba állítani, - nos ez a 

mai uralkodó politikai elit nagy képessége. 

A dezinformálás olymérvű, hogy csak sejteni lehet, mit rejt a mély. A felületes 

szemlélő elfogadja a felkínált érveket, a mélyebben kutató kínlódva vergődik azok 

hálójában, magyarázatot keresvén. A gyanakvó pedig valós és képzelt kísérteteket sejt 

suhanni, a tetszetősnek szánt politikai várkastély - egyre sötétebb - folyosóin. 

Barátságok szakadnak ketté, családi háborúság dúl ideológiákért, melyeknek valós 

célja az egymást gyűlölő, egymásra gyanakvó felek előtt nem ismert.  

Hogyan lehet erősebb a sanda érvháló évtizedes barátságnál? – kérdezzük. 

A válasz egyszerű. A barátság kiindulása kölcsönös szimpátia, melynek forrása 

mindenkor értékek sejtése, értékek felismerése a másikban. A politikai fondorlat ezeket 

az értékeket mocskolja be, és így semlegesíti vonzásukat. 

A tudást birtoklók széles rétegei nevüket meghazudtoló rövidlátással üldögélnek e 

cifra csapdában. 

Hol van innen még az értelmiség felelősségének kérdése, hiszen az értelmiség 

értelmességét kell megkérdőjelezni. 

Hol van egy követendő lángoszlop!? 

És ha lenne, elmagyaráznák nekünk, hogy az csak csalfa káprázat, hogy csupán 

ellobbanó gyufaszálat látunk? 

Mi pedig ezt is elhinnénk! 

 

 

Leányfalu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naplójegyzet: 1994. augusztus 17. 

 

 

NADRÁGOSÚTÁLAT 

 

 

Egy megfigyelésemen tűnődtem ma reggel, úszás közben. A rendszerváltás utáni 

négy évben, a betegek általában szerényebben viselkedtek.  
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Miért? 

Nem voltak semmivel sem kiszolgáltatottabbak, sőt! Igyekeztünk lényegesen többet 

nyújtani és olyan dolgokat valósítottunk meg, amiről addig álmodni sem lehetett. 

Most az újabb ciklus legelején már észlelhetők a régi, 89 előtti magatartás jelei. 

Tehát: 

Valószínű, hogy egy bizonyos rétegnek indokolatlanul visszafojtott önbizalma 

visszatért, esetleg szabadabban tör fel az elfojtott agresszivitása, talán orvos 

(értelmiség?) ellenessége. 

És ismét a - miért? 

Hiszen azelőtt sokkal kiszolgáltatottabb volt. A proletárdiktatúrában sokkal kevesebb 

beleszólása volt saját sorsába. Ha kellett, döntöttek helyette, ha kellett sortüzet kapott, 

és még tapsolnia is kellett hozzá. 

Mindezek a szörnyűségek nem hatottak rá oly nyomasztóan, mint az úri világ 

sallangjaitól való félelem? Vagy veleszületett demagógiaigényben szenved? 

A fizikai megsemmisülés veszélye nem oly nyomasztó, mint az, hogy nem 

játszadozhat el az egyenlősdi csalfa szivárványával. 

Fontosabb az, hogy a miniszter urat elvtársnak szólíthatja, mint az, hogy az úr nem lő 

rá, az elvtárs viszont igen? 

Érdemes lenne erről vitatkozni. 

 

 

Leányfalu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naplójegyzet: 1994. augusztus 21. 

 

 

A NEMZET AJÁNDÉKA 

 

 

Eltelt az első szociálliberális augusztus 20. is. A Nemzet megkapta ajándékát. Az őt 

első sorból nevelő nagyember, a Nobelt  váró Konrád György felajánlotta nekünk a bő 
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gatya és a fütyülős üveg mellé a kendert. No nem durván, kötél formájában, hanem 

finoman adagolva, könnyed füstgomolyra átlényegítve. Ettől lehet igazán európai, 

pusztai vad természetünk, és pesszimista, folyton csak drámát sejtő szellemünk, 

humorra fakad. 

Nem rejt ez semmi veszélyt, nyugtatgat, hiszen a birkózás és a szerelemféltés sem út 

a gyilkosság felé. 

Így birkózgat az ember humortalanul, - primitív, bamba, mucsai nemzetféltésével. 

Utána kellene nézni, mit írnak erről, európai kultúránk gyökereit is tápláló, szent 

könyvek? 

Nagy a felhördülés, ami természetes, és nagy az elfogadó magyarázkodás is, ami 

aggasztó.  

Az ősi tiltások tisztelete, a tradíciókon alapuló nemzeti erkölcsösség nem támasza 

már az új generációknak. Ami pedig ebből következik, az hasonlíthat olyan 

folyamatokhoz, melyek nagy kultúrák vesztét okozták. 

A kenderfüst pedig csendesen gomolyogva segíti, és jótékonyan takarja modern 

gyarmatosításunk alattomos folyamatát. 

Jó akasztófahumorral (cigarettát, majd kötelet sodorván), egészen elviselhető 

perspektíva. 

Szemlélődjünk hát, csendesen. 

És akkor majd kiderül, hogy milyen szimpatikus fajta vagyunk. 

És milyen toleráns. 

 

 

Leányfalu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naplójegyzet:  1994. 08. 22. 

 

 

ÖRÖK TEHER 

 

 

Évek óta beszélünk arról a teherről, melyet Trianon óta hordunk magunkkal, 

magunkban. Ennek súlya kinél-kinél relatív, attól függően, hogy mennyire tudatosult, 
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mennyire tudatosították benne annak tragikumát, és mennyire fogékony hasonló 

frusztrációk megélésére. Abban azonban biztos vagyok, hogy 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. 

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 létükkel kapcsolatos döntéseikben, megnyilvánulásaikban. Néha vannak 

aztán az életnek csomópontjai, mikor mindez megfogalmazódik. 

Isten tudja miért éppen most történt velem, hogy az éjjel elmélkedés közben soha 

nem észlelt életszerűséggel, hús-vér fájdalomként, sajgó seb gyanánt éltem meg az 

érzést és nagyon élesen kontúrozódott 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 éreztem, hogy 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. 

 

 

Leányfalu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naplójegyzet:  1994. augusztus 27. 

 

 

A SZÚNYOG KÁRÁN 

 

 

Apró eseményekről is érdemes olykor elgondolkodni. 
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Napok óta nem lehet aludni a szúnyogoktól. Rendszeres irtóhadjáratom csak a 

mennyezet tükrében pihenő merészeket (butákat, élhetetleneket, átlagszúnyogokat) 

sújtotta.  

Volt azonban egy, csupán egy szúnyog, AKI ismeretlen helyről tört elő portyáira. 

Zúgva-zümmögve csapott le minden szabadon maradó bőrfelületre. De ha a kezem a 

takaró felett, csapásra készen kinn hagytam, nem az arcomra szállt, hanem a kezemre. 

Így az önpofozásos módszer nem jött be. Agyba-főbe csípett, és órákon át nem hagyott 

aludni egész héten. 

Ma éjjel cselhez folyamodtam. Kinn hagyott kezemet lefedtem. Egyetlen képemre 

mért csapással semmisítettem meg, a telhetetlenül zabáló kis szörnyeteget. 

Hiába szívta napokig a véremet. Az óhajtott cél, a téli túlélés nem sikerült. 

Talán ha kevéssé lett volna mohó? 

Mindenesetre a ravaszsága nem volt elegendő. A szürke tömeget csak pár nappal élte 

túl. 

Vajon mi ebből a tanulság? 

 

 

Leányfalu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naplójegyzet:  1994. november 01. 

 

 

GONDOLATOK HALOTTAK NAPJÁN 
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Ismét Mindenszentek. És az elköltözöttekre emlékezés ismét megmozgatja a tétován 

lebzselő, zsibbadt szellemet. 

A harcokban megfáradó elme száraz törzse nem hajt levelet, hát még virágot. De jő a 

gyertyák és krizantémok illatán suhanó emlékezés, és a gondolatok tárházának 

valamelyik poros zugából recsegő-ropogó, remegő lábain elindul az emlékező gondolat. 

Elindul, de nem térben, hiszen az kevés már, nem eme zajló világban, mert az sem 

elég, - hanem megyen ama egykorvolt s már csak múló idővel mérhető, ma is éltető 

hangulatokat rejtő múltba, melynek őt magát alkotó eseményei már nem rosszak és jók, 

nem szörnyűek és csodálatosak, nem lesújtók és felemelők, szégyenletesek vagy 

kebeldagasztók, hanem csak: emlékek. Ringatóznak az idő elérhetetlen óceánján, mint 

üres ladikok, melyek a jelen partjait soha el nem érik már, de elsüllyedni sem tudnak, 

míg bennünk pislákol a lélek apró kis mécsese. 

Ezt az érzést megpróbálja mind, aki megér deresedő évtizedeket, de különösen az, ki 

nem csak időben, de térben is eltávolodni lett kénytelen emlékei születésének helyétől. 

Az a hely, azokkal a hajdan volt eseményekkel csontjaiba véste mindazt, ami a jelen élet 

kusza eseményi között élteti és eligazítja. 

Idegen város idegen temetőjében ballagok a homályban, és egykor volt gyertyák 

fényét keresem. Az illat hasonlít talán, bár abból is hiányoznak meghatározó elemek, de 

a hangok, a suttogások, mormolások, morajok zavaró idegenséggel vesznek körül. 

Hihetetlen a tömeg idegensége. Nem süvegelek meg senkit, nem érzek tenyerembe 

simulni vigasztalásra szoruló, vagy vigaszt küldő kezeket, sehol egy ismerős körvonalú 

árnyék. 

Hol vagy ó VÁROS, és hol vagy te TEMETŐ. Hol vagytok HALOTTAINK. 

Csontjaitok felett más ritmust vernek idegen lábak. Poraitok már nem vegyülhetnek 

el a mi porainkkal. Fogyó ivadékaink nem szívhatják magukba a saját eleikből lett 

gyökérzetük küldötte éltető nedvet, a hagyományt, az otthon érzetét, a szülőföld 

támasztóerejét és megannyi egész lényüket meghatározó érzést. 

Nekik már emlékeik sem lesznek? Vagy gyökértelenségük emlékei is jelenteni 

fognak valamit egy még sivárabb, még jobban kiürülő világban?  

És kinek a világa lesz majd az a VILÁG ? 

Kinek lesz idegen akkor ez a temető? 

 

 

Leányfalu 

 

 

 

 

Beszéd: 1995. február 25. 

 

                                                                             Elhangzott: Református templom.                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                            Bugyi  

                                                                                            1995. március 15.  
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                                           1995 MÁRCIUS 15-re 

 

 

Tisztelt Gyülekezet! Kedves Testvéreim! 

Isten igéjének szárnyalása után nehéz, földhözragadt, emberi gondolatokat kell 

megszólaltassak ezen a gondolkodásra kötelező ünnepen. 

Szép - és eddigi tapasztalataim szerint még szebb reménységekre jogosultnak látszó - 

községükkel Isten akarata, köznapi szóval élve a véletlen, hozott kapcsolatba. Nem volt 

nehéz hamar megszeretnem és mivel az átlagnál több információt kapok róla, - magyar 

viszonylatban modellként figyelnem életüket. 

Remélem, nem veszik tolakodásnak, hogy immár másodszor rablom idejüket, 

megosztani próbálván gondolataimat Önökkel. 

Az idő tájt mikor első alkalommal tettem ezt, még csak veszélyt sejtettem, most a 

sejtett, de hívatlan vihar fellegeit már javában kergetik felettünk, tőlünk idegen szelek. 

Lelkünk és szellemünk egyaránt érzi, hogy örökszép nemzeti ünnepünkre várva még 

ma sem kongathatunk csak ünnepi harangokat, szükség van a vészharang figyelmeztető 

hangjaira is. Ez a hang azonban nem a riadalomkeltés eszköze, hanem a cselekvő 

gondolkodás ébresztője kell legyen. 

Ezért szólok hát most a közös gond mián, de azért is, mert egyre jogosabban és egyre 

gyakrabban kérdezik mindenfelé, miért hallgat a magyar értelmiség. Ez egy 

félelmetesen jogos kérdés, hiszen ha hallgat akkor minek van, ha céltalanul létezik és 

nem tölti be hivatását, akkor nem is létezik 

A dolgok gyakorlati menete szempontjából azonban hallgat mindenki, függetlenül 

attól, hogy mivel próbálná megkeresni betevő falatját. Hallgat, mert sóhajtásai, 

morgolódásai, aggodalmaskodó kérdései, vagy netán indulatos felkiáltásai nem találnak 

hivatott közvetítőre. Nincsen szándék, vagy alig van lehetőség e hangok kierősítésére a 

médiákban, és ha akad, akkor annak meghallgatására nincsenek fülek ott, ahol tenni 

lehetne, tenni kéne.  

A magyar állampolgár, - mi, az úgynevezett átlag vagy kisemberek - tanácstalanul 

állunk a nagy változások utáni immár hatodik esztendőben.  

Mit tettünk, mit tehettünk volna, mit tehetnénk a jövőben, hogy a századelő nagy 

ország és nemzetvesztését követő, tudva vagy tudat alatt máig vérző, máig ható rettentő 

sebeket, egy nagy, mindenkit magasba emelő sikerélménnyel, egy új és annyi idő óta 

óhajtott Magyarország megteremtésével orvosoljuk? 

Tudjuk, hogy ezt a világ szigorú és nem mindég igazságos elvárásai szerint kell 

megtennünk. Úgy, hogy senkit nem sértünk, úgy, hogy még könnyeinket sem 

törölhetjük le nyilvánosan, úgy, hogy nem segítenek, - ellenkezőleg a nagy erőfeszítést 

a ránk kényszerített adósság törlesztésének rettenetes terhével hátunkon kell megtegyük. 

Mosolyogva! Igazságtalan döntések terhei alatt roskadozva, új meg új megalázó 

szerződésekkel kell megnyugtassuk ezen döntések haszonélvezőit arról, hogy soha sem 

volt igazunk és nem is óhajtjuk keresni azt. Ilyen helyzetben ilyen csodára kevés nemzet 

képes. Ilyen csodát csak olyan ország hozhat létre, ahol teljes az egység, ahol tökéletes 

az összefogás, az egyet akarás. 

Az igazi hazafiságot nélkülöző, a nemzet egészséges és tiszta értelemben vett 

eszméjét tagadó, vagy nem ismerő közösség erre képtelen. A történelem során nem 

alakult még ki más, ennél jobb összetartó erő. Ahogy egy kis közösségnek is megvan a 
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sokszor megtagadott, de ma is nélkülözhetetlennek bizonyult téglája: a család, úgy 

nélkülözhetetlen a már-már fennmaradásáért küzdő világ számára, annak nagy 

közösségében, az egészséges nemzeti tudattal rendelkező - és ezért félelmektől és 

önvádaktól mentes - mások felé nyitott és összefogásra alkalmas, önbizalommal r 

ndelkező országok sokasága. 

Sajnos vannak erők országon kívül és országon belül, akiknek sem másoknál sem 

pedig a mi esetünkben, ez nem érdeke. Ne kössük ezeknek az erőknek a létét eddig 

ismert és sokat emlegetett közösségekhez, szervezetekhez, országokhoz. Ezek az erők a 

világ új gazdasági hatalmi elitjének formálódása során a legkülönfélébb helyekről 

rekrutálódnak, és miköztünk is gyűjtik meggyőzéssel, fals információval, félrevezetett 

vagy esetleg különféle előnyökkel magukhoz vonzott együttműködőiket. 

Vannak, akik nem is sejtik, hogy ezt a gondolatot, ezt a pusztító szellemet szolgálják. 

Csak annyit látnak, ami szűk kis látókörükbe fér és saját pillanatnyi érdekeiket látszik 

szolgálni. Nem látják, hogy saját jövőjüket, gyermekeik és unokáik örökségét 

veszélyeztetik akkor, amikor vélt pillanatnyi javukat szolgálják, olykor becsületesnek 

látszó, de sajnos sokszor becstelennek bizonyuló eszközökkel. 

Maga a nagy, nemzetek feletti gazdasági hatalom sem veszi észre, hogy az emberiség 

jövőjét veszélyeztetve saját létét is kockára veti, mint az a bacilus, amelyik a 

megtámadott szervezet halálával maga is sírba száll. 

Az információval nem rendelkező átlagember alig kárhoztatható azért, hogy nem tud 

helyesen dönteni. Ezért olyan fontos az, hogy az információforrásaink hitelesek 

legyenek, vagy legalább tudva-tudjuk azt, hogy nem hagyatkozhatunk rájuk. 

A bátorsággal nem rendelkező kisembert sem elítélni kell azért, hogy ismét feléled 

benne az évtizedekig megszokott érzés és hallgatást, óvatosságot parancsol neki. 

Ezért kell az, hogy mindenki hallassa szavát, mindenhol, minden szinten, ki-ki ereje, 

képességei és helyi adottságai szerint. Figyelmeztessen a széthúzást tápláló vélemények 

veszélyességére, figyelmeztessen arra, hogy ha senki sem fél, akkor senkinek nem kell 

félni, ha senki sem hallgat, akkor senkinek sem kell hallgatnia. És ami talán a 

legfontosabb: fel kell nyitni az emberek szemét, hogy sok évtizedes mesterséges álom 

után ébredve, igényes életet kell élni és főleg valódi igényt, valódi értékeket felmutató 

példával kell odaállni gyermekeink, a minket utolsó utunkig elkísérő jövőnk elé. 

És ha az emberiség a közösségi szerkezetalakításban nem talált még ki jobbat, mint a 

család és a nemzet közössége, az értékek közvetítésében sem talált ki jobbat és még 

sokáig nem is fog, mint a templom és az iskola. 

Kis hazánk, kis közösségei, kis lépésekkel közelítsék a nagy célt. Ilyen kis lépésekre 

látok most gyönyörű példákat ebben a községben. Ezeket a célokat nem csak a saját 

javukra kell megvalósítsák, hanem egy egész országnak kell felmutassák: íme, ezt 

cselekedjétek ! 

   

Leányfalu 

 

Hozzászólás: 1995. március  05. 

                                                                                    

 

                                                                                     Elhangzott: Leányfalu 

                                                                                                   Művelődési ház 

                                                                                                   1995. 03. 05. 
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             GONDOLATOK A NEMZETI ALAP TANTERV KAPCSÁN 

 

                                                 (Hozzászólás) 

      

 

      Mint meghívott vagyok jelen. A kérdésnek nem vagyok szakértője. Csupán mint 

magyar értelmiségi - egyben orvos - néhány gondolatomat, aggodalmamat szeretném 

elmondani annak tudatában, hogy mindez nem újdonság, egyben annak bizonyítására, 

hogy mi is gondolkodunk. Szócséplések korszakát éljük, ezért félreteszem a csábító 

formai igényt, és pontokban beszélek: 

 

1. A „Nemzeti Alap Tantervet”- az egészségügyi reformháború sodrában - csak 

híréből ismerem, szeretném hinni, hogy amit megfogalmazok felesleges, mert a tervezet 

elhivatott megalkotói nálam jobban ismerték a célt, és mindez már benne foglaltatik. 

2. Ugyanakkor azok a konkrétumok, melyekről tudomást szereztem, bár nem 

jogosítanak egészében bírálni a tantervet, de megdöbbentettek. Gondolok itt arra, hogy 

például a tervezet nem tartotta fontosnak a jövő generációt azzal terhelni, hogy 

megismerkedjen Madách Imre vagy Illyés Gyula életművével. 

3. Milyen alaptantervet vár el egy gondolkodó magyar állampolgár, egy magyar 

szülő vagy nagyszülő, nemzete jövőjével törődő egyszerű ember?  

A teljesség igénye nélkül felsorolok néhány jogos óhajt: 

a. Képviselje a minőség igényét. Támaszkodjon tudatosan arra a felismerésre - 

melyet az oktatásért felelős mai hatalmi tényezők már kötelesek ismerni és ismernek is - 

nevezetesen, hogy nem is olyan régen még, nálunk rosszabb helyzetben levő országok 

kevés pénzüket az oktatásba fektetve, ma már „kis tigrisek” néven emlegetett gazdasági 

hatalmak. 

b. Járuljon hozzá egy egészséges nemzeti öntudat kialakításához. Ismerje el végre az 

is, aki a pejoratívvá sározott „nemzeti” szóra elvigyorodik, hogy ha nem az ország 

vesztére játszik, hanem annak épülését akarja, nélkülözhetetlen ez a kapaszkodó. Ez is 

nemzetközi tapasztalat. 

Ha pedig valaki fél ettől, az gondoljon arra, hogy: 

- ha kiirtják ezt a legfőbb belső támaszunkat, nem leszünk alkalmasak még a 

rabszolgamunkára sem. 

- ha valaki kvázi tiltás alatt, tehát indulatosan és önerőből kell felépítse nemzeti 

tudatát, vagy ha valakinél szélsőséges befolyások nyernek teret egy kínálkozó vákuum 

betöltésére, akkor valóban adva van a lehetősége annak, hogy ez az érzés olyan legyen, 

amilyennek most általában beállítani akarják. 

- ha valakinek félni, szorongani kell miatta és zavartan palástolni érzéseit, az 

kisebbségben érzi magát a saját hazájában. Ez a lelkiállapot sem vezethet jóra. 

- ha viszont a nemzeti öntudat a maga természetességével lakozik bennünk, ha 

ugyanazt halljuk otthon, az iskolában az értékeket közvetítő médiákban, akkor nincs 

szorongás, nincs agresszivitás, de van egy hatalmas belső erő, mely alkalmassá tesz az 

alkotó munkára, a nehézségek elviselésére, és bizony legfontosabb alapja lehet az annyit 

emlegetett másság, magától éretetődő elfogadásának. Ez pedig több mint tolerancia, 

több mint megtűrés. Mert nem lehet elég megtűrtnek lenni és cserében a másikat is 

megtűrni. 
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c. Járuljon hozzá egy olyan színvonal eléréséhez, amely gondolkodó emberek 

sokaságává emeli a nemzet tagjait. Ez lehet a záloga sok-sok más kérdés megoldásának.  

- Így pl. ez oldhatja csak meg a manapság köreinkben annyit emlegetett, 

katasztrofálisan hiányzó honi egészségügyi kultúra kérdését. Ha ez nincs, akkor hiába 

papol az egészségügy. Tartalmazza az egészséges életre nevelés elemeit nem csak mint 

bebiflázandó ismeretanyagot, hanem mint az iskolában kialakítandó értékrend egyik 

alappillérét. Az iskolát elhagyó diáknak ez az értékrend legyen benne a zsigereiben. Ha 

ezt elérik, akkor egy jó pedagógus többet tehet iszonyatos demográfiai és mortalitási 

mutatóink megjavítására, mint tíz orvos, hiszen az orvos mit csinálhat mást mint 

javítgatja azt, amit a - számos külső ok miatt kialakult és részben kényszerű - 

egészségtelen és önpusztító életmód rombolt. 

- Ugyanez vonatkozik az emberiséget és éppen a most tanulmányait folytató 

generációt már konkrétan, létében fenyegető környezetszennyezésre is.  

A fenti kérdésekben és sok másban olyan kell legyen a nevelés, hogy megjelenjen az 

„igény” ilyen irányba. 

Mondhatjuk, hogy ilyen tökéletes tanterv sehol a világon nincs. Ez igaz is. De 

minden munkában és  a jövő generációk nevelésében  legelsősorban, a mérce a 

tökéletesség minél nagyobb fokú megközelítése kell legyen.  

Ha ezt megkísérelték, akkor már nyugodtan alhatnak. 

Ha mást tesznek, a történelem szigorúbban fogja megítélni a tanterv alkotóit, mint 

megannyi vesztes háború hadvezéreit.  

 

 

Leányfalu        
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                  ERDÉLYI ORVOSOK - HÍVATLAN VENDÉGEK? 

                                                                                     "Minden magyar felelős 

                                                                                       minden magyarért" 

                                                                                        (Szabó Dezső) 

  

 

Sok gondolat bánt engemet és egyre több felismerés. Az ember ha vénül megtanulja 

tudomásul venni amit eddig is tudott, hogy a remélt csodák nem léteznek, és a megélt 

apró csudácskák is múlandónak bizonyulnak, javunkra nem fordulnak. 

Marad a nagy sivár valóság, a csalódások sivataga és az az  üresség, amit érzünk 

amikor arra gondolunk, hogy sem ott sem itt nem kellünk. Vészesen fogy a nemzet, de 

ittlétünk mégis nyűgnek deklaráltatik, jöttünkkel s főleg utánunk következők esetleges 

jöttével lobbyk jesztegetik egymást, a NEMZET szót is már-már csak mi merjük 

kiejteni. Pirul a modern honpolgár kéretlenül rákent kozmopolita hímpora alatt, ha e 

szót kell kimondja, s pláne ha azt, hogy MAGYAR. Ha pedig "rólunk" beszél - így 

emleget ma is: a románok! 

Most nem arról értekeznék ki a hibás ezért és kinek jó, hogy ez így van. Egy 

részletével az egésznek - s benne az ördöggel (no lám, - ő nem kozmopolita?) - 

foglalkoznék csupán. 

Hol tart a Romániához tartozó területekről áttelepült orvosok kérdése? 

Mint választott orvoskamarai vezető és évtizedek óta megszállott egészségpolitikai 

amatőr, 1990 óta ott voltam szinte minden jelentősebb országos és területi 

rendezvényen, amire a kamarai szerveződés vagy a reformfolyamat kapcsán sor került. 

Eközben a helyzetemből eredő érzékenységgel figyelve határozottan azt 

észlelhettem, hogy valamilyen okból, valakik hatására vagy bizonyos befolyások 

nyomán, fokozódó ellenszenv vesz körül minket. Ez nem személyesen észlelhető 

élmény volt. Eleinte csak állásfoglalások, kijelentések, véleménynyilvánítások, 

általánosítások szintjén volt tapasztalható. Ezt követően tartózkodás lett úrrá, aztán 

rémhírek, bírálatok, becsmérlések következtek. Utóbb eljött - és ma javában dúl - az a 

periódus, amikor velünk magyarázzák az állítólagos eljövendő orvos 

munkanélküliséget. 

Zavaros ez az egész. Soha senki le nem írja, hogy a valóságban hány magyar orvos 

jött át. Számokkal dobálóznak, melyek olykor már a 3500-at is meghaladják. Nem 

tisztázzák, hogy ebből hány az erdélyi, hány jött másfelől (nem is ez a legfontosabb), 

hány a magyar, hány a nem utódállamból ideérkezett, és főleg nem beszél senki arról, 

hogy ezek az emberek milyen állásokat töltöttek be itt megérkezésük után, milyen 

létező űrt töltöttek be éveken át ellátván olyan munkaköröket, melyekre magára valamit 

adó anyaországi kolléga nem vállalkozott. Arról pedig a legkevésbé lehet hallani, hogy 

ma is hány orvosi állás van betöltetlenül. 

A kérdés tisztázására szándékot senki nem mutat, ugyanakkor minden ülésen 

felmerül mint probléma, valamilyen formában, és nem utolsósorban. Újabban 

programok, feladatlisták első pontjai közt szerepel az idegen diplomások (és itt 

elsősorban „a románok”-ról van szó) tiltása, taszítása, torlása, törlése. Olyan javaslat is 

elhangzott már jelenlétemben, hogy büntető adót kellene fizessünk azért ,hogy itt 

dolgozhassunk, vagy a kamarába beléphessünk (ami feltétele a tartós 

munkavállalásnak). 
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Dr. Perczel Attila a legelsők között érkezett ide, és megjárta a nagyvilágot is magyar 

állampolgárként. A győri nagy találkozónk előtt alaposan utánajárt a számadatoknak. 

Akkor a következőket derítette ki. 

a. 1986-87 fordulóján még csak 269 áttelepülőről tudnak és ezek majdnem mind 

Romániából érkeztek (nem csak Erdélyből - ezért írom így). 

b. Az innen érkezők száma 1993-ban már 1435-re emelkedett.  

c. Végül egy igen érdekes adat: a rendszerváltásig a Magyarországra érkező és a 

Magyarországról nyugatra távozó orvosok száma megegyezett. Az egyensúly csak 

ezután billent fel. 

Perczel kolléga most is segítségemre sietett és összeállította a legújabb statisztikát. 

Ebből igen érdekes dolgokra következtethet a figyelmes olvasó. 

a. Az országban pillanatnyilag 42158 orvos él. 

b. Aktív orvosok száma 41060 

c. Nem dolgozó nyugdíjas 1095 

d. Itt egy nagy egészségügyi fórumon elhangzott adatot szúrok közbe: dolgozó 

nyugdíjas korú orvosok száma 3500 körül. 

e. Tehát összesen kb. 4600 nyugdíjas korú orvos él még a 42158-ból, illetve ennyi 

érte meg a 60 évet !!! 

f. Budapesten dolgozik 15442 orvos, ami 36, 6 % 

g. Vidéken dolgozik 26716, ami 63, 4 % 

h. Összes KÜLFÖLDI DIPLOMÁS SZÁMA 2582, tehát 6, 12%. Ebbe benne 

foglaltatik több száz Leningrádban higienikusi diplomát szerzett magyarországi kolléga 

és néhány tucat külföldi egyetemen végzett anyaországi is. 

i. Külföldi diplomások megoszlása: 

 Románia:      1551   60% 

 Szovjetunió:   680    26, 3% ( jórészt anyaországi) 

 Egyéb:            351    13, 7% 

      az egyéb országok között: 

   Bulgária                 94 

   Csehszlovákia        66 

   NDK.                     62 

   Jugoszlávia            55 

   Lengyelország       27 

   Ausztria                   9 

   Más                       38 

j. Budapesten 286 romániai és 259 Szovjetunió-beli diplomás dolgozik. 

k. Pest megyében csökkent a romániai diplomások száma. 

l. Veszprém megyében 2 év alatt 25-ről 102-re, Szabolcsban is jelentősen nőtt a 

számuk. 

m. Tehát romániai diplomával rendelkező orvosok száma: 

         1987:   269 

         1993:  1435 

         1995:  1551 

Itt ismét szükségesnek tartom megemlíteni, hogy jelenleg Magyarországon 3500 

körül van azoknak az orvosoknak a száma, akik a mizerábilis nyugdíjak miatt, a 

megérdemelt pihenés helyett erejükön felül robotolnak utolsó leheletükig. 
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Egy ilyen kaotikus helyzetben rendezni kell gondolatainkat. A korrektség arra 

kötelez, hogy először magunkba nézzünk. 

1. Elsőként az örök kérdés merül fel: Jogosan hagytuk-e el szülőföldünket, ha pedig 

elhagytuk, helyes volt-e idejönnünk?  

Erre a kettős kérdésre már van kikristályosodott válasz. Az áttelepüléseket nem lehet 

együttesen, csak egyenként megítélni és semmiképpen sem lehet elítélni. Vannak a 

legkritikusabb véleményeket is meggyőzően indokoló helyzetek és vannak 

természetesen olyanok, akik csak a nagyobb karéj kenyér miatt jöttek át. Nem vagyunk 

egyformák. Anyaországi nemzettársaink sem azok. Innen is volt kivándorlás.(Amelyet 

messze nem pótolt a mai napig is sokkal kisebb számú bevándorlás - lásd munkaképes 

korú lakosság folyamatos csökkenése!!) A kérdés második részének megválaszolása 

azonban a „gazdasági menekültek” esetében is eligazítást ad és így hangzik: akkor 

amikor egy 15 milliós nemzet a szétszórattatás és a belső demográfiai katasztrófa 

évszázadát éli, nem lehet irányadó a  nemzettudatától megfosztott, és így eltorzított saját 

véleménye sem. Ez a nemzet ma, eltekintve néhány kiemelkedő szellemi óriásától, nem 

képes biztonsággal megítélni saját helyzetét. Hát még egy számára ismeretlen 

körülmények közt élő, tőle 3-4 generációval ezelőtt elszakított darabjának gondját, 

életérzését, döntéskényszerét. 

A felelet tehát: IGEN ! Ide kell jöjjön aki máshol nem bírja már (akár mert túl nagy a 

nyomás, akár mert nem oly ellenálló), mert ez a még fel nem ismert nemzeti érdek. A 

beteget gyógyító orvos sem kérheti ki szakmai részletekről a paciens véleményét. Mire 

ez a nemzet felismerné, hogy ezt kellett volna tegye, ha közben az ideigyekvőket 

tovariasztják, megkétszereződne széthullásunk irama. Ezt nem szabad bevárni 

szubjektív vélemények, tudatos vagy primitív uszítások, érzékenységek, még 

érzékenységünk által indokoltan sem.  

Pláne nem a tájékozatlanság és önhibán kívüli ismerethiány szülte vélemények 

hangoztatása okán.( Nem tudják mit cselekednek!) 

Itt kell szomorú vigaszként megemlítenem, miszerint már az az érvünk sem áll, hogy 

lám a németek, lám a zsidók!  

Németországban dúl az utálat az „oszik” irányába, nem fogadják be az erdélyi 

szászokat, akik sírva nosztalgiáznak nyaranta 1-2 hetet, pusztuló szülőfalvaikba 

látogatván és ugyanazt a gyökértelenséget élik meg mint mi. Velünk együtt lettek „get-

beget”* bozgorok. De nem jobb a sorsa a ma Izraelbe érkező orosz vagy ukrán zsidónak 

sem. E két példa legfennebb abban különbözik mitőlünk, hogy ott a befogadó állam 

magatartása más. Nem úgy az átlag állampolgároké. 

2. Második kérdés lenne, hogy a minket ócsárolók mire alapoznak. Itt is önkritikusan 

kell először vizsgálódni.  

Kétségtelen, hogy amikor nagyszámú egyedről van szó, lehetetlen, hogy ne 

keveredjen közé a kritikát kiérdemlő személy is. Ez elkerülhetetlen. Mi sem vagyunk 

felsőbbrendű lények gyülekezete. De! A becsmérlés mértékével ez távolról sincs 

arányban. Különösen nem azért, mert sokszor éppen a teljesítmény irigylése, a 

szorgalom kellemetlen és kényelmetlen példája, és az ezektől gerjedő sanda szándék 

váltja ki azt.  

Hasonló helyzetben volt annak idején sok „ötvenhatos” magyar is a nagyvilágban. 

Csak ott a helyi tradíciók mián felülkerekedett a megbecsülés. Ezért és ezeknek ellenére 

itt kell felhívnom minden kolléga, de minden hazáját itt kereső földim figyelmét, hogy a 

mi életünk, munkánk felelőssége dupla. Nem csak annyi, mint minden itt született 
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magyaré, hanem terhel minket egy kollektív felelősség is, tudva azt, hogy kollektíven 

ítélnek meg valamennyiünket.(Íme a kollektív megítéltetés egy alig emlegetett 

változata, amit nem Benes talált ki). Az én sikerem nem biztos, hogy lehet a te sikered 

is, de biztos, hogy az én hibám téged is magával ránt. Hogy mondják a szép magyar 

nyelv honi bajnokai? Ez van! 

Miután ekképpen magunkba néztünk, lássuk a többi kérdést. 

3. Az érkezőkhöz való viszonyulásnak több szakaszát éltük meg.  

A hatvanas-hetvenes évek áttelepülői, a „hőskor” sok-sok éves harc árán átjutó és 

nem nagy számot képviselő „jövevényei”, még a kor szellemét meghazudtoló 

fogadtatásban részesültek. A legvidámabb barakk lakói szeretettel, együttérzéssel és 

érdeklődéssel, ugyanakkor a helyzetünk ismeretének maihoz hasonló teljes hiányával 

fogadtak. Ezt követően évtizednyi időszak telt el úgy, hogy a szerény, kitartó és korrekt 

munkával szerzett helyi becsület pl. elégnek bizonyult arra, hogy több tucat utánam 

érkező család lakás és állásgondját „kijárásos” módszerrel rendezni tudjam. Miként 

sikerülhetett ez a ma elképzelhetetlen művelet? A kor funkcionáriusaiban zavarosan 

pislákoló szolidaritásérzést felcsiklandozva, de főleg az apparátusban „véletlenül” 

mindenütt ott tévelygő becsületes magyarok segítségével.  

Mert voltak ilyenek. Neveiket fel nem sorolom, de áldom emléküket. Sokuk már nem 

is él, jórészt az idősebb generációhoz tartoztak. (Lásd: előző átkos korszakok maradék 

nemzeti tudata, marxista agymosás elégtelensége stb. mint belső indíték vagy 

magyarázat.) 

A nyolcvanas évek közepétől már kimondottan az etnikai tisztogatás meglovagolása 

volt, az akkor is nehezen kiharcolható, de a diktátor által mégis óhajtott távozások útja. 

Már többen érkeztek és megjelent egy olyan kis réteg is, akik nyugat és az anyaország 

között vaciláltak elméletben, de sokan az utat is végigjárták, egyesek csak oda, mások 

oda-vissza. Ekkorra a beilleszkedés már nem volt annyira idilli, de még lehetett segíteni 

és senki nem maradt az utcán.  

 Hangok már ekkor hallatszottak arról, hogy miért hagyják cserben az 

otthonmaradottakat. 

1989 karácsonya volt természetesen a nagy fordulat. A hatalmas felbuzdulás, a nagy 

és áldozatkész segítőkészség ekkor mintha túlteljesített volna. De a nyomás alól 

szabadult, és főleg a „Fekete március” rémálma után ébredve meg-mozdulók csalódott 

százait, már itt is a csalódás várta. Rohamosan kezdett elharapózni az ellenérzés 

irányunkba és sokfelé, még a kötelező tapintatot vagy udvariassági minimumot is 

félresöpörve, kezdtek beszélni róluk és velük. 

Az egészségügyi reformháború előre-hátra lépései közepette itt tartunk most és nem 

sok a remény arra, hogy ez gyorsan változzon.  

4. Magától értetődően tevődik fel a kérdés: MIÉRT? Erre lehet válaszolni 

indulatosan, hideg fejjel, ha majd felmérik akár tudományos adatok fényében is. Mindez 

azonban a lényegen nem változtat. Mögötte ott sorakozik a sok évtizedes tudatrombolás, 

a kádári „kaparj kurta” szellem továbbélése, a nemzetromboló, megosztó sanda 

szándékok sugallatai és egész egyszerűen az emberi kicsinység, a félre és alulinformált 

emberek hétköznapi kenyérféltése stb. stb. 

Egy mostanság nagyon sok kolléga kezébe eljutó lap - egyébként felületes ismeretség 

alapján jó szándékúnak tetsző és jó tollú újságírója - írja nemrégen egy kórház gondjait 

illusztrálandó: „Az osztály négy beosztott orvosa közül az egyik váratlanul „kiment” 

körzetbe, egy másik pedig az Egyesült Államokba távozott. A helyzetet súlyosbította a 
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nem túl nagy szakmai tekintéllyel rendelkező, Erdélyből áttelepült osztályvezető-

főorvos nyugdíjba vonulása.” Olvassuk csak újra! Gondolkodjunk! És most 

helyettesítsük be az „Erdélyből áttelepült” jelzőt valamely másik kisebbség nevével. 

Jelen formájában fel sem tűnt a jó szándékú cikkírónak - ez már szinte megszokott. Ha 

azonban ott egy másik szó állna - most országos botrány lenne, esetleg nemzetközi 

visszhanggal. (Hát még 2-3 éve!) És egy másik gyakori élmény: „Mi titeket 

befogadtunk, nem illik, hogy kritizáljatok és ugráljatok!” Hányszor voltam szenvedő  

fültanúja e sértő ránk pirításnak, ilyen vagy nagyon hasonló formában,  ha az ország 

vagy a szakma dolgában aggódva, kritikai megjegyzést tett valaki közülünk.  

Minden ilyen esetben egy másik mondat bukkant fel sajogva emlékezetemben: „Taci 

din gura ! Mininci piinea romaneasca!” („Fogd be a szád! Román kenyeret eszel”) 

5. Mi lenne a teendő? Mindezek ellenére csupán annyi, hogy magunkkal hozott 

ellenálló képességünkre hagyatkozva túléljünk, dolgozzunk, szűkebb környezetünkben 

szerezzünk magunknak és így közösségünknek csak azért is becsületet (ez ma nehezebb 

de nem lehetetlen), és ne féljünk. 

Próbáljuk elérni, hogy minél többen ismerjék fel az igazságot. Értsék meg 

egymásrautaltságunkat. Fogják fel azt, hogy ha mi elpusztulunk, utánunk ők 

következnek. Megértetni azt, hogy természetesen elsősorban az otthonmaradókat kell 

okosan támogatni, de nem kell kitaszítani azokat sem, akik már nem bírják és 

elindulnak, mint írtam már, belső vagy külső okokból, a külső nyomás és taszítás ereje 

miatt, vagy belső ellenállásuk megroppanása nyomán. Ha már mozdul, erre mozduljon 

és nem a vakvilágba. Értsék meg, hogy szerződés ide, szerződés oda, elvben akár a 

határok sérthetetlensége is veszélyben lehet, de fordítva és más formákban, mint azt a 

világban hiszik, vagy emlegetik - mégpedig odaátról. Tanulják meg, hogy nem tréfa a 

„Dnyesztertől a Tiszáig” jelszó (és létező szervezet).  

Tudjanak arról, hogy ezt a gondolatot a mai bukaresti parlament felállva tapsolta 

meg. Hiszen a századelőn megmosolyogták az Erdélyt féltőket is e hazában. Akkor is 

létezett már ez a tájékozatlanság, pedig akkor még nem volt baj a nemzettudattal.  

Ugyanakkor ismertessük meg az itteniekkel a románság értékeit. Így tudják igazán 

felmérni őket barátnak és ellenfélnek is reálisan. 

Itt teszek még egy utolsó kitérőt. 

A minket leszóló, vagy nem túl elegáns toleranciával csak megmosolygó, magabiztos 

hazai kolléga akkor, amikor a „bunkó, balkáni románt” emlegeti, minket is oda sorol 

egy-két enyhítő körülménytől eltekintve. Fogalma nincs arról, milyen a román 

értelmiség, mire képes egy elsőgenerációs román kollégája felzárkózásban, akarásban, 

ehhez szükséges dörzsöltségben, tanulásban, kitartásban, nyelvismeretben és 

kultúrszomjban. Sajnos az itt megismert átlag ezekben a tulajdonságokban elmarad 

lebecsült balkáni szomszédjától, de történelmi következményeiben minket is már 

annyiszor sújtó kivagyisággal annál ékesebb. Tudom súlyos szavak és nem akarnék 

általánosítani magam is, de az utóbbi években egyre gyakrabban észlelem, amint 

nevezett X.Y. átlag, nagy természetességgel minket is besorol ebbe az elképzelt 

gyülevész társaságba, és abból ítéli meg a helyzetet, hogy az onnan jövő egyszer 

használatos tűt és nemrég lejárt gyógyszert kunyerál. Mit tud pl. a nemzetközileg 

elismert román orvosi iskoláról? A román színjátszásról, irodalomról vagy folklórról? 

Esetleg valamit a külpolitikáról! Arról is csak közhelyeket, általánosságokat. Ahányszor 

ettől eltérőt tapasztalok, meglepődve és örömmel nyugtázom anyaországiak közt a 

magyart (és egyben a kultúrembert). 
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Nemrégiben kéttagú magyar küldöttségben jártam odaát, egy nagy nemzetközi 

orvos-kongresszuson. Fantasztikus rendezés, nagyszerű propaganda folyt a nyugatiak 

felé és felénk is. A váratlan felkérésre, részemről – a reform buktatóiról - őszinte 

segítőszándékkal elmondott előadásom, hatalmas siker volt. Azonnal ráéreztek. Nagy 

vendégszeretettel és rendkívül nagy diplomáciai érzékkel, közben pedig a rájuk ilyenkor 

jellemző végtelen barátságossággal vettek körül. Minderről, kimondottan a tapasztalat 

fontossága miatt, színes beszámolót írtam (felkérésre) egyik szaklapunknak. Lássák, 

hogy lehet ezt csinálni, nálunk szegényebbeknek is. Leírtam mekkora eredményeket 

értek el a nyugatiaknál ezzel, mennyi segítséget remélhetnek. A cikk tetszett de csak 

kibelezve jelent meg. Holott a lényeg éppen a részletekben volt.  

A szerkesztő ennyit mondott: „Nem nyaltál túlságosan alá a románoknak?! Tán 

nosztalgiád van?” Ők ennyit értettek meg belőle, ennyit voltak hajlandók tanulni az 

általunk tapasztaltakból. 

Sok gondolat bánt engemet. Itt hever előttetek egy rosszul gereblyézett kazalnyi. S 

bennem félig kaszálva, félig lábon a sok legelni és kérődznivaló. Tele csalánnal, 

kóróval. Égető, sajgó, sarkaló, űző, hajtó. Csakazértis. 

Fejezzük be vidáman barátaim, és ahogy erre hallottam: ne veszítsük el 

reménytelenségünket. Salut voios de bozgor**. Ezt a státusunkat rövidesen európai 

szerződés fogja szavatolni. Előre, mindig előre. Mi már szabad, hazátlanok vagyunk. 

Tragikus, de ez talán a vessző nélkül is igaz lehet? 

 

 

Leányfalu 

 

 

 

 

*Román kifejezés, mely a magyar tősgyökesresnek felel meg. 

** Az egykori román úttörő köszöntés (vidáman köszönt a pionír), parafrázisa: vidáman köszönt a 

hazátlan.  
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LEVÉL  A MAROSVÁSÁRHELYEN 1960-BAN VÉGZETT ORVOSOK 
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Drága Barátaim ! 

 

Az idén a szokottnál is szomorúbb vagyok, hogy nem sikerül Veletek találkoznom. 

Szomorúbb, mert utolsó percig reméltem, eljutok Hozzátok. Feltöltődni. Feltöltődni a 

harchoz, amit derék gyökértelen szélmalom módjára folytatok itt, az általatok is ismert 

szélmalmok örök reménykedésével és naivitásával. 

Aztán éppen a harc néhány csatája, melyeket nem időzíthetek magam, 

megakadályozott az elindulásban. 

Sebi majd Pali nemrég jártak erre, így ők beszámolhatnak arról, ami köröttem esetleg 

érdekes. 

Röviden és igazolás helyett csak néhány pontot emelek ki…………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

Közben a TV képernyőjén látható eseményekre sandítok, és ismét lehengerelnek a 

nehéz gondolatok. 

Szent Péter jóságos utódát üvegketrecben hordozzák az utakon. Körötte a szeretet 

tengere s benne a gyűlölet sejtett szigetei.  

Szeretném remélni, hogy nem fordítva. Hová jutott az Ember, Istennek népe és Mária 

országa! Mi lesz belőlünk? Sorsunkról, számunkra idegen szívű és szándékú emberek 

alkudoznak, megint ravasz szomszédok kuncognak hiszékenységünkön, távoli hatalmak 

ígérik görnyedő vállunk veregetését. És közben fogyunk, roncsolódunk testben s 

lélekben. Egymásra pedig nagy garral acsarkodunk, s még a közöny is eredménynek 

számít. 

Tizenvalahány plusz 36 évünk pedig röviden definiálható: várakozás örökös 

defenzívában. 

Mire várhatunk még? 

Mire is várunk? 

Kérdezhetném. 

De hinni kell, remélni kell, küzdeni és bízni! 

Erről is elmélkedjetek a szép együttlét alatt. 

 

 

Leányfalu 

1996. szeptember 07.           

                                                                                                          Tasi 

 

Bevezető szöveg: 1997. január 05. 
 

                                                                       Megjelent: A Kör 1997/3 

                                                                                     Medicus Universalis:1997/2 

 

 

                                                 KITEKINTŐ 
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(Bevezető dr. Kerek István  1996-ban, a marosvásárhelyi magyar hatodévesek 

búcsúelőadásaként  tartott beszédéhez ) 

  

Egy éve ünnepelte a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem magyar tagozata annak az 50 

éves évfordulóját, hogy a Ferenc József Tudományegyetem megszűnte után, a 

békeszerződés értelmében engedélyezett és szerveződött Bolyai Tudományegyetem 

orvosi kara létrejött. A szervezők történelmi tettet hajtottak végre, és hónapok alatt a 

semmiből hoztak létre egy európai színvonalon oktató iskolát. A háború által megkímélt 

ingóságaik jelentős részét is elvesztették a kolozsvári klinikai épületekkel együtt. Ezért 

mindent elölről kellett kezdeni. 

Az évfordulós ünnepséget a közben fokozatosan román egyetemmé „fejlesztett” 

intézmény nem fogadta be. Így azt a város más jelentős épületeiben, elsősorban a 

magyar szecesszió csodálatos alkotásában, a Kultúrpalotában tartották. 

A résztvevők és az előadók között is szép számmal voltak anyaországi és külföldi 

magyarok, nem csupán az onnan elszármazottakból. Közülük többen bevallották, hogy 

kíváncsiságuk hozta el őket, és meglepetéssel tapasztalták a kitűnő szervezés mellett a 

magas tudományos színvonalat. 

Az utóbbi években Magyarországra áttelepült erdélyi és romániai magyar orvosok 

körül kialakult furcsa hangulatban, melyet az éppen most jelentkező orvos 

munkanélküliség réme színez sötétebbre, fokozott mértékben hallható annak híre, hogy 

ez az 50 éves magyar egyetem, mely örököse volt Magyarország második 

legjelentősebb egyetemének a F. J. Tudományegyetemnek, valami alsóbbrendű oktatást 

nyújtó iskola lett volna. 

A nagy számok törvénye alapján, a közel 2000 áttelepült között elkerülhetetlenül 

felbukkanó problémákat általánosítják, a velük kapcsolatos eseteket, ellentétben a 

„hazaiakkal”, címkézik. 

Az intézet egykori fénye lehet, hogy némileg megkopott, de ezek a feltételezések ma 

sem állják meg a helyüket. Arról nem is beszélve, hogy az általunk alig ismert román 

orvosképzés is képes volt európai színvonalra, a legnehezebb időkben is. 

Hogy a szakma mellett mit nyújt még ez az intézet, megtudhatjuk az alább közölt 

sorokból, melyek dr. Kerek István kiváló aneszteziológus, előadó tanár búcsúszavai az 

idén végzett magyar hallgatókhoz. 

 

 

Leányfalu 

 

 

Előadás : 1997. január 17. 

 

                                                                            Elhangzott: Magyarok Háza 

                                                                                          1997. január  17. 

                                                                       Megjelent: Magyar Közélet 1998/7-8 

 

 

                    HELYÜNK E KISEBB-NAGYOBBIK HAZÁBAN 
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Az áttelepült erdélyi orvosok, gyógyszerészek - mint alkotó értelmiségiek - 

beilleszkedéséről. 

 

 

A néhány napja érkezett felkérés, melyben tapasztalataim összefoglalására bíztatnak, 

megtisztelt. Ilyenkor szokás arra hivatkozni, hogy váratlanul ért. Esetemben a felkérés 

tematikája maga az életem, a hozzám legközelebb állók élete. És mindnyájan 

gondolkodó – tehát alkotni kész - emberek vagyunk. Hogy nekünk Erdélyből és egész 

Románia területéről menekült, áttelepült, visszahonosított stb. orvosoknak mennyire 

sikerült megtalálni alkotó szellemünk megvalósításának lehetőségeit az egyetemes 

magyar szellemi életben,  ez  többrétű kérdés, melynek itt csak az egyik - számunkra 

legfontosabb, vagy inkább legkényesebb - rétege  lehet a boncolgatások tárgya. Mert 

ugye oly kort élünk melyben bármely magát magyarnak és értelmiséginek valló polgár 

felteheti ezt a - máshol természetes, de itt és most fájdalmas- kérdést. 

A két réteg, nem ritkán észlelhetjük, hogy azonos. Mert míg a sors szeszélye folytán 

itt született és értelmiségivé itt cseperedett polgárok számarányukhoz képest ritkábban 

tartanak igényt a „magyar értelmiségi” jelzőre, addig mi a szülőföldünkről hoztuk ezt az 

igényt, sőt sokan közülünk éppen azért vagyunk itt, hogy MAGYAR értelmiségiek 

lehessünk.                                                  

Már az elején megjegyzem, hogy magam negyven évesen kezdve újra itt az életet - 

ha jelentős harcok árán is -, de nem panaszkodhatok az önmegvalósítás lehetőségének 

elmaradása miatt. Megjegyezni kívánom, hogy ennek a sikernek titka összetett. Benne 

van az amit hoztam, az is amit kaptam, de legfőképpen az amit adhattam, pontosabban 

amit kiharcoltam, hogy adhassak. Nagyon sok veríték, s ki tudja hány év, amivel a vége 

lesz rövidebb. 

 Ezt a közbeszúrást csak azért teszem, hogy ne kerüljek a csalódott, sértett vagy 

megbántott ember gyanújába, ami a tárgyilagosságomat kérdőjelezhetné meg.                                                        

Pályatársaim - az orvosok - Magyarországra települése, mint annyi más hasonló 

kérdés, nem ítélhető meg az általánosítás szokásos módszerével. Az okok mások voltak 

a hatvanas és hetvenes évek ritkábban előforduló eseteiben, mások a diktatúra 

tudatosodó, etnikai tisztogatás irányába ható, indirekt noszogatása idején, megint mások 

89 karácsonya és Marosvásárhely fekete napjai között, majd  az ezután következő 

években, illetve napjainkban. Más-más oka volt a Regátból vagy az Erdélyből - 

Párciumból érkezőnek. És egyáltalán más-más oka volt majdnem mindenkinek. Hogy 

volt aki menekült, volt aki már nem bírta, volt aki  utolsó reményét vesztette el, és volt 

aki csak jobbat akart - ez tovább szeleteli a statisztikát.  

Tépelődéseim eredménye az, hogy jelen helyzetünkben nem azt kell boncolgatni, 

vajon miért jött át valaki. Végeredményében a gazdasági menekült sem ítélhető el. 

Erdélyt nem a mai erdélyi magyarság vesztette el, még csak nem is nagyatyáink. Ez a 

történet sokkal bonyolultabb, de semmiképpen sem vezethet olyan következtetéshez, 

hogy ha összmagyarságban gondolkodva, összmagyar érdekeket nézünk, kijelenthessük: 

annak, aki ott született egyedüli kötelessége, hogy ott is temessék el, akit meg 

idepottyantott jó sorsa annak az a dolga, hogy amazt erre figyelmeztesse, a pátosz 

kényelmes karosszékéből. 

Mikor laza felületességgel, olykor megdöbbentő tájékozatlanságból ma is 

románozzák az onnan érkezőt, szokásom megkérdezni a derék dunántúli magyart: vajon 

mit tenne, ha egykor a románok ügyetlenebbül politizálva nem nyerik el Erdélyt, de 
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bejön Beneséknek, a szláv korridor. Akkor Kolozsvárra vagy Brassóba települvén 

magyar szóra, most őt neveznék tótnak vagy rácnak? A válasz döbbent csend szokott 

lenni. Feltéve, ha tudják mi az, hogy Trianon, és pláne azt, hogy szláv korridor.                                                                                                         

Az átjövetel periódusait és okait említettem. Nem véletlenül. Mert az útrakelés 

időpontja és oka gyakran volt meghatározója mindannak ami utána következett. 

 Érdekes módon a legszerencsésebb helyzetben - nem csupán az eltelt idő jótékony 

feledtető hatása és az anyagi konszolidációra fordítható hosszabb idő miatt -  azok 

vannak, akik a Kádár éra fénykorában, a gulyáskommunizmus „vonzó” 

Magyarországára érkeztek.                                  

 Ezekben az években a létező szocializmus operettfigurái között felbukkantak a derék 

öreg, még az akkor anti időknek nevezett korokban hazafisággal fertőzött káderek. Aki 

segíteni akart majdnem mindenhol fellelhette ezeket, és saját tapasztalatom szerint, 

minden becsületes és jó szándékú érkezőt túl nagy erőfeszítés nélkül lehetett 

menedzselni az újrakezdés nehéz időszakában. Fontos megjegyezni, hogy körülvette 

őket a társadalom szimpátiája is.  

Ami pályatársaimat illeti, 1989 karácsonyáig, a Magyarországra érkező orvosok 

száma nem haladta meg a Magyarországról nyugatra távozó orvosokét. Ezek az 

emberek tehát űrt töltöttek be. Ráadásul nem a megüresedett helyeken, hanem a helyi 

kiegyenlítődést követően megmaradt legnehezebb helyeken. Több mint háromnegyed 

részük az anyaországi orvosok által be nem töltött posztokon helyezkedett el, és állta 

meg a helyét becsülettel. Pontos adat 1987 elejéig van. Addig 269 áttelepülő orvost 

jegyeztek. A diploma honosítása félórás baráti beszélgetéssel körített formaság volt. Ha 

elfoglalták az állást, azonnal munkához láthattak. Szimpátia és megbecsülés vette körül 

legtöbbjüket. 

 Még paradox jelenségről is mesélhetek saját jogon. A szekuritáté által utánam 

küldött állítólag 28 oldalas „anyag” és az ezt követő, „kitűnő és hálás magyar kollégáik” 

jóvoltából rendszeresített ijesztgetések, bár nagyon kellemetlenek és elkeserítők voltak, 

de nem jelentettek akadályt abban, mint észlelhettem, hogy tekintélyem, szavam legyen. 

Őket rendszeresen „okítottam” saját félrevezetettségükről és tájékozatlanságukról 

„román ügyekben”.  Tapasztalhattam, hogy a rovott múltamról minden bizonnyal 

tudomással bíró, egyébként is a sablonba illő kiskirály párttitkár, mégis ad a 

véleményemre és megbecsülését érezteti. Ebből sok sorstársamnak származott előnye és 

munkahelyem is profitált belőle. A helyzet lassú változása azonban már a rendszerváltás 

előtt elkezdődött, majd utána rohamos átrendeződés vette kezdetét. Az új szerepkörben 

fellépő egykori elit, melyből időközben kihaltak a jó öreg magyarkodók, mindenkori 

szövetségeseivel versenyezve kezdte támadni a közben sokkal nagyobb számban érkező 

„jövevényeket”. A támadások orvosi körökben az egészségügyi reform kapcsán 

kiéleződő kenyérharcok során „pártsemlegesen” fokozódtak tovább. Meglepő módon a 

konzervatív erők sem álltak ki a jelenség megfékezésére. Sőt. Váratlanul minden 

oldalról jövő össztűz zúdult, a közben 1500 fő fölé szaporodott csoportra. Eleinte csak 

megjegyzések, később oldalvágások majd nyílt ócsárlás, és végül az általánosítás 

szándékát alig takargató durva támadások következtek. A sajtóban előfordult írás, mely 

a másság elfogadtatásáért folyó harc csúcspontján, az erdélyi orvosokat címkézte 

másságuk kapcsán.  Odáig is fajult a kérdés, hogy szakmán belüli nyílt ülésen, rájuk 

külön adó kivetését javasolták az elrettentés céljával. Több éven át nem volt olyan 

jelentős orvosi fórum, ahol az első három napirendi pont vagy az első három 
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hozzászólás között ne szerepeljen, a „román orvosok” vagy jobb esetben az „idegen 

diploma” kérdése.                                                                                                                                                                                                                                                                                

A magyar egészségügy mai, már-már „szakszerű szétverést” idéző dzsungelében, 

mikor az orvosok egymás elleni kijátszása az egyik alapvető feltétele és módszere egyes 

tervek akadálytalan megvalósításának, odáig jutottunk, hogy az idegen diplomás 

magyar anyanyelve, esetleg magyar nyelvű egyetemen szerzett diplomája, egyáltalán 

magyarsága, semmiben sem különbözteti meg a világ bármely sarkából érkezőtől. A 

munkavállalás procedúrája az adminisztratív kifárasztás, és a tudatosan kiépített 

huszonkettes csapdák között zajló megalázó kálvária.  

A hivatalos közlönyökben megjelenő pályázatok gátlástalanul diszkriminálnak. A 

pályázatokat olyanok fogalmazzák, akiknek ez eszébe sem jutott volna, ha az utóbbi 

évek során nem sugallják ezt nekik.   

A tárgyilagosság kedvéért meg kell jegyeznem, hogy a nagy számok szabályai 

szerint akadtak valóban olyan esetek, amikor az érkező kolléga nem szerzett becsületet 

nekünk, de semmi esetre sem több mint a számarányunknak az megfelelne. Sajnos ezek 

az esetek kiemelten kerültek be a híresztelésekbe. Ezért figyelmeztettem egy írásomban 

a kollégákat a következő mondatokkal: „A mi felelősségünk kettős. Nem csak annyi, 

mint az itt született magyaroké. Terhel minket egy kollektív felelősség is, tudva, hogy 

minket kollektíven ítélnek meg. Az én sikerem nem biztos, hogy lehet a te sikered is, de 

biztos, hogy az én hibám téged is minősít.”                                                        

A régebben érkezőkről tehát elmondhatjuk, jórészt nehéz, anyaországiak által nem 

vállalt feladatok vállalásával, döntő többségükben megbecsülést vívtak ki maguknak, és 

több-kevesebb nehézséggel a kor színvonalán beilleszkedtek a magyar társadalomba.                                                                                                                                                                                                           

Az újabban érkezettek helyzete fokozatosan rosszabbodott, részben a gazdasági 

helyzet bonyolódása, részben egy, a megosztást hasznosnak tartó, kívülről jövő befolyás 

hatására. Ők már úgy szakmailag, mint az élet alapfeltételeinek biztosítása terén több 

nehézségbe ütköztek.                                              

Különösen nehezíti ma mindkét csoport helyzetét a nemzeti tudat dolgában ismert 

szinten álló, elanyagiasodott társadalom negatív hozzáállása. A „jövevény”, ha boldogul 

akkor törtető, ügyeskedő, ha nem, akkor  alkalmatlan, tehetségtelen vagy lusta. 

A mindennapi valósághoz igazodni bizony nem könnyű. Mégis tapasztalatom szerint 

az érkezők - még nem értelmiségi szinten is - többségükben fel vannak vértezve azokkal 

a tapasztalatokkal, melyeket bár csalódottan, de itt is kénytelenek hasznosítani és 

hasznosítanak is. Itteni definícióval élve: a másság állapotának elviselésében van 

jelentős gyakorlatuk. Sokan jutnak el az örökös hazátlanság érzésének kényszerű 

elfogadásához. Áttelepülvén ismerik meg a „bozgor” (hazátlan) szó valódi mélységeit.  

Ami pedig a jövőt illeti, nincs kizárva, hogy a további átáramlás a mesterséges 

akadályoktól függetlenül is lassulni fog. Részben az utánpótlás megfogyatkozása, 

részben remélt, kellő óvatossággal pozitívnak nevezhető okok miatt.                             

Ha azonban akad olyan magyar a határokon túl, aki okkal vagy ok nélkül úgy érzi, 

hogy nem tud tovább ellenállni az éppen ott, éppen akkor, vagy éppen reá nehezedő 

nyomásnak és nekivág a világnak - először itt próbálkozzon. Ez az ország pedig fel kell 

emelkedjen az önismeret és a történelmi helyzetismeret olyan szintjére, hogy tudja, nem 

puszta ijesztgetés a felmorzsolódás látomása. 

Minden egyes magyar, aki ide jön, és nem szóródik szét a világba, ennek a darabka 

országnak a megmaradását szolgálja. Ráadásul kétszeresen. Egy magyar a Kárpát-

medencei magyar tömbből nem veszett el, egy magyar, aki az anyaországban nem 
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született meg a jobb életszínvonal megőrzése céljából, kész, vagy félkész állapotban 

rendelkezésre áll. Dolgozik, adózik, járulékot fizet. És ez a pótlás általában minőségileg 

sem megvetendő. Nemzettudatot, magasabb tűrőképességet, pozitívabb munkamorált, - 

egyszóval nagyon aktuális vérátömlesztést - jelent a sorvadó honnak. Nagyon fontos 

lenne, felmérni mindkét oldalon a következő két igazságot:  

1. Az európai integrálódás véglegesítése után, az itt közben kialakuló hatalmas 

demográfiai vákuum, beláthatatlan következményekkel fog járni az ország nemzetiségi 

összetétele terén.  

Az ekkor bekövetkező beözönlés már nem biztos, hogy minőséget is fog jelenteni, és 

főleg nem lesz magyar.                                

2. A két haza egymásrautaltságát bizonyítja az a tény, hogy az erdélyi magyarság 

megmaradásának legfontosabb feltétele tulajdonképpen nem a mindenkori magyar napi 

politika hozzáállása, hanem egy virágzó, erős, valóban demokratikus, tehát rendkívül 

vonzó Magyarország léte. Odaát a spontán beolvadást, erre a pozitív modellre való 

„megtartó és önbizalmat adó felcsodálkozás” akadályozza meg legjobban.  

Már évekkel ezelőtt próbáltam a Magyar Televízióval megbeszélni egy sorozatot, 

melyben a nagyközönség arról szerezhetett volna tudomást, kiket adott az utóbbi néhány 

évtizedben az idetelepült erdélyi magyarság az anyaországnak. Kétszer is közeledtem a 

sikerhez, aztán a médiaháború vihara elseperte az ötletet. Az érintett nagyok pedig 

fogynak-fogyatkoznak. Nyomukat belepheti a feledés. Ők bizonyíthatják, hogy a 

kisebbségbe szakadt magyar akár ott marad, akár vándorbottal érkezik, hitelezője ennek 

a hazának. A műsor címének is ezt szántam: HITELEZŐK ! Talán valaha - amíg még 

nem késő- megvalósul. Ha támogatója akad, elképzeléseimet szívesen adom át. 

Az áttelepült orvosok kérdéséről 1995-ben írtam az EKOSZ Átalvető c. Szekszárdon 

megjelenő lapjában. Jelen eszmefuttatásom ennek több szakaszát ismétli meg.  Az írást 

az Erdélyi Magyarság és számos erdélyi illetve külföldi magyar lap vette át. Címe: 

"Erdélyi orvosok-hívatlan vendégek." 

 Ebben az írásban gazdagabb statisztikai adatok is találhatók, az orvosok 

vonatkozásában. 

 

 

Leányfalu 

 

 

 

 

 

Előadás: 1997. február 14. 

                                                                                          

                                                                                         Elhangzott: Pomáz       

                                                                                                       Művelődési ház 

                                                                                                       1997. 02. 14. 
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                           AZ EGÉSZSÉGÜGY JELEN ÁLLAPOTÁRÓL 

 

                          Az Asszonyok a nemzeti egységért, előadás sorozathoz 

 

 

Ha más módon nem, akkor a média szennyes hullámain ringatózva mindegyre 

találkozhatnak az egészségügy elsüllyedt hajójának úszkáló, vagy részben már partra 

vetett darabjaival. A téma iránti érdeklődés sajnos nem abból ered, amiből természetes 

módon várnánk. Nem az egészségügy megkülönböztetett nemzetstratégiai fontossága 

ennek oka. Inkább csak a botránykeresés, máskor és máshol a valós gondok 

elkendőzésének - figyelemelterelő módszerre alapozott - szándéka. 

Az egészségügy már régen nem stratégiai kérdése a nemzet megmaradásának, netán 

felvirágzásának, mert-hogy nem érdekes maga a cél sem. Sőt inkább a gyanú lengi 

körül. 

Az egészségügy inkább pénzügyi terep újabb megszorítások kicsikarására, 

megtakarítások felmutatására, kényszerű kötelesség, stb. Ma még azt sem mondhatjuk, 

remélhetjük, hogy olcsó népszerűség szerzési lehetőség. Mert nem olcsó.      

Nem hinném, hogy elrugaszkodok a valóságtól, ha azt mondom: egyik eszközévé 

válhat kiszolgáltatott, bérmunkás nemzetté süllyesztésünknek. És mint ilyennek még 

némi fontossága is lehet negatív értelemben, egy romboló stratégiában. 

Az ármánykodáshoz nem értő, józan ésszel gondolkodó, becsületes két kezével 

dolgozó ember számára mindez hihetetlennek tűnhet. De az utóbbi idők eseményei 

rohamosan olvasztják naivitásunk évszázadok óta alácsusszanó szűzfehér gleccsereit. 

Napjaink folyamatosan záporzó képtelenségei között nagyon érzékeny fejezetet 

képvisel az egészségügy. Ráadásul csalóka a róla szóló történet mindkét vége. Mert 

ámítás volt a szocializmus - sokak által visszasírt – álingyenessége, és ámítás a ma 

felmutatott egészségügyi jövőkép is. 

Még szomorúbb a helyzet, ha arra gondolunk, hogy nemrégen valami már elindult. 

Az egészségügyi reform hét éve elkezdődött, és eredményei mutatkoztak. 

Sajnos ez nem tetszett a politikai ellenfeleknek és legyünk őszinték, nem tetszett az 

egészségügy egyes - magukat ellenérdekeltnek képzelő - csoportjainak sem. Ez 

utóbbiakban aztán természetes szövetségesre leltek az eredmények ellenségei. Azok, 

akik minden eredménynek ellenségei voltak, ha az nem az ő nevükhöz fűződött. Lehet, 

hogy ez is egyfajta Expó-történet ?  

  

Pedig tudhatta minden józanul gondolkodó, hogy nem lehet egyszerre elindítani az 

egész ágazat reformját. Az is nyilvánvaló volt, hogy a legolcsóbban reformálható és 

legnagyobb megtakarítással kecsegtető, legszélesebb tömegekkel érintkező 

alapellátással kell kezdeni.  

Ha ezt a reformot hagyták volna a saját kezdősebességével továbbhaladni, 

elkerülhetetlen -a kezdettel járó- hibái ellenére, már régen jobban állna a belső ellenzők 

szénája is. 

Történelmi gyengénk az irigykedés, jó fegyvernek bizonyult történelmi ellenségünk, 

a külső érdek szolgálata kezében. 

A helyzet zavaros. Egyre zavarosabb. 
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Vezetők és vezető csoportok váltogatják egymást. A bírálat élét nem is tudni olykor 

ki felé kell fordítani. Ki a tudatos rontó, ki a félrevezetett, ki a tévhitek jóhiszemű 

áldozata, és ki egyszerűen csak érzelem és felelősség nélküli végrehajtó. 

A szög a zsákból azonban olykor kibújik. 

A földkerekség egyik legalacsonyabb bérével sújtott magyar orvostársadalomról a 

Világbank egyik itt szaglászó főnöke, bizonyos Michel Noel a következőket 

nyilatkozta: 

        „A túlságosan nagy kapacitásra berendezett intézményeket nem lehet finanszírozni, a 

pénzt felemészti az orvosok fizetése, így nem marad forrás az eszközök és berendezések 

felújítására.” 

          Ellenvélemény természetesen nem hangzott el. Tiltakozás pláne nem. 

Íme egy cáfolhatatlan tény. Ezt a szerepet szánja a várva várt Európa nekünk. 

Orvosoknak, egészségügyieknek, magyaroknak. 

Az egészségügyet világszerte nálunknál előbbre helyezik a fontossági listákon.  A 

fejlett országokban az első 5, de inkább az első 3 közé. Nálunk a húszadik hely alá 

csúszott. Mondhatnánk erre, hogy az egészségügy valójában egy nemzet mai értelemben 

vett egészségi állapotának befolyásolására csak 11 %-ban képes. Mert ez így igaz. De 

milyen fontossága van a többi meghatározó tényezőnek. Az életszínvonalnak, 

kultúrszínvonalnak, lakáshelyzetnek, környezetvédelemnek, nemzettudatnak stb. stb. 

Nem sorolom fel a sajtóból ismert negatív világelsőségeink lajstromát. Még nem 

publikált tavalyi adat szerint állítólag a férfiak átlagéletkora már a nyugdíjkorhatár alá 

zuhant. De újabban lettünk elsők a fiatalkorúak terhességében is. 

Ma az egészségügy reformja valóban a legsürgősebb feladatok egyike. 

De nem így                                                                                                                              

Az alapellátás reformja leállt a kvázi privatizáció kb. 70%-os szintjén. Az elért 

eredményeket veszélyeztető intézkedések egymást követik. 

A szaktudás minőségjavító hatását prédikálva, most vonták el a szakvizsgákért járó 

pótdíjakat. Az orvosok saját erőből, jövedelmükről való lemondás árán felhalmozott 

műszer állományának tulajdonjogát 6 év után vitatni kezdik.  

A sok évre visszamenőleg ki nem fizetett ügyeleti díjak, még el nem évült részét 

(több mint 20 milliárd forint ingyen munka), úgy spórolnák meg, hogy egy 

szófordulattal az ügyeletet kivonnák a túlmunka fogalomköréből, s így a munka 

törvénykönyv hatálya alól. 

A halálig dolgozás kényszerét emlegetőknek arcába vágják, nem rendezhető a 

nyugdíjhelyzetük. „Egzisztenciális érdek nem keresztezheti a reform útját.” 

Ugye ismerősen cseng a nők azonos teljesítményért megítélhető alacsonyabb 

nyugdíjának magyarázata!?  Mert tovább élnek! 

Ejnye Hölgyeim!! 

Mindezek mutatják, mire mehet egy - csak hosszú távon megtervezhető – reform, ha 

négyévente bekövetkező politikai hangulatváltások és hatalmi csoportok erőviszony 

eltolódásai döntik el menetét. 

A privatizáció kiteljesedésének feltételei a bankhitel, az amortizáció, az áfa 

visszafizetés, a vámhelyzet rendezése csak álom. 

Ugyanakkor az egészségügy kvázi vállalkozásait a valódi vállalkozásokra kirótt 

terhek is nyomasztják. 

A kisvállalkozás, a középosztály kialakulásának támogatása, a megatrendek 

világában nem szimpatikus, mert a nemzetet erősíti és a nemzet az nemzeti.  És ha nem 
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szimpatikus, akkor pedig nekünk kifelé is azt kell bizonyítani - a ránk jellemző 

mindenkori buzgalommal - hogy nekünk sem szimpatikus. 

Az alapellátásban már felmerül a kolhozosítás gondolatát idéző és megtestesítő 

csoportpraxisok erőltetett létrehozása. Eredetileg spontánul és egyik lehetőségként 

merült fel. 

A járóbeteg ellátás szakorvosai, a kórházakból elbocsátott szakorvosokkal 

felszaporítva, a teljes bizonytalanság állapotában élnek. 

A csoportpraxis befogadó képességével vigasztalják vagy inkább riogatják őket. 

A szellemi szabadfoglalkozású, önálló szakorvosok rétegének létrehozása a már 

említett hitel, áfa, vám és amortizációs gondok miatt egyelőre illúzió. 

A kórházi ágyak ismert leépítése nemhogy megtakarítást nem hozott, de még 

kiadással is járt. Járna még többel is, ha az ezzel párhuzamosan ígért krónikus elfekvők 

kialakítását, vagy a házi betegápolást komolyan vették volna. De ez csak villámhárító 

jellegű ígérgetés volt. Jelen formájában nem általánosan hozzáférhető 

kezdeményezésekben merül ki. Ami tény: a betegek kórházi elhelyezése számunkra 

sokkal nehezebb lett. 

Világszerte felismerték, hogy kis kórházakat kell létrehozni - amit még a már 

emlegetett Noel úr is elismer indirekt - nem óriás intézményeket. Ugyanakkor ezt a 

felismerést félredobva, kis kórházak bezárására kerül sor. Hogy hozzáférhetőség, hogy 

szakmai műhelyek stb. stb. Na és. 

A munka mégis, mindezek ellenére folyik. Egyetlen egy, még ma is 

kimeríthetetlennek látszó támaszra támaszkodva. És ez az egészségügyiek 

önfeláldozása. 

Ezt kénytelen a magyar társadalom az egészségügyiek által is utált, megalázó, 

kiszolgáltató, de túlélést biztosító hálapénzzel honorálni. 

Akkor pedig mi változott? 

Sok minden, de a történelem önmagát ismétli, helyesebben folytatja a sokat 

emlegetett spirális egy alacsonyabb, reménytelenebb szintjén. 

Mindez nagyon szomorúan hangzik, annyira amennyire a valóság is az. Hogy mégis 

megcsillanjon a remény, eszmefuttatásom végén csak egyet említhetek. A magyar 

szavazóknak négyévente lehetőségük van megpróbálni valami újat. Ennél 

vigasztalóbbat sajnos nem tudok mondani. 

 

 

Leányfalu  

 

 

 

 

 

 

Levél: 1997. február 18. 
Erdélyi levél: T. kontra K. 

 

FABULA 

     

(Egy erdélyi cikkpárbaj margójára) 
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                 Történet az két szarvasokról, kiknek szép s szebb fejkoronája vala 

  

 

Legott pedig vala az erdőn is túl egy  rengeteg nagy erdő. Ez erdőnek emberöltő óta 

cserélék gazdáját. Az erdőben éltek legottan lelkes állatok számosak, valahány 

vadászok, erdőkerülők, legfőképpen pedig orvok fölös számban. 

Ez erdőrengeteg szépséges tisztásán találkoza az kincses koronázatú szép szarvas az 

tompa koronájú, nagy és bölcsnek tudott bikával. 

Ez pediglen keveset sem gondolkodván nekivágtata amannak és megsebzé szíve    

fölött. A seb halálos nem vala, csak igen fájdalmas vala. 

     A kincses agancsú pedig igen sivalkoda vala és ekképpen kiáltoza: Valamely bölcs 

bika miként tehet effajta galádságot. Rút és setét cselekedet vala ez csak azért, hogy 

némely szarvastehénnek tessék ha úgy szükség.  

Nagy sivalkodására az tompa koronájú bika is ugyancsak bömböle és megtagadá 

társát, kivel pedig az orvok elől sok s még több alkalmakkal menekedtek közös 

csapásokon. 

Nagy zajt okozának ilyen kiáltozásikkal s bizony nem észlelék, amint az bokrok 

között orvok vevék őket körül. Az orvok pedig keveset sem habozva leteríték 

mindkettejüket nyilaikkal, bőrüket levonák és ott hagyák őket az keselyűk lakomájául. 

Még nem fejezék be haláltusájukat mikoron arra járt a régi erdőkerülő. 

Szenvedésüket látván így szóla: Tudom mi történt tiveletek. Bizony balgák valátok, 

midőn világgá kiabáltátok gyengeségteket és imigyen felfedétek rejteketeket. 

Mert még emberöltőnyi idő sem vala elég tinéktek megtanulni, hogy az orv nem úgy 

cselekszik, amint azt ti és eleitek tanulátok meg tudátok. 

Az orv mindenkor orvul cselekszik. Ez pedig alig lészen másként az időknek 

végezetéig. 

Ezért bizony mondom tinéktek, egymást kellene védje minden lelkes állat és szavát 

csak akkor s akképpen hallassa, amikoron vagy amint az valóban bölcsnek ígérkezik. 

Aztán a kincses agancsú szeme elhomályosult s utána a tompa koronájúnak is 

megtört szeme fénye. 

 

Tanulság. 

Ha az Úr akaratábúl ellenségek lakják erdődet, kik erősebbek is tenálad, ne üldözött 

testvéreiddel vívjad kisded harcidat, hanem különb s különb okosságokat cselekedve 

azon munkálkodjál, hogy el ne űzess és ki ne pusztíttass amaz erdőbül. A balgaságot az 

Úr nem vonja kegyelmibe. 

 

 Leányfalu                                                                        

 

 

Előadás: 1997. február 19. 

 

                                                                     Elhangzott:  Leányfalu 

                                                                                    Református Szeretetotthon 

                                                                                    és Művelődési ház 

                                                                                    1997. 02. 22. és 24.  
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                                 100 ÉVES LENNE TAMÁSI ÁRON 

 

 

Hogy ma ezen az évfordulós ünnepségen én beszélek az egyik legnagyobb és 

legmagyarabb írónkról az nem érdemem, nem hozzáértésemmel szerzett jogom. A 

véletlen műve. Tamási Áron ugyanis szüleim jó barátja, kisgyermekkorom kedves 

ködös emléke, családi emlékezéseink gyakori témája volt. 

Így aztán az sem tekinthető véletlennek, hogy amikor pontosan 10 évvel ezelőtt egy 

falugyűlésen bemutatkoztam Leányfalu lakóinak, egy Tamási hős szavait idéztem. 

Akkor ez még nem volt olyan divatos. Az idézet így szól: „Azért vagyunk a világon, 

hogy valahol otthon legyünk benne.” 

Tamási Áron akkor 90 éves lett volna. Az idén már 100. 

Igen! Ezekkel a szavakkal kopogtattam a falu kapuján és Tamási írásokba illő színes 

tervekkel, lelkesedéssel. 

Talán hiába? 

Erre is van Tamásinak vigasztaló szava. Imigyen hangzik: „Az ember a szíve mélyén 

örökké odavaló, ahol született”. 

Tamási Áron 1897. szeptember 20-án, Farkaslakán,  Székelyudvarhely mellett a 

Nyikó völgyében. 

Egy felnőtt élten át fűzte barátság családomhoz, apámhoz. 

A mai délutánon ezért nem az irodalomtudóst fogom játszani, hanem némi kötelező 

okoskodás mellett, inkább az ő személyiségét próbálom közelebb hozni a 

hallgatósághoz. 

Ezeket a szavakat akár abból a székből is mondhatnám, melyen sok-sok éven át ült 

nálunk. Az a szék mint szent ereklye itt van velünk Leányfalun, s ha rátekintek, fejemen 

érezhetem az egykori gyermeki kobakot simító szeretetteljes mozdulatot. 

Tamási Áron a magyar irodalom legnagyobbjai közé úgy ballagott be, mint a 

Hargitáról hazafelé bandukoló Ábel. A legnagyobb természetességgel, mint a székely 

beszéd fordulatainak, csodás lehetőségeinek és a székely lélek rejtett zugainak nagy 

ismerője. 

Maga mondja íróvá válásáról: „hogy megkóstoltam az írást, furcsa, titokzatos 

rabságba estem...........Elvesztettem a szabadságomat, hogy megnyerjem azt.” 

A számára új írói közösségbe néhány hónap alatt illeszkedik be. 

Élményeinek forrása a felnevelő táj, embereivel és azok meséivel. 

Pályája tragikusan összefügg a trianoni csonkítással, a szuverén székelység idegen 

uralom alá kerülésével. 

A sokgyermekes család minden generációja kiröppentett egy-egy tanult főt. Ezek 

mind magtalanul maradtak. De a család élt és virágzott az otthonmaradottak erejéből. 

Tamási édesanyja is 11 gyermeket szül, s ebből hatot temet el még gyermekként. 

Tamási Áron büszkén hordozta paraszti származásának koronáját.  

Erről így ír: „Ha van valami ami kedves nekem ebben a születésben akkor az az, 

hogy a falu szült és a nép. Ebben a népben nagy emberi erők vannak s azok időnként 

előtörnek. S még valami: ahol állandó a munka és örökös a gond, ott a lélek is 

kitartóbbá válik.” 
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Csodálatos egyéniségében benne élt a darabos de érzékeny góbé és egy világfi 

minden eleganciája. Férfias báját, keménységét, fordulatos észjárását, állandó 

küzdelemre kész természetét mindenki csodálta és elismerte. 

A nők bálványozták, és ő igazi lovag módjára viselkedett. 

A trianoni országvesztés után magára maradó, országnyi elszakított Erdély 

értelmiségének színe-virága szülőházamban, apám és anyám aktív szellemi és anyagi 

támogatásával szervezkedett. Itt kezdték el a Hitel c. igen színvonalas folyóirat 

szerkesztését. 

A mindennapos szerkesztői munkatalálkozások mellett gyakran rendezett anyám 

számukra un. Hitel-vacsorákat. A fiatal értelmiség itt találkozott, ismerkedett, 

tájékozódott. 

Egy alkalommal Tamási Áron késve érkezett, és az estélyi ruhás, szmokingos 

társaságban feltűnt laza, sportos öltözéke. 

A kor egy vezető és gyönyörű színésznője végignézett rajta és így szólt: „Ábel a 

rengetegben”. Tamási perceken belül eltűnt.  

Szüleim kétségbeesve telefonáltak utána. Mindhiába. De kisvártatva kitárult az ajtó, 

és ott állt Tamási Áron vadonatúj frakkban. 

A színésznő csak ennyit mondott: „Ábel az országban” és már együtt keringőztek. 

Nagyon szerette szülőfaluját, Farkaslakát és imádta Kolozsvárt, első sikereinek 

színhelyét, íróvá válásának terepét. 

Írói pályája egy fogadás kapcsán beadott pályamű sikerével kezdődött. Címe: „Szász 

Tamás a pogány”.  

25 éves volt ekkor. 

Évek múlva Németh László így fogalmazta meg véleményét a Tamási műről: „A 

legkeletibb és legszívósabb néptörzs arculatát és egész lelkiségét a  nagy irodalom 

áramlatába  tudta emelni. Tamási az otthoni környezet állandó ösztönzése nélkül nem 

tudta volna megteremteni a maga írói világát.” 

Meghatározó élmény volt számára a Farkaslakán végzett kemény munka, s az ennek 

kapcsán bekövetkező véletlen határozta meg sorsát. Bal öregujja súlyosan megsérült s 

ez volt a döntő ok, amiért őt küldték el a családból tanulni. 

Iskolába az udvarhelyi római katolikus gimnáziumba járt. Ennek az iskolának 

nevezetessége volt a demokratikus légkör. Diákjainak döntő többsége tehetséges, 

szegénysorsú székely gyerek volt. 

Másik nagy élmény aztán a háború. Ez volt az egyik kapocs, ami legelőször apámhoz 

fűzte. 

Mindketten, akkor még egymást nem ismerve, önként jelentkeztek az első vonalba és 

hadiérettségi után, még tizenévesen oda is kerültek. 

Az idősebbeknek még mond valamit az, hogy Piave, hogy Isonzo vagy Doberdo. 

Tamási becsülettel állja meg helyét a kemény próbatételben. Emberségből is. 

Nagyezüstöt kap egy kalandos akcióért.  

Apámban örökké tisztelte utóbb az ismert „piavei hőst”, a hűséges barát és önzetlen 

mecénás mellett. 

Irodalmi pályája még alig indul el, mikor sok székely nyomában ő is megpróbálkozik 

Amerikával. 1923-tól 26-ig tartózkodik ott. Erről írja riportszerű munkáját Bajszerző 

nagyvilág címen. A Litvánia óceánjáró fedélzetén olvassa Móricz Tündérkertjét, mely 

olvasmány saját bevallása szerint Kós Károly Országépítőjével a legnagyobb hatással 

volt reá. 
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S ha már Kós Károly, akkor a transzilvanizmust is említsem meg. Kós késői 

letisztultabb transzilvanizmusát fogadja el. Számára ez formát jelent: 

gondolkodásmódot és hanghordozást. 

Az erdélyi ökumenizmus a vérében van. 

Személyes jellegű történet, hogy amikor engem Tavaszi Sándor püspök úr a 

református hitben megkeresztel ott van, de ott van pár óra múlva akkor is, mikor Márton 

Áron a katolikusok nagy püspöke, a legnagyobb erdélyi magyar megáld és ezt mondja: 

légy jó magyar ember. És percek múlva, mint azt szüleim mesélték, már ott ülnek a 

Hitel asztalánál négyesben és a magyarság megmaradásának esélyeit taglalják. 

Írói munkásságában több műfajban is a csúcsokra jut. A novella a regény, a színpadi 

mű vagy a szociográfia terén is nagyot alkot. 

Nála a különféle műfajok kiegészítik egymást. 

Pályájának külön érdekessége, hogy annak kezdete egybeesik a romániai magyar 

irodalom kezdeteivel. 

Ennek az irodalomnak később tudatosul kettős kötődése. 

Erdély a történelmi változások ellenére mindig megőrizte, megvédte a maga táji, 

néprajzi sajátosságait és haladó hagyományait. 

1925-ben jelenik meg első novellás kötete a Lélekindulás.  

Ebben, már érezhető vonzódása az irracionalitásokhoz néha egyenesen avantgárd 

eszközöket alkalmaz. Ezek a hatások először valószínűleg éppen ekkor, Amerikában 

érik. 

Ezt 1928-ban követi a Szűzmáriás királyfi c. regénye. Egy év múlva Budapesten 

adják ki újabb novellás kötetét a Hajnali madár címűt. 

A húszas években és a harmincas évek fordulóján csatlakozik a Brassói Lapok 

harcos publicisztikájához és Kacsó Sándor oldalán áll. 

1932 és 34 között jelenik meg az Ábel-trilógia. Ábel a rengetegben; Ábel az 

országban; Ábel Amerikában alcímekkel. 

Sokat lehet Ábel alakjáról elmélkedni, de tény, hogy végeredményében önmagából 

faragta. Le is írja Ábelről: „Különös jelenségnek mondható most is, ahogy mókába 

rejtett bizalmatlansággal itt áll árnyékomban és melléje felel szavaimnak. Melléje felel 

és körbegurítja gondolatát, pedig tudja, hogy egy isteni pók összekötött kettőnket a 

fonalával.” A második kötetben jelentős szerepet kap a magyar párti politika bírálata is. 

A harmadik kötetben már nem a kaland dominál. Ábel kénytelen-kelletlen keveredik 

bele az új s újabb helyzetekbe, melyeket uralni, nem csak elutasítani képes. Ábelnek 

nem lehet Amerikában élni! 

Kínzón merül fel a kérdés: mi célra is vagyunk a világon?  A végső nagy válasz egy 

idegenként kirekesztett néger szájából hangzik el. Ez az a mondat melyet már 

említettem a bevezetőben. 

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” 

1934 az Énekes madár c.népi játék születésének éve. Ebben a népi realizmus és a 

népmesei abszurd olyan csodálatosan ötvöződik, hogy igazi mélységeit évtizedek 

múltán kezdik igazán észrevenni. 

1935-ben írja a Jégtörő Mátyás-t. A természeti és természetfölötti világ mesekeretbe 

nyer összhangot. Ennek kapcsán Babits Tamásit Kodályhoz hasonlítja. 

Az Ábel mellett e művekkel érkezik el először igazi önmagához. 

1936-ban megjelenő „Tündöklő Jeromos” c.népi játékát Babits az európai irodalom 

kincsesháza nagy nyereségének nevezi. 
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1937 nem irodalmi műről nevezetes. Ekkor vállal döntő szerepet a Vásárhelyi 

Találkozó szervezésében. E találkozó történelmi jelentősége abban van, hogy a vesztes 

fél, a sértett magyar értelmiség nyújt békejobbot a román értelmiségieknek. Ha tartós 

eredményekhez nem is vezetett, de azóta is cáfolhatatlan bizonyítéka annak, hogy a jó 

szándék melyik oldalon leledzik. 

Itt egy szabadságát szertő nép nyíltságával fordul a nemzeti álmaiban beteljesült 

románsághoz, hogy az emberi jogaiban veszélyeztetett magyarság számára találja meg a 

módot a lelki kibéküléshez, egymás megértéséhez, a testvéri együttéléshez. Ezek a 

Tamási által fogalmazott vásárhelyi Hitvallás főbb gondolatai. 

1938 sikere a Ragyog egy csillag a Jégtörő Mátyás folytatása, majd 1939-ben írja a 

Szülőföldem c. útirajzot. Ebben egész családját jellemzi. Legszebb szavait édesanyjához 

intézi, akitől derűjét, a lélek és a szív költői libbenéseit kapta. Ágnes húgát szellemes 

feleleteiért szerette. Az általam is ismert későbbi Ágnes néni idős korában is ilyen volt. 

Gáspár öccse az új nemzedék tárgyilagos, józan megtestesítője. Bár iskolázatlan marad, 

de igen tehetséges ember. Idős korára maga is írásra adja fejét. Megírja emlékeit Vadon 

nőtt gyöngyvirág c. kötetében. Gáspár bácsival  haláláig tartottuk a kapcsolatot, küldtük 

neki a gyógyszert és az utolsó felvételt róla feleségem készítette. 

E könyv írói elkötelezettségének legszebb vallomása. Társadalomrajz, családtörténet, 

életregény és vallomás. 

Ennek a műnek késői ikertestvére, Sütő András Anyám könnyű álmot ígér c.ismert 

műve. 

1941 a Magyari rózsafa éve majd 1942-ben születik a Csalóka szivárvány c. 

színjáték. Ezek az évek a színpadi művek évei. 

1944-ben költözik át Budapestre. 

Így a két barát közé határ került. Apám Kolozsváron várta be az oroszokat hivatali 

asztalánál. Természetesen ennek minden következményével. Elhurcolták de mint az 

értelmetlen háború közismert ellenzőjét, a Horthyt kiugrásra kényszerítő erdélyi 

memorandum egyik szervezőjét, szabadon bocsátják. 

Hazagyalogol Debrecenből Kolozsvárra. Megérkezvén könyvtára a Hitel 

szerkesztésének színhelyén, családi házunkban már a hősi román seregek martalékává 

vált. 

De ahogy a latin mondja „Habet sua fata libelli”, a könyveknek is megvan a maguk 

sorsa, egy dedikált Tamási kötet visszakerült hozzánk. 

Mikor apám elkezdte újra gyűjtögetni az elrablott könyvtárt pótló újabbat, egy 

antikváriusnál egy kapu alatt a Jégtörő Mátyásra bukkant. Azonnal megvette és csak 

otthon konstatálta, hogy saját dedikált könyvét vásárolta vissza. 

Tamási ekkor már Budapesten él. 

A háború után még kultuszminiszternek is jelölik, amit persze nem fogad az akkor 

előnyomuló új hatalom örömmel és meg is akadályoz. 

1947-ben írja a Hullámzó vőlegényt, majd 1948-ban a Zöld ág jelenik meg. Féja 

szerint ez lenne a Jégtörő trilógia harmadik része. 

Megéli ő is a tiltás éveit. Aztán 1953-ban születik a Bölcső és bagoly, többek szerint 

az Ábel a rengetegben mellett, legfontosabb műve. Írói megújulásának bizonyítéka.  

Ebben falujáról már az emlékek tompább színeivel ír. Művét az alkonyi napsugár 

visszaragyogása jellemzi. 

 Ezt követően novellás kötetek jelennek meg.  

1962-ben már színpadi műveinek gyűjteményes kötetét tarthatjuk kezünkben. 
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A Vadrózsa ága c. önéletírás halála után jelenik meg. Írói önéletrajzának 

befejezetlen, második része. 

Válogatott műveit először 1967 és 69 között adják ki. 

Utolsó műveiben szinte kivetkőzik régi önmagából. 

A költészet magasságából leszáll a földre és a groteszk, valamint az irónia 

eszközeivel próbálkozik. 

De bárhogy is feszegeti bilincseit, írói értelemben alig-alig lép ki a Farkaslaka 

erkölcsisége által képezett bűvös körből. 

Súlyos betegség után, 1966-ban halt meg. A halála előtti estén is kéziratát javítgatta. 

Utolsó kívánsága szerint, holttestét Farkaslakán temették el. 

A temetés az erdélyi magyarság egyik emlékezetes demonstrációjává változott. A 

hatalom megpróbálta ezt megakadályozni, de ezrek gyűltek össze a farkaslaki két 

cserefa árnyékában hantolt sír körül.  

Ravasz csellel felhasználták még azt a lehetőséget is a temetés szétzilálására, hogy 

két helység román nevének hasonlatosságát „bevetve” (Farkaslaka románul Lupeni), az 

ismert bányászvárosba, Lupeni-be küldték a koporsót. Így a temetés halasztódott egy 

napot. Mindhiába. A hatalmas tömeg ott éjszakázott és megvárta a másnapot. 

Azóta a két cserefa, közötte a sírral, és a Szervátiuszok faragta gyönyörű síremlékkel, 

a magyarság egyik legszentebb zarándokhelye. 

Ma, amikor a közösségi cselekedet, a munka, a jobbítás akarata gyanúba keveri 

művelőjét, idézném néhány szavát a Szülőföldemből: „...egész életemben a 

legelszántabban védtem és vallottam az írói munka önmagában való értékét és az eszme 

szolgálatát, amely a nemzeti közösségen keresztül valahogy mégis jófelé egyengeti az 

emberi sorsot. Igen vallottam és folytattam a tiszta szolgálatot, amely nem velem 

kezdődött, és nem velem fog véget érni, mert a közösségi testben ez a lélek, s nélküle 

nincs emberinek nevezhető élet.” 

 

 

Leányfalu 

 

 

 

 

 

 

 

Beszéd: 1997. május 10. 
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A MAROSVÁSÁRHELYEN 1960 - BAN VÉGZETT ORVOSOK 

TALÁLKOZÓJÁRA 

 

 

Kedves Barátaim! 

 

 

1997 nem kerek évforduló, nem jeles esztendő a szokások és hagyományok 

értelmében. 

Mégis az. 

Mindenek előtt, azért mert összetartozásunkat oly példamutatóan ápoló és igénylő 

közösségünk átlagéletkora, körülbelül most éri el a hatvanat. 

Elkezdődik a hetedik évtized. 

Ez pedig azt hiszem, bárhol élő magyar embernél, már az átlagéletkor közelébe 

vezet, orvosoknál talán át is lépte azt. 

Örömmel tölt el, és a ránk váró nehezebb évekre bátorítást jelent, hogy „lányaink”, 

asszonyaink a teremtés jóvoltából e téren annyival jobb helyzetben vannak, amennyi 

ahhoz szükségeltetik, hogy öreg napjainkra is mellettünk álljanak. 

Erre gondolni kell. Ma még meg-meglóbáljuk a zászlót nagy büszkén, de 

természetszerűen közeleg a nap, amikor már nem illik annak nyelét szorongatni, hanem 

át kell adni azoknak, akik utánunk jönnek, akiket magunk után hagyunk. 

És, hogy kiket hagyunk magunk után, az fő fejezetét kell képezze azoknak a 

számadásoknak, melyeket baráti beszélgetéseinkben, álmatlan éjszakáinkon, fájdalmas 

tépelődéseink során így vagy úgy, előbb vagy utóbb, de mindannyian elvégzünk 

mostanában. 

Minden jogunk meglenne, hogy sirassuk magunkat. Jajonghatnánk azon, hogy 

milyen rossz korban születtünk. Ugyanakkor hozzátehetnénk mindjárt, hogy ezt ugyan 

olyan joggal megtehette az utóbbi magyar évszázadok legalább 25 generációja. 

De nem ez a cél. 

Fordítsunk a nézőponton. 

Milyen kihívásoknak felelhettünk meg a korban, melyben éltünk? 

Milyen lehetőségeink adódtak a megmérettetésre? 

A nagy vetélkedőn, melyen személyes és közös önmegvalósításunk nagy viadala 

folyt, mekkora akadályokat kellett megugranunk, minő bírói ármánykodások ellenére 

kellett helytállanunk? És a közönség?? 

Miközben a tét lelki üdvösségünk, az életünk, a családunk élete, nemzetünk 

megmaradása, értékeink átmentése volt. 

Ha így nézzük a dolgokat, hálát adhatunk a sorsnak a nagy lehetőségért. 

És kellő szerénységgel, de létfontosságú tartásunkat megőrizve büszkén jelenthetünk 

lelkiismeretünk előtt. 

A csatát megvívtuk, a játékszabályokat legjobb igyekezetünk szerint betartottuk, 

azoknak, akiknek ez nem sikerült, megbocsátottunk és többek lettünk annál, akik 

voltunk. 

Értékeinket gyarapítottuk, azokat az elődeinktől kapottakkal egyetemben 

megpróbáltuk átadni és megpróbáltunk olyan utódokat hagyni magunk után, akik ezeket 

át óhajtják venni és tovább akarják vinni. 
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Már unokáink formálódását követjük. Már az unokáink jövőjét rejtegető társadalom 

alakulásába próbálunk beleszólni. Nem mint döntéshozók, de mint téglavetők, 

téglarakók, figyelmeztetők és főleg mint felelős példaképek. 

Mert azoknak, akikért nekünk még élni érdemes, akik hátralevő éveinket 

bearanyozhatják, a legfontosabb és a legnehezebben elérhető kincs és támogatás nem 

anyagi jellegű. 

Az egységes magyar nemzet jövőjének, a mindenholi magyar társadalom 

életképességének legfőbb éltető anyaga, katalizátora, nyomeleme az élő példaképek 

létezése.  

Ha Kőműves Kelemennék módjára tudunk példánkkal beépülni az ő 

személyiségükbe, akkor tettük meg azt, amiért itt jártunk a földön.  

Így lehetünk méltó szereplői, az itt elmúlásnak nevezett nagy végjátéknak, melyet - 

majdan amonnan nézve - hiszem, hogy új perspektívák és feladatok várnak még reánk. 

Addig azonban támaszkodjunk egymásra. Ne lankadjunk ápolni ezt az éltető 

meleget. Testünknek, lelkünknek szüksége van erre. 

Sehol nem találhatunk még egy olyan közösséget, akit oly őszintén érdekel a mi 

bánatunk, akit olyan őszinte örömmel tölt el a sikerünk. A világ sajnos nem az ilyen 

érzületek irányába halad. 

Örüljünk tehát egymásnak, örüljünk, hogy ismét együtt lehetünk, hogy még vannak 

terveink, feladataink, és hogy sajgó derékkal, meg-megreccsenő izületekkel, szuszogva, 

de megugorjuk utolsó akadályainkat is. S ha egyedül nem megy, akkor egymást segítve. 

A jövőbe vetett töretlen reménykedéssel. 

Hittel. 

 

 

Leányfalu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naplójegyzet: 1997. szeptember 12. 

 

                                                                         Megjelent: Átalvető 24 (1997. december) 

 

            

                        EMLÉKTÖREDÉK A GYÖKEREK KÖRÜL 
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Nem rendelkezem rendkívüli memóriával, de van egy nagyon régi emlékem. Az első 

felidézhető. 

Harmadik évemben jártam ekkor. 

Emlékezetemben megjelenik egy hangulat. Izgatott, ünnepélyes. Öltöztetnek, érzem 

e fejemen végigszántó fésűt. 

A Monostori útra készülünk nagynénémhez. Az ő ablakából láthatom majd jól a 

„bevonuló magyarokat”. 

Kolozsvár visszatér. 

Maga a bevonuló katonaság nem jelenik meg emlékezetemben, de az izgatott tömeg, 

a rokonok és valami - egy ekkora gyermeknél - megmagyarázhatatlan boldogság. 

Ez a boldogság vált majd át a felnőttben egy megmagyarázható fájdalmas 

nosztalgiává, melynek keresztjét Trianon óta hordja magában minden kisebbségben 

születő magyar, amely érzést a maga valóságában egyre ritkábban tud megérteni az, aki 

nem ott születik. 

Természetes a kisebbségi ragaszkodása az anyaországhoz, és ma már mosolyt, sőt 

ellenszenvet fakasztó ennek fordítottja. 

Pedig ez a lelkünkön terpeszkedő érzés semmit sem hordoz magában az oly sokat 

emlegetett nacionalizmusból. Megfér a szerencsésebb népek tagjaival kötött 

barátságokkal, megfér a józan történelmi felismerésekkel. De él. 

És munkál. 

Az az igyekezet, mely ezekből fakad, sajnos sokszor okozza vesztét a gyanútlan 

„igyekvőnek”. Törtetés, könyöklés, stréberség gyanújába keveredik. Pedig a legtöbb 

esetben csak azt teszi, amit a történelmi tapasztalat szülte történelmi ösztön sugall neki. 

Tenni akarna a megmaradásért. 

Ez pedig gyanús. 

Fölöttébb gyanús a mai magyar valóságban. 

 

 

Leányfalu 

 

 

 

 

 

 

 

Naplójegyzet: 1998. január 01. 

                                               

 

Megjelent: Erdélyi Magyarság 33 (1998. január)                                                                                                                                                                                                                             

                                                                              Magyar Közélet 1998. május  
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   „BOZGOR” 

                                          ( vagy hazátlan )                             

 

 

Sütő András szavait a napokban olvastam. Arról ír, hogy Magyarország az egyetlen 

olyan ország, mely körös-körül, hajdani önmagával határos. 

Ugyanakkor a hajdani önmagával határos ország lakóinak, főleg pedig közvélemény 

formálóinak jelentős része nem óhajt azonos lenni „hajdani önmagával”. Vagy 

legfeljebb egy borgőzös állapotban elfújt székely himnusz erejéig. 

Nem létezik haza a magasban, nem elfogadott a kultúrnemzet fogalma, nem tényező 

az anyanyelv összetartó ereje stb. Ami pedig a legtragikusabb, hogy nem tudatosult a 

megmaradás alapvető feltételeként a közös sorsvállalás. Magyarán az anyaországi 

magyar nincs azzal tisztában, hogy azoknak a magyaroknak az eltűnése, akiket a 

határok átléptek, őt magát, vagy maradékait is eltűnéssel fenyegeti. 

Mi több, a magyarként való fennmaradás kérdését is kezdi belepni a közöny.             

A magyarság immunrendszere súlyosan károsodott. Nemzeti tudatunk felpuhult, 

felpuhított csontozatát, mint bennszülöttek a gyermekfejeket, présbe helyezték, szorítás 

alatt torzították, sőt torzítják. Nagy természetességgel nézzük a himnusza alatt kezét 

szívére helyező amerikait, nevetséges, mi több, a nacionalizmus gyanújába keverhető a 

hasonlóan viselkedő magyar.  

A vízcsapból is a „másság” el nem fogadásának szörnyű bűnével vádló szövegek 

folynak, szó sem esik ugyanakkor a „magunkságról”, vagy ha igen, akkor az 

lekicsinylő, elítélő, gyanúba keverő. 

Tudjuk, hogy erre számos magyarázat van és még több elmélet. A lényeg azonban 

az, hogy a jelenség létezik. 

Mit várhat ma itt a „reimplantálódni” óhajtó, vagy arra kényszerülő magyar? Mit 

remélhet személyes sorsában, milyen lehetőségeket kaphat az általa még hőn óhajtott 

közös munkában a közös megmaradásért? 

Lehet-e egyáltalán erről a részletkérdésről gondolkodni, amikor a nagy 

alapproblémák is megválaszolatlanok? 

Aligha lehetséges. 

A szomorú jelenség tragikumát fokozza, hogy a határficamok előnyeit élvező népek, 

annak ellenére, hogy valódi tradíciójuk nem volt, történelmi génjeikben nem léteztek 

ezer év államalkotó kódjai, azonnal és nagy természetességgel vállalták - meg nem 

érdemelt - szerencséjüket és az annak féltésével járó gondokat, sőt ennél többet is. 

Ismeretes, hogy pl. a román diktatúra folyamatosan kezében tartotta a  „magyar 

kártyát”, és valahányszor az ország nyomora az elviselhetetlenségig fokozódott, a 

magyar veszélyt játszotta ki. Sikerrel. A legprimitívebb tömegektől a csúcs 

értelmiségig, minden román hajlandó volt - ha kellett évtizedekig - vállalni a 

nélkülözéseket, olyan nélkülözéseket, melyeket a szerencsésebb magyar „publikum” 

nem ismerhetett meg. Erdélyért !! 

Ad abszurdum felmerülő helyzet esetén, mit vállalt volna fel, vagy mire vállalkozna 

az anyaország lakossága? Semmire! Ijedten hárítaná el magától az életszínvonalát akár 

csak stagnálással is veszélyeztető, pláne azt jelentősen leromboló szituációt. Persze ezt 

könnyű cáfolni, mivel ilyen helyzetre nem kerülhet sor.  

Azaz mégis! 
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A haza nem csupán terület. A haza embert is jelent. Állampolgárt.  

Ennek pedig nagyobb a hiánya jelenleg, mint a területé. 

A sokat emlegetett csonka országban nem veszélyeztet a népszaporulat. Demográfiai 

mutatóink katasztrofálisak. A maradék területeket sem tudjuk „európai színvonalon” 

benépesíteni. 

Mégis az itt felbukkanó néhány tízezer újragyökerezni vágyó egyre nagyobb gondot 

okoz. A közvélemény - nem elhanyagolható manipulációk hatására is - egyre inkább 

elfordul tőlük. Fejét homokba dugva a pillanatnyi munkanélküliség szemüvegén nézi a 

kérdést. Nem látja az el - és fenntartó erővel bíró magyar lakosság fogyásának hatalmas 

veszélyét, pláne nem azt, hogy a gyökerek átvágására kényszerülőnek természetes joga, 

az egykori önmagával határos hazában otthont lelni. Ezt olyan nemzetek példája 

bizonyítja, melyekre ma felnézni divatos. Tudjuk miként álltak és állnak a kérdéshez a 

németek, a zsidók stb. stb. 

Egy-két évtized múlva betelepítésre kényszerülhetünk, de mi lobbyérdekek és 

tömeghisztériát keltő közvélemény manipuláció hatására ellökjük magunktól hajdani 

önmagunkat.  

Az érkező csordultig telt szívvel áll a Szent Király szobra előtt, aki intelmeiben már 

ezer évvel ezelőtt az idegeneket is befogadó történelmi tradíciót alapozott meg.  

Még nem sejti, milyen megpróbáltatások várnak rá. Aztán néhány hét, hónap és 

emlékezetében felhangzik a sokszor hallott gyalázkodás:...ne felejtsd te hazátlan, hogy 

román kenyeret eszel...  

Szájában már a magyar kenyér is megkeseredett. A „bozgor” gúnyszóból 

szakkifejezés - történelmi igazság lett. 

 

 

Leányfalu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előadás: 1998. február 28. 

 

                                                                                         Elhangzott: Leányfalu 

                                                                                                       Általános Iskola. 

                                                                                                               1998. 03. 09. 
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SZÜLŐK ISKOLÁJA 

              

 

Minthogy jó sorsom úgy hozta, hogy a körzeti orvosság és sok más önként vagy 

szükségből vállalt tevékenység mellett, hivatásos újságíróvá is át kellett képeznem 

magam, megtanultam, hogy kényes témákhoz csak kötött szöveggel nyúljunk, nehogy 

valaki utóbb mást próbáljon kihallatni belőle. 

Mert mai napság országszerte és itt helyben is szokás, hogy az igaz szónak ne legyen 

hitele, sőt.  A bíráló hang pedig nem csak indulatokat, de bosszút is szül. 

 

Önök csodálkozhatnak ezen a bevezetőn. Sajnos én nem. Az igazság kimondása 

miatt már többször megkaptam a magamét ebben az életben, és főleg itt és ezekben az 

években. Ezért erre a mai felkérésre mondhattam volna, hogy nem óhajtok megszólalni. 

Ha megpróbálom, tudom, hogy könnyen adhat lehetőséget a félreértésre. 

Kérem Önöket, függetlenül attól, hogy egyetértenek szavaimmal vagy nem, legyenek 

meggyőződve a jó szándékomról és használni akarásomról. Ne keressenek benne semmi 

mást csak ennyit. 

Ha az egészségügy, az iskola, és a szülők kapcsolatát próbáljuk áttekinteni, a közös 

cél a gyermek, tehát a jövő generáció a XXI. század Magyarországa érdekében, - rögtön 

kiderül, hogy nem kis dologról van itt szó. Ez a kérdés nem intézhető el a szokott 

módon, ahogy 40 éven át ment. A doktor elvtárs megtartotta a fentről előírt kötelező 

előadást, a vöröskeresztes elvtársnő meghívta a szokásos 3 vagy 5 nénit, a jelentés 

elment a járás összegyűjtötte, a megyék továbbították és a világ a lelkesen oktató 

egészségügyiek munkájáról szóló hírektől volt hangos. A dolgozó nép tapsolt. 

Ma is élesen él emlékezetemben az egyik ilyen előadás. A teremben öt öregasszony, 

a téma a fogamzásgátlás, egyik oldalamon a járási vöröskereszt főnöke, másik oldalon a 

párttitkár. Az egyik alszik, a másik kapaszkodik a székbe. Mindketten merev részegek. 

Az egészségnevelés ilyetén szervezése többszörös tévedésen alapult. 

Tévedés volt amit csináltak, és tévedés volt ahogyan csinálták. Tévedés volt maga az 

igénye is. 

És most a laikus számára furcsa dolgot mondok. Az egészségügyi nevelés nem az 

egészségügy feladata. Az egészségügy segíthet megfelelő anyagok összeállításával, 

továbbításával, előadók kiképzésével, egyéni hozzáállástól függően alkalmilag - mint pl. 

most én - de nem maga kell legyen az egészségnevelés fő letéteményese, mert nem is 

tudja megvalósítani azt. Az egészségügy foglalkozhat egyénileg a beteggel, 

foglalkozhat igény esetén egyes beteg csoportokkal, kihasználva azt, hogy a beteg, 

állapotából kifolyólag az esetek többségében fogékony az őt segítő információra. Ez 

azonban már nem nevelés, hanem a gyógyító munka része. 

Az egészségnevelés, az egészséges életre nevelés, az egészséges életmód igényének, 

a testi, lelki, szellemi épség és fejlettség igényének felkeltése, nem egészségügyi 

feladat. Azaz csak nagyon kis százalékban. 

Ez a cél az iskolai nevelés egészének, a társadalmi hatások összességének, a családi 

modelleknek, az állam által állampolgárai számára elérhetővé tett életszínvonalnak, az 

adott kor minden jellemzőjének lehet csupán eredménye. Az egészségügy beszélhet 

amennyit akar, annak egymagában semmi eredménye nem lehet. 

Amit itt elmondtam, az történelmi és világméretű tapasztalat. Tény. 
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Mit keresek hát itt mégis? 

Talán éppen ezt. 

Ezt a nagy félreértést kell tisztáznom és kiáltó szóval felhívnom a figyelmet arra, 

hogy a jövő generáció olyan lesz amilyen a család, az iskola, a társadalom, a kor 

melyben felnő. Nem olyan amilyen az egészségnevelés. Az egészségnevelés maga a 

kor. 

Az iskola és a szülő feladta az lehet, hogy ha már oly korban élünk, mikor az iskola 

nem számít értéknek, tehát a jövő generáció sem igazán, amikor az egészségügy állami 

nyűg, tehát az állampolgár sorsa sem érdekes, ha oly korban élünk mikor a 

legszomorúbb negatív mutatószámokban országunk a világelsők között tündököl, ha oly 

korban élünk, mikor ezt nem nevezzük válságnak, hanem rózsaszínűre festett 

égboltunkon nyugdíjasokkal telt gépmadarak szálldosnak, akkor csak a család és a 

hozzá legközelebb álló közösség, az iskola képes arra, hogy az általános tendenciákkal 

szembeszállva helyileg tegyen valamit ami a számos negatív hatást ellensúlyozza. 

Ha egy vezetés olyan dolgokba kötelezi el magát, melyeknek megvalósítása az 

ország és lakóinak jövője szempontjából semmi hasznot nem hoz, sőt terhek terhével 

terheli azokat, akkor hosszú távon sem lehet arra számítani, hogy saját erőnkön kívül 

jelentősebb külső segítségre számíthatnánk. 

Ha egy ország lakosságában és vezetésében nem tudatosul az, hogy a jövőnket, 

tulajdonképpen hadisarc fizetésére fordítjuk, mit várhatunk? Hiába igaz, hogy a föld 

minden lakójával együtt hálásak kell legyünk az atomkatasztrófát jelentő harmadik 

világháború elkerüléséért azoknak, akik ezt elérték. Hogyan tudjuk őszintén érezni e 

hálát, amikor a háborút helyettesítő hiteleket, a fegyvereket helyettesítő pénzt a 

győztesek megint behajtják rajtunk, mondván, hogy ismét a rossz oldalon álltunk. 

Csakhogy arra a rossz oldalra egy jaltai egyezményben, éppen ők állítottak minket. Mint 

ahogy azelőtt Trianon kényszerített a vesztes oldalra, egy ellenünkre - Tisza István 

tiltakozása ellenére - elkezdett és megvívott első világháború nyomán. 

De térjünk vissza a szűkebb témához. 

Ha egy iskola olyan tanterv alapján kell oktasson, melyből az öntudatos, felelős, 

magyar állampolgár a testi, lelki, szellemi épségére igényes jövő magyarja nem kapja 

meg az ehhez szükséges alapokat, akkor az iskolának jogában áll a hiányzó elemeket 

saját oktató munkájába beépíteni. 

Ha a magyar család nem kap támogatást, de támogatják azt a szektát, amelyik magas 

beosztású politikustól pártfogolva, a család és felebarátai ellen neveli fiatal tagjait, 

gyermekeket a szülők ellen, embert az ember ellen az egyéni érvényesülésre 

koncentrálva, csak a család mutathat fel olyan modellt, melyből az ifjú nem kívánkozik 

más, ehhez hasonló hamis értékek vonzáskörébe. 

Milyen kapaszkodókat lehet kapni, hogy a többi között az egészséges életre is igényt 

tartó normális utódaink legyenek: 

Az utóbbi 1100 év magyar történelme arra tanít, hogy erre való a tiszta, másokat nem 

bántó nemzeti tudat, erre való saját meggyőződés szerint a vallás, és erre való a vonzó 

modellként megjelenő család. 

Mindezek elérése minden eddiginél nehezebb feladatot jelent, hiszen a mai 

gyermekeknek már a nagyszüleit is a fenti értékek tagadására nevelték. A mai iskolások 

nagyszülei voltak kisiskolások akkor, amikor arra tanították őket, hogy saját szüleiket 

jelentsék fel. Gyermekeik, ha érvényesülni akartak el kellett kerüljék a templomot, s 
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ezek gyermekei már nevetségesnek érzik a hitet és értetlenül bámulnak ha a haza, 

nemzet, magyarság vagy hasonló, mesterségesen besározott szavak kerülnek szóba. 

Hölgyeim és Uraim! 

Az az Európa, amelybe törekszünk, amelynek 1100 éve részei vagyunk csak ezt sem 

itt sem ott nem nagyon hangoztatják, az az Európa, melynek mai jólétéért ez az ország 

elvérzett, olyan információkkal van elárasztva, hogy mi egy bűnös, nacionalista nemzet 

vagyunk. Ennek a képnek a javítása érdekébe aztán egyesek szerint nekünk nem szabad 

annyira magyarnak lenni, mint amennyire francia a francia, angol az angol, pláne 

amerikai az amerikai. 

Ha magyar ember áll vigyázzba himnusza hallatán, az nacionalista. Ha ezt egy angol 

teszi, az a világ legtermészetesebb dolga. Emez gyanús, amaz megszokott. 

Az elmúlt hetekben hangzott el tudományos fórumon, hogy nem gond a sok válás. 

Ne házasodjanak össze az emberek s akkor nem lesz annyi válás. Ezt országos hírű 

szakember mondotta. Tehát nem kell a család. 

Az elmúlt hetekben tanította nekünk fővárosi egyetemi katedráról a külföldi előadó, 

hogy elég ha 6-7 milliónyian leszünk. Ne erőltessük a tragikusan alacsony átlagéletkor 

emelését. A mi országunk ennyi embert tud eltartani. Megjegyezném, az előadó 

országában egy négyzetkilométerre háromszor annyi ember jut. 

Az egyházi iskolák és az állami iskolák összeugrasztása tovább folyik. 

A legfontosabb összetevőről, a lakosság, tehát a szülők, a család anyagi helyzetének 

szomorú perspektívájáról mit szólhatnék. Jobban tudják azt az életből, mint bármiféle 

ékesszóló előadásból. 

Ma az úgynevezett megatrendek világában, az egész világot összezsugorító, ahogy 

mondják világfaluvá alakító elektronika és információáramlás idején, mindenütt tudják, 

hogy lejárt az olcsó munkaerő ideje, mint vonzerőé, mint a felvirágoztatás eszközéé. 

Világszerte a képzett munkaerő lép előtérbe.  

Amíg eddig a külföldi tőkét az olcsó munkaerő hozta, mostantól egyre inkább a 

képzett munkaerő, tehát a tudás fogja vonzani. Szakmai tény, hogy fokozatosan minden 

eltolódik a pénz mint legfőbb érték  felől, a tudás értéke felé. 

És mégis. Felelős politikusaink ma is kijelentik, hogy olcsó munkaerőnkkel kell 

versenyben maradjunk európai szomszédainkkal. 

Olcsó munkaerő és nyugati árak minden téren. 

Bérmunkás Magyarország?  

Rabszolga Magyarország! 

Ebben az országban jeles emberek népszerűsíthetik a könnyű drogokat, semmibe 

véve a szakemberek véleményét, ha már az országnak és lakóinak érdekeit nem tisztük 

képviselni. 

Ebben az országban a rendőr családját féltve, fegyverét kibiztosítva alszik, azért mert 

nemet mondott a maffiának. 

Ebben az országban a demokrácia és szólásszabadság jegyében, a hozzá nem értés 

hallathatja szavát, ha van hozzá pénze, és hallgat az elszegényedett és háttérbe szorított 

értelem. 

Ebben az országban a tetten ért autótolvajt szabadlábra helyezik, ha azt mondja, hogy 

csak sétakocsikázni kívánt. 

Ebben az országban a nyugdíjas pirulva vásárolja a kutyaeledelt vasárnapi leveséhez. 

Ebben az országban az eltelt fél évszázad verítékének eredménye már idegen 

kezekben van. 
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Ebben az országban, ha valamit hallunk vagy látunk a médiában, már nem merünk 

hinni a fülünknek és nem hisszük amit látunk. 

Ebben az országban újabban szokássá vált, hogy gyengeelméjűnek nézik, s talán 

annak is nevelnék az állampolgárt. 

Ebben az országban nem tudjuk, hogy mibe reménykedjünk, kire bízzuk jövőnket, 

kit merjünk hiteles személynek elismerni. 

Így néz ki hát a kép a lehetséges kapaszkodók felől nézve. 

És mégis meg kell próbálni.  

Mutasson példát a család, nyújtsa ki felénk kezét az egyház és mi őfelé, ha úgy 

akarjuk, és próbáljon többet-jobbat nyújtani az iskola. 

A művelt, okos, tisztafejű, ép lelkű és erős öntudattal rendelkező felnövekvő 

nemzedéknek nem kell már arról tartani előadást, hogy illene fogat mosni. A fogkefe 

használatát majd megtanulják az óvodában és ellesik szüleiktől. Az igény pedig belülről 

fog fakadni. 

Ha lesz ilyen generáció, tudni fogja használni az egészségügyet. Nem fog meghalni 

az infarktusos beteg, mert 30 kilométerre, ellenkező irányba, szúnyogcsípéshez hívták 

az orvost. 

Az orvos pedig nem napi két munkaidőben próbálja az önmagát akarva vagy 

akaratlanul tönkretevő társadalmat legalább szinten tartani, hanem szűrővizsgálatokkal 

előzi meg a mindenkor legveszélyesebb betegségeket, gondozással a kialakult bajok 

romlását és egy megbecsült egészségügybe ágyazódva, nyugodtan tervezi meg egy 

község egészségügyi stratégiáját. Nem kerül olyan helyzetbe, hogy 10 év munkáját 

dobja el, mert nemhogy pénzt nem kap folytatására, de még meg sem értik miről van 

szó. Nemhogy nem becsülik többlet erőfeszítései miatt, hanem még becsületébe is 

gázolnak. Nem vonják meg a legfontosabb egészségügyi tevékenység szerény forrását, 

úgymond állampolgári kezdeményezésre.  

Abban az egészségügyben nem zajlik majd egyszerre négy tucat per az országban 

orvos és önkormányzat között azért, mert az orvos tenni akart valamit a falu érdekébe. 

Mert tavaly Magyarországon ez történt. A legjobb háziorvosok kerültek perbe az 

önkormányzatokkal. A langyos szürkeségben üldögélők pedig élvezték a 

megbecsültséget. 

Az az egészségügy, amelyik annak a remélt egészséges életet igénylő és arra 

reményekkel is pályázó generációnak lesz az egészségügye, majd másról fog beszélni, 

ha a szülőkkel találkozik. 

Ha most nem sikerül ezt a generációt megmenteni, ha most amíg még élnek a régi 

modell utolsó tanúi nem tanulják meg tőlük, hogy miként élt egykor a sokgenerációs 

család, a kisközösség, mi volt a civil szerveződés, miként lehetett megőrizni a munka 

becsületét, akkor végleg alámerül az a világkép amely még megmenthetné ezt a 

nemzetet.  

Napjaink fiatalsága öntudatlanul rohan a végveszélybe. Szinte eszköztelenül állunk 

mögöttük és nem tudjuk miként hallassuk szavunkat. Úgy fest az egész, mint azoknak 

az autós fiataloknak az esete, kik a minap nevetve nézték amint a kezemben levő orvosi 

táskát a kocsi szélével - 90 km sebesség mellett - megcélozták, mikor beteghez sietvén 

éppen kiszálltam kocsimból. Az autójukból hangszórón sugárzott ugatásszerű 

üvöltözéstől hátrahőkölve, centimétereken múlott az életem. Fel sem mérték a helyzet 

valódi veszélyességét. Tovatűnő - tetején oktató T jelt viselő - kocsijukból kihajolva 

röhögtek. 
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Hát itt tartunk most. 

Ha viszont képesek leszünk régi értékeinkből merítve, az új helyzethez 

alkalmazkodva egy országmentő generációt felnevelni, minden megváltozhat. 

Ezt a munkát pedig nem fogja elvégezni az állam helyettünk. Még egy kedvünkre 

való állam sem. Ez a feladat a szülők feladata, az iskola feladata, a kisközösségek 

feladata. Mert ez az a hatáskör ameddig elér a kezünk, ameddig közvetlenül 

beleszólhatunk a dolgok hogyanjába. 

Ebben kell hinni, ezt kell remélni, és ezért kell felelősen dönteni mindenről, amibe 

jogunk és lehetőségünk van beleszólni. 

Végül egy záró gondolat. 

Önök most azt mondhatják: miért politizálok, kérdezhetik: mikről beszélek itt? Kit 

érdekel mindez? Ez nem a mi dolgunk! Minket az érdekel, hogy legyen munka és 

legyen kenyér, legyen iskola és orvos, legyen módunk embernek nevelni gyermekünket. 

Igazuk van. Részben. 

De egy dolgot tudnunk kell. 

Ha mindezeket az igényeinket a jelek szerint európai módon akarjuk kielégíteni, 

akkor képesek kell legyünk arra, amire Európa boldogabbik felének lakói képesek.  

Tudnunk kell a magunk módján politizálni, ítéletet kell mondanunk eseményekről és 

történésekről, el kell tudnunk gondolkodni megtörtént és a jövőben bekövetkezhető 

eseményeken. Ismeretekre, információkra és ezek feldolgozására van szükségünk. 

Tudnunk kell valamit, amit eddig nem tudtunk: önállóan gondolkodni, élni a 

demokrácia lehetőségeivel. 

Tudnunk kell, hogy mit nem tudunk.  

Tudnunk kell eldönteni, hogy mi az amibe beleszólunk, s mi az amit a szakértelemre 

kell bízni. 

 Ha erre nem leszünk képesek, akkor csak egy terelhető nyáj leszünk és 

lemondhatunk legelemibb vágyainkról is. 

Gyermekeinknek pedig az emberibb élet igénye helyett ezt hagyjuk örökül. 

A kiút tehát az önálló gondolkodás, a felelős polgár felelős gondolkodása és 

határozott igénye arra, hogy sorsát felmérhesse, és abba beleszólhasson. 

Így a gyermekeink jövőjét meghatározó tényezőkbe is. 

 

 

Leányfalu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszéd: 1998. augusztus 19 

 

                                                                                          Elhangzott: Leányfalu 

                                                                                                        Művelődési ház 

                                                                                                        1998. augusztus 19. 
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         AZ ERDÉLYI KÉPZŐMŰVÉSZEK TIZEDIK, LEÁNYFALUI,                 

                                                      JUBILEUMI,          

                            SZENT ISTVÁN NAPI TÁRLATA ELŐTT 

 

 

    Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

 

Közel 12 évvel ezelőtt, mint újdonsült leányfalui polgár, az azóta hála Istennek már 

sokat, akkor még ritkábban hallott Tamási idézetet emlegettem. Valahol otthon 

szerettem volna lenni a világban. 

Az erdélyi ember komfortérzéséhez hozzátartozik  mindenkori közösségének 

szolgálata, mely szolgálat nem áll meg a jól végzett munka napi penzumának 

letudásával. 

Mindjárt az első hetekben kapcsolatba léptem az akkori vezetőséggel és kellemes 

meglepetéssel tapasztaltam, hogy halló fülekre leltem. 

Terveim között az egyik első volt egy ügynek a szolgálata. Már akkor 

körvonalazódott a kép, mely arról győzött meg, hogy az anyaország átlagpolgára az 

erdélyit, ahogy sajnos sokfelé még ma is emlegetik a „románt”, alig ismeri. 

A magam gyenge erejével szerettem volna tenni valamit azért, hogy láthatóvá váljon, 

mit hoznak a magyar kultúra asztalára az erdélyi magyarok. Áttelepültek és otthon 

maradók. Egyaránt. Mert neveltetésünknél fogva, akkor is meg voltam arról győződve, 

hogy magyar kultúra egy és oszthatatlan.   

A helyi Tanács és a kultúrház-vezető támogatásának elnyerése után Páskándi Géza 

barátomat kértem fel a mindenkori kiállítások megnyitására. Örök hálával tartozunk 

neki, hogy ezt  örömmel vállalta, ennek haláláig minden évben,   nagy szeretettel tett 

eleget és ezáltal az ő neve is szoros kapcsolatba került Leányfalu nevével és 

történetével. 

A régi barátság és ősi kapocs mián, szinte természetes volt, hogy a Páskándi Géza 

halála után keletkezett űrt ki fogja méltó módon betölteni. Lászlóffy Aladár, szintén 

Kossuth-díjas költőnk is gondolkodás nélkül és nagy készséggel vállalta el ezt a 

szerepkört, és tesz ennek eleget immár három éve. 

 

 

Illik felsorolni az eltelt 10 esztendő kiállítóit.  

Az értő közönség számára igen jeles lista így mutat: 

 

Kádár Tibor 

Balázs Imre 

Kusztos Endre 

Tirnován Ari Vid 

Bardócz Lajos 

Péterfy László 

Botár Edit 

Kopacz Mária 

Finta Edit 
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És ma tizedikként Kotsis Nagy Margit. 

 

Úgy érezem sikerült évről évre egy kicsit hozzájárulni annak a kincsnek a 

megismertetéséhez, melyet a magyarságnak ez a sokak által nem valódi értékén becsült 

és ismert hatoda alkotott, és alkot mindannyiunk gyönyörűségére és büszkeségére. 

Csendben reménykedek abban, hogy ha Leányfalu is úgy akarja, az alkotások 

reprodukcióiból és az elhangzott megnyitók szövegéből valaha egy kiadvány is 

kikerekedik. 

 

Átadom a szót a méltóbb megnyitónak, Lászlóffy Aladárnak. 

 

 

Leányfalu 
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Beszéd: 1998. október 10. 

 

                                                                                           Elhangzott: Leányfalu 

                                                                                                         Művelődési ház  

                                                                                                         1998. 10. 10.  

 

 

                     LEÁNYFALUI VÁLASZTÁSI NAGY GYŰLÉS 

 

 

Tisztelt leányfalui Polgárok! 

 

Tudatosan választom ezt a megszólítást, mert úgy érzem, hogy ez a szó két másik szó 

mellett, érdemtelen támadások célpontja és a besározás szándéka környékezi. 

Az a másik két szó: a magyar és a nemzet. 

Pedig a pártállástól függetlenül oly sokat emlegetett európai célok egyik elérésének 

alapköve a polgárosodás. És etnikai származástól függetlenül mindnyájunk célja lehet a 

magyar nemzet tagjaként és polgárként élni. Érdekes módon éppen a polgárosodás csírái 

által hordozott nemzeti tudat kialakulása előtt volt természetes ezeken a tájakon a 

hungarus tudat, ami magába zárt számos nemzetiséget. Olyanok sorát is, akik a magyar 

korona oltalma alatt váltak önálló nemzetiséggé s a vele járó tudat kialakultával később 

nemzetté. Hogy aztán elszakadjanak tőlünk. Most eljött az idő, hogy a polgárosodás 

előnyeiből is jusson e maradék hazának. 

Nos, Leányfalun a polgárosodás feltételei érzésem szerint adottak. 

Az pedig, hogy ezeket a feltételeket kiaknázzuk vagy nem, attól függ, hogy miként 

élünk a manapság egyedül üdvözítőnek tartott út, a demokrácia adta nagy lehetőséggel 

az önkormányzatisággal. 

Egy közösség életében gyakoribb szerepvállalás és egyszerűbb is a bírálók 

széksoraiba ülni. Sokkalta nehezebb és a bírálatnál is nagyobb felelősséggel járó, a 

feladatvállalás. 

Az eltelt négy esztendő tanuló időszakában számos eredmény született és sok hibát 

követtünk el. Igen követtünk el. Mert azok, akik ezeket az eredményeket elérték és 

ezeket a hibákat elkövették, közülünk valók voltak, mi küldtük őket e feladatokat 

megoldani és ők voltak azok, akik erre vállalkoztak. Ki-ki a maga módján, különböző 

belső indíttatással, de mindenképpen alkotó, másító, remélhetőleg jobbító szándékkal.  

Azok, akiket a mai napon meghallgatunk, ugyanígy megérdemlik megbecsülésünket 

és megelőlegezett bizalmunkat. Ők olyan munkát vállalnak, amire a többség nem 

vállalkozik. Ki ezért, ki azért. 

Ez a jobb sorsra érdemes község, mint minden más közösség, magán hordja 

adottságainak, múltjának, elért sikereknek és elkövetett hibáknak a jegyeit, a benne élők 

között szimpátiák és antipátiák, szeretet és harag egyaránt munkálnak. 

A hagyományos demokrácia azonban a kölcsönös engedmények alapján történő 

megegyezés a kompromisszumok művészete. Ha mi valóban demokráciában akarunk 

élni, ha célunk az, hogy valaha nálunk is hagyománya legyen az önkormányzatiságnak, 

akkor kezet kell nyújtanunk egymásnak egy nagy közös erőfeszítés előtt. 

Az előző két ciklus feladatvállalói talán már felszedték az aknákat azon a terepen, 

amelyikre az előőrsre váró veszélyek közepette léptek. Becsülettel elviselték rájuk 
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záporozó bírálatainkat is. Az új ciklusban erejüket, ötleteiket, ismereteiket, 

jószándékukat latba vetni akarók reméljük már valamivel jobb helyzetből startolhatnak. 

A jelölteket hallgatva egyformán el lehet vitatkozni azon, hogy kinek a nehezebb? 

Az eredményekkel dicsekedni képes de a hibák miatt bírálható régieknek, vagy az eddig 

hangosan vagy halkan bírálóknak, akik még nem bizonyíthatták rátermettségüket. De 

azt hiszem ez a vita felesleges. 

A célt kell nézni és az alkalmasságot. És ebben a szóban minden benne foglaltatik. A 

becsülettől a tudásig, a határozott döntésképességtől a szubjektív rezdüléseket megsejtő 

meleg szívig. Ezeket keressük meg bennük egyenként és együttesen. Arra is figyelve, 

miként egészítik ki egymást egy nehéz feladatokban gazdag és pénzben szegény négy 

év előtt. 

Az önkormányzatiság honi működését a szakemberek is bírálják. Készülődnek az 

önkormányzati törvény esetleges módosítására. A fő okok között a szakértelem és a 

tapasztalat valamint a tradíció hiánya van. Elsősorban a kényszerű helyzetben levő 

kistelepüléseknél van ez így, ahol nem volt mód arra, hogy minden szakterületnek 

avatott és beleszólásra képes képviselője lehessen a testületekben. Ezeken a helyeken 

érezték különösen annak hátrányát, hogy az évszázados hagyomány híján nem éltek a 

szakértők meghallgatásának lehetőségével, hanem az amatőrök vad vitákban próbálták 

eldönteni a kérdéseket. Ilyenkor ott lebegett felettük az elfogult döntéshozatal sokszoros 

veszélye. 

Községünk e szempontból a jövőben nincs a legrosszabb helyzetben, hiszen ha nem 

is minden területen, de számos szakértő ajánlotta fel szolgálatait. 

Másik jelentős előnyünk a civil szerveződés csíráinak jelenléte. 

Nagy akadály ugyanakkor a régi és az új összeférhetetlenségének egyelőre lassú 

oldódása. Kellő súllyal mérlegeljük a nagy helyismerettel és tapasztalatokkal rendelkező 

régiek szükségességét a csapatban. Legyünk ugyanakkor tisztában azzal, hogy 

gondolkozzunk bár a piacgazdaság és polgárosodás bármelyik modelljében, a 

községnek érdeke az értékes emberek, a szellemiekben és ne tagadjuk anyagiakban 

gazdag, a folyamatot serkentő, a falu érdekében tenni képes, adójukat itt kamatoztató 

lakosok idevonzása. A maradi és kétértelmű gyüttmentezés ideje lejárt.  

Végül és nem utolsósorban, a választó polgárok és a megválasztottak felelősségét 

egy másik szempontból is felemlegetném. 

Kis településünk is a haza része. A mi dolgunk, hogy itt és most feleljünk meg a haza 

talán még igazán ki nem mondott, szemérmesen elhallgatott, vagy egyesek szemében 

lejáratott elvárásának. 

Fogjunk végre össze egy új Magyarországért. 

Erre most ismét történelmi távlat nyílt. 

                                                                     

 

Leányfalu 
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Naplójegyzet: 1998. október 11. 

 

                                                                   Megjelent: Átalvető 28 (1998. december) 

                                                                                                 

 

    GONDOLATOK LIPPA VÁRA ÉS AZ AMERIKAI ÜGYVIVŐ ÜRÜGYÉN 

 

 

Manapság ha az ember gondolatait megforgatja, pláne közkézre adni készül, 

gyakorta tapasztalja, hogy semmi sem igaz. Még az ellenkezője sem. 

Azzal akarom kezdeni, hogy ő a világ legnagyobb hatalmának képviselője, stb. de 

lehet, hogy ez is tévedés. Hiszen Amerikát, ahogy mondják: a világ csendőrét – azok, 

akik ezt így látják jónak - nevetség tárgyává tették. És bizony a hatalom fogalmához 

nem csupán a lopakodó rakéták száma tartozik hozzá. A manőver finanszírozói ezt jól 

tudják. Okos. Mondja a pesti. 

Sajnos a nagyhatalomra eddig csodálattal, tisztelettel vagy akár rettegő gyűlölettel 

felnézők a szabadságszobrot levetkőztetve látják, és a csendőrről inkább a francia 

filmek Luis de Funes-e jut eszükbe, gatyában, rendőrsapkával. 

Szóval, a világ legnagyobb hatalmának képviselője hét órát tárgyalt Milosevics úrral. 

Előrehaladás nem történt - jelzi a képviselő. Minden rendben - szól Milosevics. 

Mikor e sorokat írom nem tudhatom, felszállanak-e a NATO gépek? Nem tudom 

mekkora kockázatot jelent, egykor ilyen veszélyes helyre vezérelt nemzetünknek.  

Csak vigasztalódni próbálok. 

Mikor évtizedek óta azon bosszankodunk mi, transzilván tapasztalatokkal 

felruházottak, hogy a magyar politika mennyire nem képes a bizantín világgal tárgyalni, 

némi elégtétellel nyugtázhatjuk, hogy erre nem képesek nálunk okosabbak sem. Csak 

hát sovány a vigasz. Ennek a levét is mi ihatjuk meg, sőt isszuk már évek óta. 

Mi hát a helyes út ebben a Kárpát-medencében, ahol három oldalról vesz körül 

minket a bizantín szellem, a túlnyerés okozta fel nem ismert lelkiismeretfurdalás okozta 

paranoia tüneteit produkálva, vagy éppen belpolitikai eszközként alkalmazva azt?  

Jó Bethlen Gábor mutatja az első példát Lippa várának ügyében? 

Ja, a török. 

Bizony nem elképzelhetetlen, hogy többet ártott nekünk szellemének 

körénkplántálásával, mint az itt eltöltött másfél századdal. 

Mellesleg a nagy bolsevik óriás szelleme is bizantín volt. Ezt a háromnegyed 

évszázadot sem szabad feledni. 

De vajon mi a helyes, a bethleni cselekvésig menni, vagy csupán ismerni Bethlen 

módjára a porta tekervényeit? 

Vajon az akkoron európai hatalmi pozícióra emelkedett Erdélyország e politika 

helyességének bizonyítéka, vagy az ezt követő hanyatlás kell az igazi üzeneteket 

hordozó következtetések forrása legyen? 

Az európai gondolkodású Makkai Sándor NEM LEHETJE, vagy az alkalmazkodni 

képes transzilván Kós Károly KIÁLTÓ SZAVA a követendő út? 

Próbálkozás volt ilyen is, olyan is. Nincs még tapasztalat az eddigi negatív 

élményekre alapozó óvatos radikalizmus ELÉG-jének eredményességéről (Tőkés). 
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Uram Isten mi lenne itt, ha a magyar helyett ír lakná a Kárpát-medencét, mondaná az 

ember. Hol és hogyan értékelik ezt a végtelen türelmet a világ urai? Van-e még hasonló, 

az annyira óhajtott stabilitást, önmagát feladva szolgáló nép, széles e világon? 

Az ezer éves rabtartónak nevezett magyar csak ül a szépséges táj közepén és 

álmélkodik. Mit is tett azért, hogy ez így legyen. 

Körös-körül olyan nemzetek vádolják, fojtogatják, kik soha létre sem jöttek volna a 

magyar korona védelme nélkül. A némi ismeretekkel rendelkező olvasó csak hordozza 

körül tekintetét az óramutató irányában.  

Ki vádolja nyugat nagy abszolút monarchiáit, ahol még a nemzeti tudat kialakulása 

előtt megtörtént a homogenizáció. És ki magasztalja a magyart a Szent-Istváni intelem 

ezeréves betartásáért? Csak a közben elkövetett – történelmi távlatban jelentéktelen – 

bakikból alkotnak képet a múlt és a jelen magyarjáról. Lex Apponyi? Nevetnem kell. 

Milyen jó lenne most nekünk. És be sem tartották sehol annak idején. 

Talán jobb, de nem tudom egészségesebb-e annak a generációnak a lelkivilága, 

amely mindezekről vajmi keveset tud, mi több esetleg nem is érdekli. De képes-e egy 

ilyen generáció kiépíteni a nemzet immunrendszerét, kitermelni reális veszélyérzettel 

rendelkező nagy politikusait? A történelmi tapasztalat nem mesemondásra alapoz. Él, 

hat, működése szükséges. 

Mégis azt mondom, barátaim, vigasztalódjunk. Legalább annyit elmondhatunk, hogy 

a nagyok sem boldogulnak ezzel a világgal. 

Na persze ők, ha megunják rálegyinthetnek. 

De mit tegyünk mi? 

  

 

Leányfalu 
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Naplójegyzet: 1999. január 23. 

 

                                                                     Megjelent: Átalvető 29 (1999. március) 

                                        

 

                                                      FELHÁBORÍTÓ!       

 

                                              (Egy rádiós riport nyomán.) 

 

 

A Kossuth adó egyik decemberi adásában hallottam riportot arról az esetről, mikor is 

a Márton Áron Diákotthonból akartak kitenni egy fiatal házaspárt, mert az asszonyka 

gyermeket várt. A riport alapján más szót kellene alkalmazzak. Itt ugyanis kirúgás 

kísérletéről volt szó.  

Miért?  

Ki tudja. 

Ez a diákotthon határon túlról érkezett, itt tanuló fiataloknak ad menedéket. 

Ez az otthon a záruló XX. század egyik legnagyobb magyarjáról nyerte nevét. 

A történet tanulsága és felháborodásomat tápláló magva mégis máshol van. 

Nem jártam utána semminek, nem érdekes ebből a szempontból, hogy a riportalany 

mennyire volt hiteles akkor, amikor azt állította, hogy ők semmivel sem szolgáltak rá 

erre a bánásmódra. (Ahogy /!/ elmondta, számomra meggyőző volt) 

Más itt a kérdés. 

Egy áldott állapotban levő fiatal anya bántalmazása, vagy akár csak zaklatása is fel 

kell háborítson bárkit, legyen az konzervatív vagy liberális, nemzeti vagy kozmopolita. 

A magam felindultságát azonban gyökereimből fakadó és jogos érzékenységem 

fokozza, egy látszólag részletkérdés kapcsán. Mifelénk ez már nem kötelező, nem is 

szokás, hogy minden újságírót felkavarjon. 

Az otthon illetékese(?) ugyanis a riport szerint többek között e szavakkal illette a 

kismamát. „Maga csak egy akármilyen román, akit bármikor kitoloncoltathatok az 

országból.” Már itt előrebocsátom, nem lényeges, hogy pontosan idézték-e az illetőt. A 

mondat tartalma a fontos. 

Ennek kapcsán jut eszembe számtalan gondolat. 

Először talán az, hogy amennyiben ez az eset egyik-másik hazai kisebbség tagjával 

történik, az egész liberális sajtó rástartolt volna, és talán már világlapok oldalain 

szellőztetnék az ügyet. Így azonban a történet, mint kitöltött tesztlap igazolja azt, hogy a 

pártatlan magyar sajtó mit is ér. Tisztelet a riport készítőinek! 

Aztán arra gondolok, hogy ez miként eshetett meg éppen a Márton Áronról 

elnevezett intézményben. Az illetékes (úr??) szerint kenyéradó intézményének névadója 

is csak egy akármilyen román lehet? 

Kíváncsi lennék, hogy az, aki ennek az intézménynek a vezetőit kinevezte, törődött-e 

azzal, kiket bíz meg egy kényes munkával, illetve az intézmény hallgató vezetője 

beleszólhatott-e abba, kikkel dolgozik? Beszélt nekik valaki arról, hogy mi a 

tennivalójuk, hogy mire vállalkoznak? Hogy mire kötelezi őket ez a feladat, és az 

intézmény névadójának emléke, példája? 

Bizonyára nem. 

Ez az eset is beilleszkedik a mai magyar valóságba, megannyi hasonló életképpel. 
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Mi „akármilyen románok” pedig, miközben aggódó szeretettel óvnánk maradék 

hazánkat és szívvel-lélekkel végzett (könyöklésnek, törtetésnek nevezett) példaértékű 

munkánkkal járulnánk hozzá boldogulásához, nap mint nap felkészülhetünk arra, hogy 

megsuhintják fejünk felett a kirekesztés furkósbotját. Talán éppen olyanok, akik a 

másság elfogadásának bajnokai, no meg az agymosás évtizedeinek vétlen áldozatai(?). 

 

                                                                                      

u.i.  

1999. január 23-án a riport készítői ismét lehetőséget adtak a másik félnek a 

megnyilatkozásra. Itt már nevek is elhangzottak. Minthogy én nem magát a történetet 

boncolgattam, csupán az eset „tünetei” között tallóztam, nem megyek bele a 

részletekbe. A történet főszereplője tiltakozó, tagadó nyilatkozatot olvasott be a rádióba. 

Az intézetvezető továbbra sem élt a nyilvánosság lehetőségével. Az elhangzott 

nyilatkozatokban ismét megjelent egy ellentmondás és egy csúsztatás. Nincs jogom 

pálcát törni, de engem nem győztek meg saját igazukról. Főleg nem a nekem fájó 

kérdésekben. Egyébként az írásom sem szólt ezekről, mert nem ezekről szól. 

 

 

Leányfalu 
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Naplójegyzet: 1999. február 13. 

 

 

                                                Készült: Az 1999. április 17-i Kolozsvári Bálra                             

                                                          (A rendezőség nem engedélyezett beszédeket) 

                                                          Megjelent: Átalvető 34 (2000. június) 

 

EL NEM HANGZOTT KÖSZÖNTŐ A KOLOZSVÁRIAK 1999 ÉVI 

TALÁLKOZÓJÁRA 

 

 

 

Hölgyeim és Uraim! 

Barátaim! 

 

Egy olyan közösség emigrált képviselői vagyunk, mely egy európai városban 

született és volt otthon évtizedekig, és ma egy balkáni városba látogat haza. 

A város erről mit sem tehet. 

Ha a csalóka honvágy érzésének engedve hazautazunk és alátekintünk a Felekről, 

megdöbbentő látványnak vagyunk részesei, melyet majdani elfogulatlan utódok az 

európai történelemkönyvekben, képes illusztrációnak fognak felhasználni.  

Azt láthatjuk, hogy a Kárpát-medence egykori gyöngyszeme a betonrengeteg 

szorításában, ernyedten hever a völgy közepén. Ebben a képben minden benne van. 

A kövek, az épületek története maga a bennük lakók története. 

A sivár, értéktagadó, magát mutogató újszürke kőtömeg s a benne lakók, halálos 

szorításban ölelik körül az európai múltat jelentő régieket, az egykori kultúra maradék 

hordozóinak sanyarú jelent nyújtva, s velük együtt a nem kívánt emlékeknek is gyors 

megsemmisülését sejtetvén. 

Miközben hazug múltat és ennek megfelelő jövőt álmodnak, sőt parancsolnak 

maguknak, elszalasztják a kultúrvilághoz való felzárkózás utolsó lehetőségét is. Mert a 

trianoni túlnyerés, később majd kiderül, hogy nem csak számunkra, de az új gazdák 

számára is tragédia volt. A jogtalanul nagy tulajdonrész esetleges elvesztésének 

félelmetes szorongása megkeseríti életüket, elszívja az előrelépéshez oly szükséges lelki 

tartalékaikat. Mérgez és deformál. 

A regionalitás felé haladó világban anakronisztikus homogén nemzeti álmok  

megvalósulhatnak szülőföldünkön, de mire ez bekövetkezik döbbenten fogják 

konstatálni, hogy az ellenkező irányba haladva érhették volna el igazán európai 

nemzetté válásuk szép álmait. 

A Balkán, a 150 éves török uralom öröksége és a bizantin, szekularizált, ortodoxiába  

oltott bolsevizmus 80 éve oly bizarr törekvések óhajával töltötte el, egy egyébként 

tehetséges és jobb sorsra érdemes nép huszadik századi generációit, melynek 

legkiemelkedőbb személyiségeik közül is csak az egészen kiváló kevesek tudtak 

ellenállni. 

Számunkra a hazatérés fájdalom és megannyi csalódás. A térbeli honvágyat 

kielégítve hazaérkezvén azt észlelhetjük, hogy ez az érzés csak akkor lelhetne enyhet, 

ha időben is képesek lennénk utazni. Vissza a múlt, ifjúságunk kincses Kolozsvárosába. 

Ezt azonban csak fantáziánk és emlékezetünk, lelkünk szárnyalása képes pótolni. 
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Lehet, hogy ez az örök lelki teher, ez a közös kereszt javunkra válhat? 

Én úgy hiszem, hogy igen. 

Én ezt a valamennyiünket jobbító, többre sarkaló, emberebbé tevő, magyarabbá 

magyarító édes-bús terhet felelősséggel adom át gyermekeimnek és unokáimnak is, ha 

lehet. 

Ez az a közösségformáló erő is, amely most itt összehozott bennünket. 

Legyünk hát vidámak és bizakodók. 

Mi otthont keresve jöttünk, és hoztuk tiszta magyar nyelvünket és szívünket, 

karjainkat és elménk szikráit. Most átömlesztett vér gyanánt simulunk bele a megfáradt, 

sápadt Magyarország vérkeringésébe, és az élet pírját kell hozzuk orcájára. 

Ez a mi dolgunk. 

Kívánom, hogy mindnyájan érezzétek magatokat itthon is otthon. S ha valaha egy 

erős és bölcsességében büszke Magyarország példája és vonzása észre téríti a vakon 

csapkodókat, eljöhet az az idő is, amikor otthon is itthon lehetünk.  

Másokkal együtt. A múltat csak tanulságként emlegetve. 

                                                                                 

 

Leányfalu 
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Beszéd: 1999. március 08. 

 

                                                                                       Elhangzott: Leányfalu. 

                                                                                                          Művelődési ház                                     

                                                                                                          1999. 03 08. 

 

 

           NŐNAPI KÖSZÖNTŐ A NYUGDÍJAS KLUB ÜNNEPÉLYÉRE 

 

 

Tisztelt egybegyűltek, Hölgyeim és ma csak zárójelben Uraim! 

 

Az ünnepeket szaporítani mindenkor kész emberiség, a NŐK NAPJÁT elég későn 

ötlötte ki. Nehéz évezredeket vészeltek át ősanyáink, míg eljutottak oda, hogy a 

gyengébbik nemből erősebbé válva, kivívják az ünnepelhetőség jogát. Nagy volt ennek 

az ára. Mert ha jól hátrapillantunk a történelembe, amíg gyengébb nem voltak, sokkal 

több tisztelet illette meg őket. Ma a kivívott egyenjogúság korában marad nekik a szép 

jelszó, a két-három műszak, és március 8. 

Időközben a férfiak is kivívták maguknak a nők egyenjogúságát és már nem kell 

családfenntartók legyenek, nem csak férfi munka a favágás, mamutvadászatra is 

elküldenék egyenjogú hitvesüket. Ebben csupán az akadályozza meg őket, hogy a 

mamut hiánycikk. 

Hogy a női egyenjogúság kivívásának csatái után mi mindenből lett még hiánycikk, 

nehéz lenne felsorolni. A kérdésről elég annyit megjegezni, hogy a legkisebb tétel a 

mamut hiánya. 

Nem ismeretesek azok a tanulmányok, melyeket március 8. kapcsán a feministák 

végeztek. Nagyon valószínű, hogy ők most hosszú küzdelmet indítanak, keményen 

harcolván a férfiak egyenjogúságáért, vagyis azért, hogy néhány ezer év múlva legyen 

egy férfinap is. És 364 nőnap. 

Örömmel közölhetem ugyanakkor, hogy a férfiakat alkalmasnak találták a magzat 

kihordására, és komoly kutatások folynak, eredményes állatkísérletekkel. Ilyen módon 

próbálják az ármányos férfiak azt bizonyítani, hogy a nők nem egyedüli letéteményesei 

az emberiség fennmaradásának, miközben a balga nők ujjongva olvassák a sokasodó 

híreket, legnagyobb felelősségük feloldásának reményeiről. 

A két nemet tehát az ünnepek és hétköznapok megosztásának jegyében, egyre 

merevedő álláspontok tartják távol egymástól.  

Íme tehát, mennyi komoly és nehezen áthidalható problémát vet fel a nőnapról való 

elmélkedés.  

Egészen speciális területe a nőnapnak a nyugdíjas nők napja. Véleményem szerint 

közöttük találhatók a leginkább ünnepelendők. S ha valaki ebben kételkedne, 

megnézheti a szociológiai felméréseket, melyek a nagymamák és nagynénik, 

keresztmamák és komaasszonyok egykor természetes és ma pótolhatatlan 

szükségességének újraértékeléséről szólnak. Mire a világ lakásállománya teljesen 

lecserélődik egygenerációs lakosztályokra, az emberiség rá fog jönni a többgenerációs 

család nélkülözhetetlenségére, és nagy iramban kezdik majd átépíteni a föld lakóházait. 

Szerencsére ez már nem a mi adónkból fog megtörténni. 
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Addig azonban próbáljuk megtalálni a helyünket ebben a fejetetejére állni készülő 

világban, mi idősödő, de lélekben mindég fiatal nők és férfiak, együtt, egymást 

támogatva, annak ellenére, hogy a minden korban felszínre törő okoskodók 

megpróbálnak ebben akadályozni, megkísérelnek erről lebeszélni.  

Annyit a hölgyek iránti tisztelet jegyében meg kell mondanom, hogy bár pályámon a 

legnagyobb keserűségeket női polgártársak okozták, a legcsodálatosabb példaképeim 

többsége is nő volt. Közöttük az a nagynéném, néhai Szász Józsefné, aki már több mint 

10 éve indította útjára a leányfalui nyugdíjasok felkarolásának gondolatát. Ezen a napon 

én az ő emlékének is tisztelgek. 

Isten áldását kérem minden nőtársunkra, kérem őrizzék meg hagyományos 

értékeiket, nem hallgatva azokra a szirénhangokra, melyek azzal áltatják őket, hogy 

kibújhatnak a bőrükből. 

A férfi soha nem lesz nő és a nő sem férfi. És egyik sem lesz ember a másik nélkül. 

 

 

Leányfalu 
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Előadás: 1999. március 15. 

                                                                                      

                                                                                     Elhangzott: 

                                                                                     Budapest MOM Kultúrház 

                                                                                     1999. április 24. 

 

 

               EKOSZ ORVOS-GYÓGYSZERÉSZ FÓRUM 1999. április 24. 

 

 

Hölgyeim és Uraim! 

A magyar nyelvterület szellemi központjában összegyűlvén, mielőtt munkához 

látnánk, azt kérdezzük kik is vagyunk mi és miért jöttünk e helyre? 

A teremben ülő több száz embert, valami idehozta, valami összeköti, valami közös 

jellemző jellemzi. Ez adja meg a választ mindkét kérdésre. 

Olyan magyarok vagyunk, akiket, vagy akiknek elődeit, először önhibájukon kívül 

átlépték a világpolitika durva érdekeit tükröző határok, és akik ebben az állapotukban 

olyan helyzetbe kerültek, hogy vagy a reájuk nehezedő nyomás nagysága, vagy a saját 

tűrőképességük - genetikailag determinált - alacsonyabb szintje miatt, (legtöbbször ezért 

is meg azért is), csak változó arányú keverésben, ezúttal maguk, és kívülről lépték át - a 

már szűkebb - határokat. A spektrum ez utóbbi szárnyához hozzá tartozik - mert 

alapvető emberi jog, és mert ezt is az egyéni tűréshatár determinálja - az is, aki esetleg 

csupán a nagyobb szelet kenyér reményében mozdult. 

Amikor ezt a lépést elhatároztuk, mindenki maga tudja, hogy egyéni helyzettől és 

időponttól függetlenül milyen nehéz és kockázatos döntést kellett meghozzon. 

Tudjuk, hogy a kérdést más szempontból is meg lehet közelíteni, és döntésünk 

helyességét megkérdőjelezhetik. De egyrészt ezt más, még magasabb szempontok 

alapján is csak egyenként lehetne megítélni, másrészt nem lehet a célunk az, hogy az 

amúgy is bűntudatra nevelt nemzet, most már kettős bűntudattal küzdő része legyünk, 

ahelyett, hogy itt és most próbálnánk szolgálni az összmagyar ügyet. 

Bár hálátlanok nem lehetünk az anyaországgal, de minket egy a bűntudatra nevelt, 

ilyen vagy olyan módon fals, vagy sarkított internacionalizmusra kényszerített ország 

várt. Nem egy büszke nemzeti öntudattal, áldozatvállaló kapacitással és lelki 

képességgel rendelkező Németország, vagy Izrael. Pedig ez utóbbiak nem - vagy nem 

csak - egykori önmaguktól elszakítottakat öleltek keblükre. Tették pedig ezt annak 

biztos tudatában, hogy nem csupán kötelességet teljesítenek, de hosszú távon kamatozó 

hasznos lépést támogatnak. 

Megérkezésünkkor paradox módon a diktatúrából való fokozatos kihátrálás, majd az 

attól való ide-oda távolodás-közeledés közel 10 évében, évről-évre romlott a fogadtatás. 

Egységesen mégis azt mondhatjuk el, hogy az ismert következményekkel járó Trianon 

traumatizált állapot, ma már sokkal inkább jellemző mireánk, mint a minket fogadókra. 

Velük sikerült jórészt feledtetni és a bűnös gondolatok, és érzemények tárába soroltatni 

ezt a feleslegesnek ítélt terhet. 

Ha jobban utánanézünk, talán inkább azt mondhatnánk, hogy az anyaországi 

többségnek már inkább csak a tudat-alattijában mocorog valami, míg mi azok, akik 

aktívan, saját bőrünkön is megszenvedtük Trianon következményeit, konkrétabban éljük 

meg azt. 
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Ugyanakkor az sem elhanyagolható tény, hogy éppen ezért, mi sokkal 

tárgyilagosabban és több empátiával tudjuk átgondolni a váratlanul országokat öröklő 

szerencsések szorongásait. Mi nem állunk meg egy jelző káromkodásszerű 

elsuhintásánál, mi nem érjük be egy poharazást követő székely himnusszal. Mi 

botcsinálta politikusként éreztük azonnal, amikor a bizantin féllel tárgyaló gondolkodni 

csak európai módon tudó, tehát védekezni is csak imigyen képes egyik-másik profi 

politikusunk baklövést-baklövésre halmozott. 

És itt érkezünk el egy olyan ponthoz, mely megerősítheti önbizalmunkat és 

felvértezhet az utóbbi évek egyre sűrűbb sérelmei kapcsán vívott csatározásainkban. A 

mi nemzeti tudatunk sértetlenebb, aktívabb, alkotóbb, egyszóval a piacgazdaság 

nyelvére fordítva: hatékonyabb. 

Ez az a vérátömlesztés, melyet még sokáig nem fognak nekünk megköszönni. Mert a 

mi verítékünket észrevétlenül issza be a maradék magyar föld. Ugyanakkor a mi tékozló 

fiainkat nap mint nap fejünkre olvassák. 

Ezért hangoztatom újra és újra azt a mondatot, hogy: „Vigyázz, mert a te érdemed 

soha nem lesz a mi közös érdemünk, de a te bűnödet minden jövevény fejére ráolvassák, 

ezzel konzerválván benne és az őt befogadó közösségbe, jöttment státusának tudatát.” 

Itt ismételem meg azt a szomorú megállapítást is, hogy ritka kivételektől eltekintve 

mindannyian ilyen vagy olyan értelemben, de itt éltük át a bozgorrá válás 

tudatosodásának pillanatát. Mert amíg otthon voltunk azt hittük, hogy ez a szó csak egy, 

az autóbuszon utánunk öklendezett mocsok, itt viszont bizonysággá vált sokak számára. 

Nehéz szavak ezek és azokat, akik kívülről szemlélik a kérdést, lehet, hogy 

felháborítják, de azok, akik átélték ezeket az éveket, ezeket az eseményeket, ezer és ezer 

példával tudják alátámasztani. Ugyanakkor a minket befogadó haza iránti hálánk és 

féltő szeretetünk ettől csak erősebbé válik. Nem elhanyagolható tény, hogy mi a 

veszélyérzethez is jobban értünk. 

Arról is inkább csak mi vagyunk meggyőződve, hogy a kívül rekedtek 

felmorzsolódása, egyenes út a maradék ország létének megkérdőjelezése irányába. Meg 

kellene tanulni végre 1100 év után, nagy távlatokba is gondolkodni. Mi erre is 

rákényszerültünk. Tudjuk, hogy nem lehet a tennivalókat a napi politikai érdekek 

szolgálatába állítani. Van egy magasabb szempont is. 

És mégis, nem ez a legfontosabb. 

Mi tudjuk, amit tudunk. Nem kell magunkat Messiásoknak hinnünk, de hordoznunk 

kell a beilleszkedés reményének, szükségességének és hasznosságának, küldetésünknek, 

fontosságunknak tudatát. Tudnunk kell használni, ennek a hazának. 

 Ezt már bizonyítottuk is akkor, amikor döntő többségünk olyan helyeken vállalt 

feladatot, ahol az anyaország nem tudott senkit felvonultatni. Sajnos ezt mára már 

legtöbb esetben és általában is elfeledték. Ugyanakkor reméljük jó kovásznak 

bizonyulunk, és  részesei lehetünk egy nagyon szükséges változásnak. 

Amit eddig mondottam mind általánosság, de szószerint illik az egészségügy 

területén dolgozókra is; mivel ez talán egyik legnagyobb és legösszefoghatóbb szelete 

az ide érkezettek nagy seregének, az ahogy mindezt mi megéljük és alkalmazzuk, a 

többiek számára sem lehet közömbös. Ez a társaság jelenti egyben a nagy egész 

legbefolyásosabb részét is. Mi nem jutottunk el a politikai vagy gazdasági élet csúcsaira, 

de mint az egészségügy napszámosai nagy befolyással bírunk annak meghatározásában, 

hogy lakó vagy munkahelyeinken kik vezetnek és képviselnek minket vagy befogadó 

közösségünket. Tudjunk erről! 
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Beszélhetnénk sérelmeinkről, gondjainkról és erre remélem tisztázó erővel sor is 

kerül. Biztosíték erre a hivatalos felszólalók jelenléte. Szükséges ez, hogy alkotó 

erőinket ne gátolják felesleges terhek. 

A legfontosabb azonban az előretekintés, a maradék haza és a tizenötmillió magyar 

ezzel mindkét viszonylatban szorosan összefüggő sorsa. 

Egyet azonban nyomatékosan hangsúlyoznék. Nekünk dolgozni kell. Úgy, ahogy mi 

tudunk. Ne terheljen senkit bűntudat azért, amit maga mögött hagyott, vagy azért, amit 

itt fejére próbálnak olvasni egyesek. Tudatlanságból, félrevezetettségből, vagy éppen 

tudatosan. 

Nekünk mindenkor és minden helyzetben TENNI, TENNI KELL!                                          

 

Leányfalu 
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Naplójegyzet: 1999. július 09. 

 

                                                                     Megjelent: Átalvető 31 (1999. szeptember) 

                                                                                       Helikon (Kolozsvár) 2001 

   

1919-1959-1999 

 

                                                                                  in memoriam Csendes Zoltán 

 

 

 

1999. július 3. szombat. Belépek a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem 

Fővám téri épületének földszinti előadó termébe. Néhány fényképet készítek, utóbb a 

zsúfolt sorok mellett elhaladva hátul foglalok helyet. 

Előttem a magaméhoz hasonlatos fehér fejek sokaságában, egy-egy tar koponya hoz 

némi változatosságot. 

Emlékezünk. 

A Kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem elüldözésének 80. a Bolyai 

Tudományegyetem megszüntetésének 40. évfordulója alkalmával. 

Romániában, akár csak Szlovákiában a kisebbségi oktatás jövőjét meghatározó 

törvényt, hatástalanítva fogadták el a napokban. Apró kis eredményeknek próbálunk 

örvendezni. 

Ismét alulmaradtunk. 

Európa legbékésebb, és saját szülőföldjén ilyen sorsra jutott legnagyobb kisebbsége, 

jó és rossz hagyományaihoz egyaránt ragaszkodva próbál megmaradni. 

A diktatúrákat túléltük, most saját fogyásunk rémének árnyékában vitatkozunk 

egymással hogyanokról, sandítunk egymásra miértekkel homlokunk mögött, nem ritkán 

gyűlölködünk, rajtunk kívül született ötletek eredményességét igazolván, a kiötlők nagy 

örömére. 

Nekünk reményt igazán már csak az adhat, miszerint ha ennyire fontos az, hogy még 

jobban megtörjenek, akkor valamiért mégis erősebbek vagyunk mint hinnénk. De az is 

lehet, hogy csupán útban vagyunk.  

A világ elkövetett rajtunk már minden csúfságot és nem szakadt rá a menny 

boltozatja. Azt is végignéznék, talán észre sem vennék, ha tudati felszámolás útján 

tisztítanák meg tőlünk a Kárpát-medencét. „Bontott anyagunk” még felhasználást is 

nyerne, mások erősítésére. 

Vajon miféle gondolatok uralkodnak a fehér fejekben. Hit, remény, dac vagy csendes 

megadás? Talán inkább az előbbiek. Hiszen itt vagyunk. Még itt. 

A magam 61 évével fiatalnak számítok. Ezt a társaságot még egyszer így 

összegyűjteni, soha nem lehet már. Felezési időnk gyorsul. 

Ki fog emlékezni azokra a tanulságokkal járó időkre? Ki próbál azokból a 

tapasztalatokból építkezni? Megújulhatnak-e az utánunk következő s egyre sürgősebben 

előre kényszerülő hátsó sorok? És állnak-e újabbak a sorokba? 

Ki fogja pótolni egyszemélyes, mint ilyen eddig legyőzhetetlen, intézményeinket. 

Neveiket nem kell felsoroljam. 
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Érdemes-e próbálkozni egy olyan világban, ahol az egyre precízebben szerveződő 

nemzetközi fórumok által hozott, és egyre több helyen elfogadott, sőt ratifikált 

törvények és ajánlások nem számítanak. 

Tárgyaló partner lehet olyan kormány, amelyet ily módon kell jobb belátásra 

kényszeríteni és az sem tűnik fel, hogy pl. egy kisebbségi nyelv, vagy oktatási törvény 

ellen felsorakozó többségi nemzeti egység mennyire önleleplező, milyen beszédes, 

mekkora bizonyíték arra, hogy mindaz amit mondanak, ígérnek, aláírnak nem más mint 

hazugság. Arra, hogy a szándék ma is sötét, anakronisztikus, gyilkos és persze mi 

tudjuk: öngyilkos is (csak ez utóbbi minket nem vigasztal).     

És minek minderről jajongani újabb és egyre „hatástalanabb” tömegsírok évadján. 

Ülök az egyik hátsó sorban és hallgatom az emlékező előadásokat, közben 

emlékezetem kényszerítő hullámain el-elröppenek a helyszínről. 

Én is emlékezem. 

 

Először a Farkas utca vonz vissza a gyermekkorba. Eszembe jutnak apámmal tett 

séták, mikor csendesen mesélt annak a Ferenc József Tudományegyetemnek a sorsáról, 

melynek büszke központi épületére ekkor már új tulajdonosok voltak büszkék. Aztán 

eszembe jut az utca hangulatát megbontó koncertterem, az Egyetemiek Háza, melyet az 

első magyar kőszínház helyén, már ők emeltek. Annak a színháznak egy utolsó kövét 

anyám a vitrinben őrizgette. Mint ahogy az új magyar Kolozsvári Nemzeti Színház első 

plakátját (Bánk bán) és a tiszteletbeli belépőt is, amit nagyapán, mint egyik fő 

adományozó kapott. 

Aztán a Fellegvárról tekintek rá a magyar adományokból és ezernyi magyar 

erőfeszítésből épült klinikai negyedre, a botanikus kertre és a régi tisztelettel izzik fel 

bennem a Mikó név. 

De ismét pörög a memória tekercse és felidézi apám kálváriáját, mely párhuzamosan 

haladt a magyar érdekképviseleti intézményrendszer és a magyarnyelvű felsőfokú 

oktatás elsorvasztásával. 

Visszaemlékezem az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület utolsó éveire, apám 

gondterhelt arcára s arra az általam már csak felnőtt fejjel megértett naivitásra, ami 

önpusztítást gerjesztő ellenfeleinek félrevezetését lehetővé tette. Hallom évtizedek után 

elkövetkezett töredelmes, önleleplező, vezeklő beszélgetéseiket újabb évtizedek 

távlatából. 

Aztán felidézem, amint az érdekvédelem sáncaiból apám egy vonallal hátrább lépve 

az oktatás falai mögé húzódik. Alapító tanára a Bolyai Egyetemnek. Nem sokáig. A 

mezőgazdasági közgazdaságtant viszik fel elsők között Bukarestbe, központosítás 

címén. És természetesen már csak románul oktatván.  

Itt bukkan fel az első emlék Csendes Zoltánról. 

Utcabeli szomszédaink. Özvegy édesanyja Csendes Sándorné neveli fel a magas, 

szelíd tekintetű, sűrű hátrafésült hajat viselő fiatalembert. Apám sokszor emlegeti mint 

legkiválóbb tanítványát. Egyszer iskolásként az ajtón keresztül hallgatom meg egy 

kollokviumát. Ámulva hallgatom amint a számonkérő, felmérő esemény, tanár és 

tanítvány beszélgetésévé változik. 

Apámnak ezután folytatás a Mezőgazdasági Akadémián, a talajtan katedráján. 

Küzdelmes évek, több szakkönyv születése és az ország talajtérképezésének 

tudományos megalapozása és megszervezése. De ott is vége a magyar oktatásnak. 

Kutatómérnöki tevékenység, majd kényszernyugdíj 56 évesen. A karrier végén 
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raktárnoki munka - sok jeles magyar értelmiségi társaságában - és közben ismét új 

szolgálat. Műemlékvédelmi területen, „feketén”. Ha máshol nem lehet, akkor legalább 

itt próbál segíteni. 

Ezalatt én felvételt nyerek a Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti 

Intézetbe. 

Valahányszor otthon járok, találkozunk Zoltánnal, aki amolyan példakép, bálvány. 

Már egyetemistaként második diploma megszerzésébe kezd. Repülővel jár le 

Temesvárra. Majd oktatni kezd, és rövidesen elindul az egyetemi hierarchia 

lépcsőfokain is. Közben Bukarestbe is fontos feladatoknak tesz eleget. Ha jól tudom a 

statisztika oktatásának újraszervezése terén? 

Akkori lehetőségek közt csodálatos lemezgyűjteményt mondhat magáénak. 

Nyugatról hozott zenegépét tüzetesen elmagyarázza, és egy-egy ritka lemezt közösen 

hallgatunk meg. Édesanyja és szüleim együttlétei mindennaposak. 

Apámnak Zoltánnal folytatott és általam is hallott beszélgetései elütnek azoktól, 

melyeket kortársaival folytatott. Részletekre már nem tudok emlékezni, de arra igen, 

hogy valami hallatlan rendszeresség, tárgyszerűség és célratörő analizáló képesség 

hatotta át. Sokkal kevesebb volt bennük a szubjektív elem, és szinte szikárnak volt 

mondható. Zoltán jól informált volt. Ha apám kérdezett, ő röviden, pontosan válaszolt. 

Ezekbe a beszélgetésekbe látszólag nem vitt érzelmeket, azokat a zene hallgatása 

közben lehetett felfedezni. És abban a meleg, gondoskodó ragaszkodásban, amivel 

menyasszonyát, majd feleségét szerette, és édesanyját óvta. 

 

1956 kapcsán rájuk vonatkozóan nincsenek konkrét emlékeim. Marosvásárhelyen mi 

szűkebb baráti körben hallgattuk a rádiót. Egy-két kolléga a diákszerveződés terén jött 

lendületbe. A szomorú végkifejlet után az első félév végén esedékes sebészeti műtéttan 

vizsgára már otthon készültem, a tankönyv és a még akkor modernnek számító Orion 

készülék között ingázván. Karácsonykor először nem lehettem otthon. A Székely 

Színházba vittek testületileg. Ha jól emlékszem a Mamlock professzor c. darabot láttuk 

Kovács György főszereplésével. Drága apám is lejött, hogy ne érezzem a családi meleg 

teljes hiányát. Az előadás után sűrű hóesésben mentünk haza, és régi karácsonyokra 

emlékeztünk. 

 

Az évek gyorsan követték egymást. Zoltán már a statisztika professzora és Bolyai 

Egyetem prorektora volt, mikor elérkezett 1959. 

A kolozsvári egyesítési színjátékkal egyidőben, Marosvásárhelyen is megindult a 

helyi körülményeknek megfelelő átalakítás. Itt nem lehetett szó egyesítésről. A 

magyarnyelvű oktatás minden áron történő visszaszorítása volt a cél. 

A hallgatóság sorait ekkorra szeretett rektorunk már jócskán „megtisztította”. A 

felsőbb vezetés szerint az esetleges nemkívánatos hangulatnak elejét venni csak újabb 

megfélemlítésekkel lehetett. Áldozatokra volt szükség, és találtak is áldozatokat. 

A Kultúrpalotában rendezett gyűlés félelmetes légkörére sokan emlékeznek, és már 

leírták. Döbbenetes emlék marad az általunk tisztelt professzorok undorító megalázása, 

a letartóztatások, annak nyilvánvalóvá válása, hogy közöttünk is sok az áruló, a senki 

ember. Szerémi nevű tanársegédünk csak annyit mondott vélt barátjának a szünetben, 

hogy mi itt most a saját akasztásunknak tapsolunk. A biztonsági emberek percek múlva 

már vitték is. Mi naiv módon megtapsoltuk Kóródy Ferenc, közszimpátiának örvendő 

tanárunk bátor szavait, és ezzel garantáltuk sok éves meghurcoltatását. De hasonló 
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intenzitással emlékszem arra, hogy milyen félelmetesen vastag csuklója volt Moghioros 

elvtársnak, a gyászmagyarnak. Ez volt az igazi, a plakátra való munkás ököl. Oda is 

csapot vele, ahova úgy hitte, hogy köll.  

Több barátommal együtt az én sorsom is rövidesen megpecsételődött. 1959. április 

29.-én (ötödév végén), kifüggesztették a rektorátus fali üvegszekrényébe a döntést. 

„Exmatriculat pentru solidaritate neprincipiala.” (Elvtelen szolidaritás miatt 

exmatrikulálva) A derék rektor, mikor megalázott állapotunkban, ami „neveltetésünk” 

folytán megszokott állapot volt már, az utolsó szalmaszálba kapaszkodva bementünk 

bejelenteni: a munka mezején fogjuk bizonyítani, hogy nem vagyunk elveszettek a 

szocialista társadalom számára, kezet sem adva tessékelt ki irodájából. Ma is 

emlékszem egyetlen sajnálkozó szempárra a titkárságon. Gönczi Kornélné nézett ránk 

szótlan, együttérző szomorúsággal. 

Néhány nap múlva szegény apám kíséretében, alkalmi autóval utaztunk haza 

Kolozsvárra. Az autóról a Tordai úton leszállván a Vulcan (magyar négy év alatt Cserei) 

utcán - Csendesékkel közös utcánkon – gyalogszerrel ereszkedtünk le. Forrásanyagok 

szerint május 5-ét írtak, az én emlékezetem szerint csak másodika volt(??)  A Csendes-

villa előtt elhaladván kicsapódott egy emeleti ablak, és az ott lakó unokatestvér 

kétségbeesve kiabált ki nekünk. Pista bácsi jöjjenek, Zoltán meghalt. 

Nem sokkal utána önként követte a halálba szeretett felesége Erzsébet is. 

Irénke néni emberfeletti önuralommal és méltósággal viselte az eseményeket.  

Szüleim végig mellette álltak. 

A búcsúlevelet is úgy írva meg, hogy abból senkinek baja ne származzon. Zoltán 

nem tehetett mást a rettenetes nyomás alatt. Iszonyú hatással lehetett rá az is, hogy 

Takács Lajos rektor az egyetemi tanács ülésén, vele olvastatta be az egyesítésről szóló 

döntést.  

Csendes Zoltán prorektor úgy tért ki a további aktív feladatok vállalása elől, hogy 

ezzel üzenjen, de ne ártson a nála gyengébbeknek. 

Édesanyja még hosszú évekig élte magányos életét. Barátsága szüleimmel és iránta 

érzett szeretetünk sírig tartó volt. Zoltán zenei hagyatékát kérésére én rendszereztem. 

1973-ban elment apám is, és 1977-ben áttelepültünk. Ezután már csak a levelezés és 

a gyógyszerek küldése maradt meg a kapcsolatból. Aztán ő is meghalt. 

 

De térjünk vissza a mába. Az emlékülés műsora igen érdekes volt, alább fogom 

felsorolni a címeket és a meghívott előadókat, akik vagy személyesen, vagy - 

akadályoztatás esetén - felolvasott anyaggal szerepeltek a megemlékezésen. 

Az előadások után katartikus beszélgetésekre is alkalmat adó együttlét következett, a 

fehér asztal mellett. 

  

                                               MŰSOR 

 

A Kolozsvári magyar Tudományegyetem szerepe és jelentősége (Elekes Botond, a 

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma nemzeti és etnikai kisebbségek 

főosztályának vezetője) 

A Ferenc József Tudományegyetem kolozsvári felszámolásának története 

A Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem tudományos és oktatási eredményei: 

     Filozófia, társadalomtudományok, történettudomány 

Jog- és közgazdaságtudomány 
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Irodalomtudomány, nyelvészet 

Néprajz, nemzettudat építése 

     Természettudományok 

     Matematika 

     Fizika 

     Orvostudomány 

Diák- és ifjúsági mozgalmak a Bolyai Tudományegyetemen 

A Bolyai Tudományegyetem utolsó éve (1959) 

A magyar nyelvű oktatás helyzete és távlatai a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetemen 

 

 

          

                                           Meghívott előadók 

 

Antal Árpád irodalomtörténész, Kolozsvár; Faragó József etnográfus, a MTA 

tiszteleti tagja, Kolozsvár; Gábos Zoltán fizikus, a MTA külső tagja, Kolozsvár; Incze 

Miklós történész, akadémiai doktor, a Bolyai Egyetemért Alapítvány elnöke; Katona 

Szabó István író, a Bolyai Egyetem Barátainak Egyesülete elnöke; Maurer Gyula 

matematikus, egyetemi tanár; Maros Tibor orvos, egyetemi tanár, akadémiai doktor 

(MTA), a Román Orvostudományi Akadémia tagja, Debrecen; Sebestyén Kálmán 

történész, kandidátus; Szilágyi Pál matematikus, a Babes-Bolyai Egyetem prorektora; 

Szögi László történész, a Budapesti Egyetemi Könyvtár főigazgatója; Vincze Gábor 

kutató, Szeged; Wanek Ferenc geológus, egyetemi tanár, a kolozsvári Bolyai Társaság 

elnöke. 

 

Az anyag jelentős része olvasható az emlékkönyvben, melyet a Bolyai Egyetem 

Barátainak Egyesülete és a Bolyai Egyetemért Alapítvány adott ki: „A Kolozsvári 

Bolyai Tudományegyetem 1945 – 1959.” címmel. 

 

A Bolyai egyetem ügye sokszor és számos apropó kapcsán hoz össze minket, minden 

alkalommal emlékezünk, de az az érzésem, hogy Csendes Zoltán mártírhalála és egész 

felizzó, rövid pályafutása megérdemelne egy tanulmányt. Addig amíg még van kortárs 

aki ezt megírhatja. Én csak néhány gyermek, vagy ifjúkori memóriatöredékkel 

próbáltam tisztelegni emléke előtt azon az évfordulón, amelyik tragikus és értünk vállalt 

halálának negyvenedik évfordulója is. 

 

 

Leányfalu 
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Naplójegyzet: 1999. július 15. 

 

                                                

                                            Megjelent: Magyar Nemzet 1999/augusztus 11. LXII/186. 

                                                          A Kör: 1999.-/8 (augusztus) 

                                                               Helikon (Kolozsvár) 1999. november 

 

 

VÉTKES HANYAGSÁG 

 

Zúzdába került a Selye-hagyaték 

 

 

A  kérdés amin füstölögni kénytelen a napi hírek olvasója, nem igazán egészségügyi. 

Annál sokkal általánosabb. 

Témáját azonban a magyar orvostudomány egyik legkiemelkedőbb alakja, Selye 

János szolgáltatja. 

 

Még élénken él emlékezetemben egy eset. Kelet-európai orvosokból verbuválódott 

társaságban  Selye Jánosról (rossz angolos olvasatban ejtvén nevét), egy román kolléga 

a legnagyobb elismerés, mi több a bámulat hangján beszélt.  

Nagy volt a társaság elképedése, amikor kijavítottam a nevet és magyaros, eredeti 

formájában említettem, a megfelelő magyarázattal. 

Nem hittek nekem. 

Ezután elővettem Selye egyik magyar nyelven kiadott könyvét és felolvastam a 

szerző előszavából, melyben apja ízes magyar beszédének is emléket állított. 

Álmélkodás, mondhatni irigykedő tisztelet hangulata lengett körül. 

Mi tagadás, büszke voltam. 

Tudom, mi ilyen gazdagok vagyunk. Évtizedes felismerés ez a néhány szó. Van elég 

értékünk amire büszkék lehetünk. 

Csakhogy mások, akiknek jóval kevesebb van, előkelőbb helyen állanak világszerte, 

ismert nagyjaik elismertségének ügyében. 

Másfél évszázados hátrányunk van, a magyarság értékeinek és viselt dolgainak 

valódi súlyán és tárgyilagosan történő bemutatása terén, a nagyvilágban. 

Nem úgy a magukat velünk versenyben levőnek érző „utódállamaink”. Ők hatalmas 

összegeket költenek – rendszersemlegesen - már a múltszázad óta erre a propagandára, 

bizony saját tapasztalataim szerint olyanra is, ami valótlanságokat állít. Mert azt már a 

legközömbösebb és mindenre fütyülő magyar állampolgár is túlzásnak tartaná, hogy a 

Dunántúl történelmi városait, nyugaton megjelentetett kiadványban, ősi dák 

településekként emlegessék. Pedig ilyen is volt. És olyan is, hogy nyugati (és 

magyarországi) könyvtárak anyagából kilopkodták a magyarokra nézve előnyös 

adatokat felvonultató könyveket, vagy zsilettpengével vágták ki a megfelelő oldalakat, 

fizetett ügynökök. Arról, hogy milyen az arány a nyugati könyvtárakban a magyar és a 

szomszédos országok anyagai között, a nemrég elhunyt Wass Albert írt nekem szomorú 

levelet. Éveken át gyűjtötte a magyar könyveket és próbálta elhelyezni Amerika nagy 

könyvtáraiban. 

De mindennek mi köze van Selye Jánoshoz? Kérdezi joggal az olvasó. 
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A sajtó oldalain az utóbbi napokban nyomon követhettük, Selye János 900 tonnányi, 

Magyarországnak adományozott hagyatékának sorsát. Az egykor pénzben is több 

százmillióra értékelt anyagot, alig több mint 2 millió forintért adták el árverésen, egy 

zúzdának. 

 

Most megszületnek a magyarázatok arról, hogy az anyag értéktelen volt, hogy 

tulajdonképpen semmi köze nem volt a nagy tudóshoz, hogy rosszul tárolták és 

használhatatlan állapotba került stb. stb. 

Én azonban vétkes közönyt érzek a dolgok mögött. Erről van szó akkor is, ha a 

tárolás nem felelt meg az ilyenkor szükséges követelményeknek. Ez esetben a zúzdába 

küldéskor, egyik hibával takargatják a másikat. 

Nem Szentes városának, a hagyaték tulajdonosának, egy erejét meghaladó feladatban 

elszenvedett kudarca ez csupán, hanem egy országé. 

Azt sem fogadom el, hogy az anyag értéktelen volt. Lehet, hogy nagy része igen, de 

bizonyára voltak benne pótolhatatlan értékek is. 

Ha pedig nem voltak, akkor is érték volt. Érték mert ez volt „a Selye hagyaték”. Egy 

hagyatékban pedig érték lehet egy gyűrött papírlap, egy pipapiszkáló vagy egy olimpiai 

aranyérem, - egyaránt. 

Ez a hagyaték, vagy ennek egy elfogadható arányban feldolgozott része, nagy 

lehetőség lehetett volna még egy magyarországi zarándokhely kialakítására. Arra, hogy 

tudatosítsuk a világban, annyi nagy ember mellett, egy Selye Jánost is adtunk az 

emberiségnek. 

Erről a megtisztelő szerepéről, életében, ő maga sem mondott le. Nyilatkozatai 

igazolják. 

Magyarország azonban gazdag. 

Selye János emlékét könnyedén küldte árverésre, majd kilónként 2 forint 33 fillér 

ellenében, zúzdába.  

 

 

Leányfalu 
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Beszéd: 1999. augusztus 19. 

 

                                                                  Elhangzott: Leányfalu  

                                                                                     Művelődési Ház 

                                                                                     1999. augusztus 19. 

 

 

AZ „ERDÉLYI KÉPZŐMŰVÉSZEK LEÁNYFALUN” SOROZAT 11.    

KIÁLLÍTÁSA ELÉ 

 

 

A kiállítás megnyitója előtt azért szólnék néhány szót, mert bizonyára vannak 

olyanok, akik még nem voltak jelen, az immár hagyományossá vált: „Erdélyi 

képzőművészek Leányfalun” sorozat eddigi kiállításain. 

Az ötlet akkor született, mikor még nem volt népszerű a haza a magasban gondolata, 

amikor a magyar művészet egyetemessége nem volt sűrűn emlegetett gondolat.  

Látszólag ide nem illő módon, egy régi erdélyi, Ceausescu korabeli viccet mondok 

el. A nagy vezér jelenlétében lelkesen ünnepelni kivezényelt tömeget nézi a bölcs pár. 

Egy igen jó kiállású fiúcskát meg is szólít a kondukátor. Mi a neved te kis dák legény? 

Magyar Attila vagyok, szól a válasz. Nos akkoriban, ha a Magyar Attilák, nehezen 

megszerzett útlevelükkel vonatra szálltak, a Nyugati Pályaudvar üvegcsarnokából 

kilépve sűrűn találkozhattak egy kérdéssel. Hol tanultál meg ilyen jól magyarul?    

Arról, hogy a maradék Magyarországnál nagyobb Erdélyben több millió magyar él, 

arról, hogy a magyar történelem és kultúrtörténet nagyjainak nagyobbik része a mai 

határokon túl született, élt, és alkotott, keveseknek volt tudomása, amiért persze nem ők 

voltak a hibásak. 

Ezért álmodtam meg ezt a sorozatot. 

Végtelenül boldog vagyok, hogy gyökeret eresztett és immár hagyománnyá válva, 

második évtizedébe lépett. 

Ez egy apró hozzájárulás ahhoz a képhez amelyet mindenki kialakíthat magában 

arról, mit hozott és még mit hoz, hozhat az összmagyarságnak a határokon túl szakadt 

nemzetrész. Azok akiket olyan röviden intézünk el ma is, imígyen említvén őket, hogy a 

román, a szlovák, a jugó gyerek. Aki ha ezt hallja, csak hallgat és gondolja amit gondol. 

A határon túl szakadtakat nem a Moszkva téren kell megismerni. Az csak sorsukról 

tanúskodik. A határokon túl szakadtakat nem kell összetéveszteni a közlekedési 

lámpáknál kéregető ó-romániai koldusokkal. Az csak az ottani viszonyokat tükrözi. 

A magyar nemzet itt él az egész Kárpát-medencében sőt szétszórattatva az egész 

világban. A magyar kultúra határait nem Trianonban húzták meg. 

Átadom a szót Lászlóffy Aladár Kossuth-díjas, kolozsvári költőnknek. 

 

 

Leányfalu 
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Naplójegyzet: 1999. augusztus 20. 

 

 

                                                    .                Megjelent: Átalvető 34 (2000. június) 

                                                                                                       

 

MILLENNIUMI GONDOLATOK 

 

 

Ezekben a hónapokban a nemzet történetének minden jelentős állomása szóba kerül, 

csodálatos érkezésünk, megmaradásunk, európaiságunk gyökerei és ezzel járó 

szenvedéseink, s a jövő reménységei. 

Történetünket végigkísérik a Szent István-i intelmek, melynek történelmi távlatban 

tekintett folyamatos betartását alig árnyékolják be, a valóban általunk és szabad 

akaratunkból elkövetett hibák.  

Sajnos az a kevés, ami mégis foltot ejtett ebbéli következetességünk tisztaságán, elég 

volt az érdekeltek politikai ármányának ahhoz, hogy rólunk egy a valósággal ellentétes 

képet sugalljanak a világnak. 

Mint tudjuk, s mint megszenvedtük, ezt nagy sikerrel tették.  

Miközben ezt cselekedték, ők a mi kérész éltű, magyarító balgaságaink, suta 

kísérleteink hatását sokszorosan meghaladó tudatos pusztító munkát végeztek, és 

néhány évtized alatt évszázadok eredményeit döntötték romba.  

Miközben ezt cselekedték azok, akiknek a rólunk kialakított hamis képet sugallták, 

már évszázadok óta - eredményesen - túl voltak ezeken a „hibákon”, még azokból a 

korokból, amikor nem is számítottak annak. Ők ugyanis - a nagy nyugati monarchiák - a 

polgárosodás, tehát a nemzeti tudat kialakulása előtt homogenizáltak. 

Ármánykodásukban győztes szomszédaink azonban ma sem adják alább. 

Figyeljük csak meg magatartásukat pusztán a nyelvhasználati és oktatási törvények 

tükrében. Sokan hajlamosak arra, hogy nagyvonalúan ezt a belpolitika eszköztárához 

sorolják és elintézzék annyival, hogy esetükben a magyar kártyát csupán a hatalomért 

folytatott harc eszközeként szokás előrántani. Vagyis ha majd kialakul a hatalmi 

egyensúly, kvázi elveszti értelmét a kérdés, és boldogan élhetnek kisebbségeik. Jobb 

esetben ez nagyfokú naivság, de felmerül a gyanú, hogy ennek az érvrendszernek a 

kizárólagos (mert részigazságként valóban helytálló) használata inkább a valóság 

előlünk történő takargatásának szándékát jelzi. Nem jön jól a mai világpolitikának, tehát 

az uralkodó világpolitikai trendek kiszolgálóinak sem, ha Trianon nagy áldozata 

siránkozik. Sokkal kellemetlenebb, olykor veszélyesebb a hangoskodó megrablott, mint 

a lapító rabló vagy orgazda. 

A fenti törvények körül zajló viták világosan mutatják, irányzat, párt és koalíció 

semlegesen mindent elkövetnek annak garantálására, hogy országaikban a 

homogenizálás megtörténjen. A déli etnikai tisztogatás módszerei talán feltűnő 

durvaságuk miatt kevéssé eredményesek, mint a sokkal ravaszabb délkeleti, északkeleti, 

vagy északi módszerek. Ezekben az országokban tudják, hogy a templomot s az iskolát 

kell elvenni, ha már nem élhetnek az emberi gyarlóság adta még eredményesebb 

módszerrel, mely az anyaországnál magasabb életszínvonal segítségével, 

fájdalommentesen, spontán homogenizál, amint ez a nyugati vármegyék elszakított 

részeiből létrehozott Burgenlandban már megtörtént (lásd: az egykori anyaország 
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életszínvonalának, történelmi távlatainak taszító, a szülőföldet birtokló ország 

életszínvonalának vonzó hatása). Ugyanakkor hisztérikusan reagálnak minden olyan 

kísérletre, mely ezt a számukra amúgy sem elég gyors – bár biztos – módszert valamivel 

is hátráltatja.  

Mi történt ezzel szemben az 1000 év során, a Szent Korona védelme alatt élő 

Magyarországon? Az európai történelemben páratlan módon, ebben az elnyomónak 

titulált országban nem hogy eltűntek volna a nemzetiségek, a kisebbségek, hanem épp 

ellenkezőleg új kis népek szülőhazája lettünk. Különböző szláv elemekből itt alakult ki 

a szlovákság (nyelvüket még az elmúlt században „választották” hosszú viták után), itt 

jöttek létre a ruszinok és az erdélyi szászok. Ez utóbbiak különféle telepesek 

összeolvadásából alakították ki azt ez egyedülálló európai kultúrát, mely 800 évig 

virágzott, és melyet a saját maguk által is választott román bekebelezés 70 év alatt 

letörölt Európa térképéről. Ez egyébként szerintem kontinensünk egyik legnagyobb 

újkori etnikai katasztrófája, melyet úgy sikerült „lebonyolítani”, hogy nem dördült el 

egy ócska flinta sem, mi több fizettek érte (lásd: a szülőföldet birtokló ország 

életszínvonalának és történelmi távlatainak taszító, a nyelvi közösség által adott 

célország életszínvonalának vonzó hatása). 

De a magyar korona védelme alatt alakult ki a románok kultúrájának európai, 

nyugatos, latin, tehát ma is domináló szárnya is. Erdélyi abszolút többségüket, az 

irgalmatlan kizsákmányolást meghonosító fanarióta uralkodók (trónjukat a portán 

„tender” útján néhány évre megvásároló görög kereskedők) elől ide betóduló tömegeik 

megtelepedése garantálta; itt leltek menedéket a török elől menekülő rácok, gazdagságot 

a betelepített svábok, és nem utolsó sorban itt voltak a legtoleránsabb törvények a 

zsidókkal szemben is. Galíciából történő beáramlásuk nem volt a véletlen műve. 

S hogy mi sem voltunk bűntelenek? Való igaz. 

A magyar arisztokratikus, vagy legtöbbször primitívebb formákban is megnyilvánuló 

gőgje, a szomszédok lebecsülése és sok más szubjektív elem, megtoldva a századvég 

néhány halva született magyarító kísérletével (ami az asszimiláció „sikere” terén történt, 

az nem a tudatos beolvasztás, hanem a spontán folyamatok eredménye), valóban nagy 

segítség volt azok számára, akik tudományos módszerességgel és szívós 

fáradhatatlansággal szították ellenünk a hangulatot Európában.  

Ez az egyetlen, amit a Szent-Istváni intelmekből nem sikerült betartani. 

És már ennyi is végzetes volt. 

Hogy miért pont csak számunkra, hogy miért pont csak itt és ebben a most végződő 

században? Erről már sokat írtak s mégsem eleget. 

Mert intő jelek mutatják, hogy mi még ma sem találjuk az utat. 

Keressük meg a valódi okokat. Jelenjenek meg nagy, közérthető és fordítható 

tanulmányok, tárjuk tényszerűen és felesleges óvatoskodás, gátlásosság nélkül a világ 

elé a valóságot.  A következő ezer esztendőnk csak akkor lesz biztosítva. A történelem 

végzetesen felgyorsult. Nincs több idő a habozásra. 

 

 

Leányfalu 
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Előadás: 1999. szeptember 11. 

 

 

                                                 Megjelent: Erdélyi Magyarság 40 (1999. december) 

 

 

      RENDHAGYÓ GONDOLATOK ERDÉLYRŐL, AZ EZREDVÉGEN 

 

 

Amikor ma reggel kedves barátom, Fejéregyházi Pál, az újjáéledő Vitézi Rend 

hadnagya arra kért, hogy tartsak egy előadást Erdélyről, először a felvállalt küzdelmek 

és a fennmaradásért folytatott napi harc 16 órát meghaladó terheire hivatkoztam. Aztán 

azonban apámra gondoltam, vitéz szövérdi Szász Istvánra, akinek emléke kötelez, s 

rövidesen észrevettem, a lapszerkesztéssel járó mindennapi munka közben már alig 

várom, hogy leülhessek és ismét - mint annyiszor - elgondolkozzam arról a kérdésről, 

melyet a közönyös kívülállók már lerágott csontnak neveznek. Ez az Erdélyben született 

ember számára egy életen át hordott szent kereszt, egy olyan lelki teher, melyből 

építkezik, s melyet megpróbál ugyancsak építő szándékkal átadni utódainak és ha lehet 

másoknak is. 

Ez a furcsa adakozás, egy súlyos kereszt örökké megsokszorozódni képes súlyának 

átruházása, nem valódi átruházás, hiszen a magamé semmivel sem lesz könnyebb általa. 

Ez az a nemes súly, mely alatt görnyedezve az azt hordozó többet-jobbat adni 

kényszerül. Ez az, ami paradox módon doppingszerként hajt, betölteni azokat az űröket, 

melyeket, a keresztet nem ismerők, vagy vállalni nem akarók hagynak, vagy éppen 

vájnak tudatos munkával, abban a nagy egészben, amit nemzetnek nevezünk. 

Erre a szóra ma már sokan kapják fel a fejüket. 

Erdély, nemzet! Mi következik itt még? Gondolják! 

Éppen a napokban kaptam meg - véletlenül teljesen egynemű közegből - a 

figyelmeztetést, hogy jobboldali vagyok. Miért most jöttek erre rá, sok száz megírt 

egészségpolitikai és kisebbségpolitikai cikk és tanulmány után? Mert most egy 

cáfolhatatlanul leírt mondat, olvasatukban nem a józanész szerinti igazságra 

figyelmeztette őket, hanem egy kormánypolitikust mentegetett.  

Hogy lehet, a lapban közölt kép tanúsága szerint „jóarcú újságíró” ilyen jobboldali? 

Kérdezte az egyik telefonáló. 

Íme hölgyeim és uraim. Az ezredvég szabad Magyarországában, az egy mondat 

alapján jobboldalinak kikiáltott újságíró megkapja billogát, mert-hogy a jobboldaliság 

az bűn, és még az is kiderül, hogy legalább kutyafejű, vagy patás lény kellene legyen, 

hogy küllemében is megfeleljen az igazi jobboldalival szembeni elvárásoknak. 

Nos ebben a hangulatban kell Erdélyről gondolkodnom, és leírnom a ma és itt 

bennem felbukkanó érzéseket-gondolatokat. Őszintén, kertelés és hátsó szándok nélkül, 

függetlenül attól az egyébként emberi és természetes óhajtól, hogy azok mindenki 

tetszését váltsák ki. 

Mivel kezdjem tehát Barátaim! 

Talán azzal, hogy Erdély sorsa eldőlt? 

Már réges-régen eldőlt. Ha megpróbálom fordított kronológiai sorrendben felsorolni 

az okokat, hosszú lajstrom kerekedik ki. 
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Erdély sorsa eldőlt a rendszerváltásnak nevezett eseményekkor, amikor nem lehetett 

úgy politizálni, hogy a megtiport magyarság némi kárpótlást kaphasson. 

Erdély sorsa eldőlt a kommunizmus évei alatt, mikor Rákosi, majd még nyíltabban és 

határozottabban Kádár, biztosította román elvtársait, hogy nem érdekli az ottani 

magyarság sorsa. 

Erdély sorsa eldőlt a második világháború végén, mikor a sikertelen kiugrási 

kísérlettől, földrajzi helyzetünktől, már a harmincas évektől a németeknek minket 

kiszolgáltató angolszász magatartástól függetlenül, megkaptuk az utolsó csatlós 

kitüntető címet. 

Erdély sorsa eldőlt amikor kénytelenek voltunk belépni a második világháborúba, 

nem csak a saját hibánkból, hanem mindkét oldalról minket ért nyomások, ármányok és 

ármányos döntések miatt, majd nem vettük komolyan Molotov figyelmeztetését. 

Erdély sorsa eldőlt mikor nem tehettünk mást, mint amit tettünk, és elfogadtuk a 

revíziót a potenciális vesztes kezéből. 

Erdély sorsa eldőlt mikor Roosewelt még a harmincas években, nem volt fogadókész 

a magyarok angolszászbarát szárnyának kísérleteire, egyéb kockázatokra hivatkozva 

deklarálván, hogy nem szabad a magyarokat a németekkel szembefordítani. 

Erdély sorsa eldőlt mikor Trianon után a „magyar” emigráció mindent elkövetett a 

Bethlen-korszakban csodák-csodájára konszolidálódó ország ellen. Gondoljunk csupán 

Jászi Oszkár aknamunkájára. 

Erdély sorsa eldőlt természetesen Trianonban, ahol a szándékok alapján a ma 

globalizációnak nevezett folyamat ősgyökereit sejtem felbukkanni. 

Erdély sorsa eldőlt a gyulafehérvári nagy gyűlésen, ahova sok ezer románt a MÁV 

szerelvényei ingyen szállítottak. 

Erdély sorsa eldőlt amikor a szászok a Romániához való csatlakozást deklarálták, 

nem sejtve, hogy Európa legnagyobb etnikai katasztrófájának, saját öngyilkosságuknak 

az oklevelét írják alá, és 70 év alatt letöröltetnek a kontinens etnikai térképéről, 800 

éves - egyedi - kultúrájukkal egyetemben. 

Erdély sora eldől a titkos bukaresti szerződésben, 1916-ban. 

Erdély sorsa eldőlt a kiegyezés után, mikor az unió adta lehetőségek és a nagy 

magyar gazdasági fellendülés közepette, a magyar nacionalistának nevezett politika 

legfényesebb korszakában, Erdélyben a gazdasági erőviszonyok a jobban szervezkedő 

románságot hozták helyzetbe. Helyi és romániai - nem románok vezette - bankjaik 

révén megszerezték a magyar földeket, és megerősödve jöttek ki azokból az 

évtizedekből, amelyeket legsötétebb elnyomatásuk éveiként hirdetnek. 

Erdély sorsa eldőlt, amikor a szomszédos ellenfeleket hagyományosan és 

folyamatosan alábecsülő magatartással, nem áldoztunk az ellenpropagandára, azzal a 

propaganda hadjárattal szemben, melyet későbbi csonkítóink másfél évszázadon át 

folytattak ellenünk a nagyvilágban, akár nagy áldozatok árán is, de azokat szó nélkül 

vállalva. 

Erdély sorsa eldőlt mikor 1848-ban a Habsburgok az oszd meg és uralkodj oly 

sikeres politikájához folyamodtak.  

Erdély sorsa eldőlt az ellenreformáció során, mikor protestáns hit által vonzott román 

tömegeket a görög katolikus hittel megajándékozva, a modern román kultúra és nemzeti 

öntudat alapjainak lerakásához teremtették meg - mit sem sejtve - a feltételeket. 

Erdély sorsa eldőlt a XVIII. században, mikor oklevelek szerint pontosan 

kimutathatóan, az elnyomó fanarióta görög kereskedő uralkodók elől a fejedelemségek 
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románjai, százezrével özönlöttek be a Monarchia területére, és néhány évtized alatt 

Erdélyben abszolút többségbe kerültek. 

Erdély sorsa eldőlt az 1600-as véres háborúk pusztításai során. 

Erdély sorsa eldőlt a török és a tatár dúlások és sarcolások évszázadaiban. 

Erdély sorsa eldőlt, mikor először kezdték az igénytelen románokat várjobbágyoknak 

telepíteni. 

Erdély sorsa eldőlt, mikor a három nemzet közé fel nem vett románság, a hegyekben 

gyarapodott, „jogok nélkül, de földrajzilag és politikailag védetten” hiszen nem volt 

hadrafogható, nem volt adóztatható és csak a völgyek magyarjait pusztította a háború és 

gyengítette a sokféle adónem. 

Erdély sorsa eldőlt, mikor szemben a nagy nyugati, abszolút monarchiákkal, ahol 

még a nemzeti tudat kialakulása előtt homogenizálták nyelvileg a lakosságot, itt 

mindenki otthonra lelt. Mikor a Szent Korona védelme alatt a máshol tapasztalt 

egységesülés helyett itt nemzetek születtek. Gondoljunk csak a szlovákokra, ruténokra, 

szászokra (mert itt alakult ki ez a keverék) vagy a védelmet nyert horvátokra, rácokra, 

később az itt gazdagodó svábokra, és nem utolsó sorban az európai, latinos kultúráját és 

ábécéjét itt felépítő románokra, de akár arra, hogy  Európában itt voltak a legkevésbé 

korlátozó zsidótörvények. 

Erdély sorsa eldőlt a Szent Istváni intelmekkel. 

Erdély sorsa eldőlt mikor ide települtünk a népek országútjára. 

Erdély sorsa eldőlt mikor Csaba királyfi Bizánc vagy a Tejút felé rántotta lova 

kantárszárát. 

Erdély sorsa eldőlt, ki tudja, talán már akkor, mikor a sumérok Magor törzse első 

feltételezett őshazájából a Kárpát-medencéből a Közel-Keletre ment. 

Erdély sorsa eldőlt talán már amikor az Úr megteremtette. 

 

De Erdély sorsa igazán akkor pecsételődött meg, amikor a ma globalizációnak 

nevezett, nemzetek feletti gazdasági erők elkezdték menetelésüket, és az első 

világháború utáni újrafelosztást úgy találták ki, hogy az még számukra is veszélyesen 

jobbra sikerült a tervezettnél. 

Nekünk maradt, hogy szidjuk a balsorsunkat. A törököt, tatárt, németet, bolsevikot, 

Clemenceaut, Benest vagy Titulescut, Sztálint vagy Kádárt. 

 

De valóban eldőlt-e Erdély sorsa? 

Az utóbbi időben szerzett benyomásaim arra késztetnek, hogy óvatosabb legyek 

ezzel a kijelentéssel. Erdély sorsa csak akkor dőlhet el, ha nem csak az anyaország, de 

maga az erdélyi magyarság is úgy érzi, hogy nincs tovább. Ott pedig, mérvadó 

értelmiségi körökben ma is harcos optimizmust, bölcs reményt és cselekvő 

építőszándékot van alkalmam tapasztalni. Természetesen a minden magyart jellemző, 

pesszimizmust tükröző vélemények mellett. 

 

Erdély jövője, alapos helyzetelemzés után még ma is, vagy inkább ma már, joggal 

képzelhető el egy gazdaságilag sokfelé elkötelezett, valamiféle – senkit sem sértő - 

önállóság formájában. Esetleg valahol a régiók elméletének, s talán gyakorlatának 

világában. Sajnos azonban a nagypolitika makacsul adja jelzéseit az ellenkező irányba 

is, és nem lehet Kelet-Európában annyi tömegsír, ami meggyőzhetné végzetes 
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tévedéséről. Ennyire vakok nem lehetnek. Marad tehát az a feltevés, hogy más terveik 

vannak térségünkkel. 

Ma az erdélyi magyarság még maga sem tud szabad akarata szerint, és hatékonyan 

tervezgetni saját sorsáról. Szigorú külső elvárásoknak kell megfelelni, hogy ne kerüljön 

a rossz fiú szerepébe. És miközben nagy igyekezettel próbál megfelelni az 

elvárásoknak, különös módon, Európa legnagyobb, saját szülőföldjén ilyen helyzetbe 

került kisebbsége, porlik mint a szikla. Hogy a kivárás meddig lehet eredményes, és 

mikor igazolódik azoknak a véleménye, akik már nem a terület, hanem a lélekmentés 

teóriáját emlegetik, ki tudja? Az bizonyos, hogy nincs már szó évszázadokról. Hiszen 

maga az anyaország is néhány évtized alatt negyedével fog csökkenni lélekszámban. 

Többel, mint az erdélyi magyarság mai lélekszáma. 

 

Miért kell beszélnünk Erdélyről, túl azon, hogy egy nemzetnek illik ismernie a 

történelmét, illik tudnia a világban élő nemzettársairól, illik, hogy felháborodjon az 

általuk elviselt igazságtalanságokon (és ez még akkor is illendő lenne, ha más nyelvet 

beszélnének), túl minden megszokott érven. 

Azért, mert az erdélyi magyarság még megrokkantott szellemével is tud adni nekünk, 

mert a mai Magyarország magyarságtudata mélyen az elvárható, sőt a szükséges alatt 

van. Mert mindaz, ami itt már kipusztult belőlünk, ott mint egy elfelejtett génbankban 

megtalálható. Mert elvesztése okainak ismerete, azok okos feltárása, további 

veszteségektől óvhat meg minket. 

Ha nacionalizmussal vádolnak, ha a másság elfogadásának képtelenségét sütik ránk, 

ismerjék meg Erdély szellemét. Az európai tolerancia fellegvára volt évszázadokon át.  

Gondolják el hölgyeim és uraim, ha az erdélyi magyarok helyén, mondjuk írek 

laknának. Mi lenne Románia sorsa? És mit kap a világ legbékésebb kisebbsége a 

világtól? Semmit. Annál többet remélhet az, aki az erő eszközéhez nyúl. Csak okosan 

csinálja. Sajnos erről győz meg az utóbbi évek történelme. Az erőszakos ellenfél vagy 

tárgyalópartner nehéz, azzal kompromisszumokat kötnek. A politikai eszközöket 

alkalmazó, csupán kényelmetlen. Azt lerázzák magukról. 

Ha nacionalizmust akarnak reánk bizonyítani, mert nemzetet emlegetünk, ami 

egyben Erdély emlegetését is jelenti, hiszen a nemzet közel egy ötöde ott él, akkor soha 

ne felejtsük el, hogy számunkra a nemzet már nem genetikai fogalom. Ez évezredek 

után már csak tudományos csemege lehet. Magyar az, aki felvállal egy kultúrát, egy 

hagyományt s ezzel egy gondolkodásmódot. Ennek kincseiből gyarapodván építkezik s 

ekként megerősödve majd könnyebben fogad be más kultúrákat is, és cserébe a 

magáéból is felkínál befogadásra értékeket a más kultúrát és hagyományt 

felvállalóknak. 

Hogy mennyire nevetséges a nemzet emlegetése miatt vád alá helyezni valakit, azt 

egy olyan példával fogom bizonyítani, melyet tudós történészek is elfogadtak tőlem.  

A mellüket - kellően biztonságos helyen - verdeső díszmagyarok, akik ha tenni kell 

inkább a gyász jelzőt érdemelnék, nem is sejtik, hogy miközben mi a finnugor és a 

sumér elméleten vitázókat figyeljük, legközelebbi rokonainkat keresvén, azok itt élnek 

mellettünk. Mert genetikailag legközelebbi rokonaink a Szent Korona alatt velünk 

együtt felcseperedett népek, amelyek az alig néhány generációs múltban keveredtek 

velünk és nem azok, akiktől sok ezer évvel ezelőtt búcsúztunk el valahol a történelem 

ködében. Ezek közül is a legközelebb állók a románok, mégpedig a moldovai románok. 

Ezekben a legkevesebb a valódi vlah vér, amiből csupán pár ezer „donor” érkezett oda a 
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Balkánról s csak lágy nyelvével asszimilálta az ott, Magna Cumaniában élő kunokat 

(kiknek egy része velünk egyesült), és a Bandinus-kódex szerint ott még többségben élő 

magyarokat s később a csángókat. Mi pedig - az Illyés Gyula által leírt csodálatos, 

spontán asszimiláló készségünkkel - a később elszaporodott románok sokaságát 

olvasztottuk magunkba, a már említett közösen beolvasztott kunok mellett. Ezért az 

erdélyi románok sem állnak oly távol tőlünk. A havasalföldi románsággal a kun 

rokonság köt össze. 

Mindebből az következik, hogy genetikailag egy moldovai románnak több, vagy 

legalább annyi esélye van az ősmagyar gének hordozására, mint a mit sem sejtő 

dunántúli magyarnak. Ami persze kicsit odébb és más megközelítésben fordítva is 

érvényes. 

Ennyit a nacionalizmusról. 

Erdélyről pedig még sok minden mást. Máskor és más alkalmakkor, itt és mindenhol.  

Beszélni kell arról, hogy volt idő mikor a magyar kultúrát, annak átmentését, tehát a 

magyarságot Erdély jelentette. És megfelelt ennek az elvárásnak. S arról, hogy cserében 

mit is kapott? 

De tanulságos lenne végiggondolni, hogy az itt és most is felismerhető gondolkodás 

és magatartásmódok, miként vezettek Erdély elszakításának megkönnyítéséhez. 

Különösen érdekes lenne azt tanulmányozni, amint és amiért az utóbbi évtizedekben 

eltűntek az Erdélyre vonatkozó ismereteink, és csökkenni kezdett az arra irányuló 

érdeklődés. 

Kibontható lenne az a gondolat is, hogy az általunk ismert, Erdélyt kutató, 

megismerni akaró, pártoló, szerető emberek közül miért kerültek ki arányaikban sokkal 

többen, a jelen hazai - főleg a háttérben és szerényen munkálkodó - kiválóságai.  

Fontos lenne utánanézni annak, hogy az 1989-es események után miként 

rombolódott le olyanokban is az Erdély-kép, akikben addig még létezett. Miért felületes 

az ilyen irányba ható információk megítélése. 

Ismernünk kellene az ottani magyarok jelenlegi helyzetét, gondolkodásmódjukat és 

küzdőterük adta lehetőségeiket, reményeiket, vágyaikat. 

Sokkal gondosabban kellene tájékozódnunk a románság jelenkori hozzáállásáról, 

magyarságképéről, együttéléssel kapcsolatos őszinte véleményéről, a nyugati 

szomszéddal kapcsolatos terveiről, szorongásairól, a bennük a túlnyerés miatt lappangó 

félelmekről. 

Ismernünk és becsülnünk kellene szomszédunk valódi értékeit. 

Tanulmányozni kellene a politikai és gazdasági trendek érdekeit, s azt, hogy ezek 

miként hozhatók párhuzamba a mi érdekeinkkel, netán álmainkkal. 

 

Mert most Erdélyt felejtetik el velünk, legközelebb pedig magyarságunkat, kultúránk 

gyökereit, egyetlen igazán értékes kelengyénket, melyet magunkkal vihetünk az 

Európával újra megkötendő frigybe. 

 

 

Leányfalu 
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Naplójegyzet: 1999. szeptember 18. 

 

                                                                              Megjelent: Átalvető 32 (1999. április) 

 

 

                         ELŐSZÖR ELÉNEKELTÜK A HIMNUSZT 

 

 

1999 szeptember 18-án szombaton 10 órakor, a Gundel étterem Erzsébet termében, 

tizenhatodik alkalommal adtak át élő és elhunyt nagyjainknak, Magyar Örökség 

címeket. 

A nyolc választott között ott volt az erdélyi Mezőség szülötte, gróf czegei Wass 

Albert is.  

Az ünnepi megnyitót Mádl Ferenc mondta. 

Először azonban elénekeltük A HIMNUSZT. 

A sokfelé megforduló újságíró számtalanszor élheti át ezt az élményt. 

De ez egészen más volt. Évek óta nem hallottam a Himnuszt így énekelni. Már előtte 

is nagy érdeklődéssel figyeltem, hogy kik gyűltek itt össze. Kevesen a képernyők és 

politikai jellegű események mindennapos arcaiból, sokan ismeretlenek, vagy csak 

nevűkről ismerősök, akik csendesen gyarapítják a nemzet közös kincsesházát. 

Olyasfélék lehettek, akiknek eszébe juthat létrehozni a Magyar Örökség Aranykönyvét, 

akik veszik a fáradtságot, hogy javaslatokat tegyenek abba, akik eljönnek az ezzel 

kapcsolatos ünnepi alkalmakra.  

Nos ezek az emberek énekelték másként a himnuszt, mint azt megszoktuk. Nem 

gépzenét kiegészítve, nem ímmel-ámmal, nem imitt-amott és nem hangtalanul, nem 

fanyalogva, nem kötelességből s mégis nem hivalkodva vagy tüntetően. Senki nem 

kérte fel őket arra, hogy miként énekeljenek. Ők így éneklik a Himnuszt. 

Hittel, meggyőződéssel, és vallomásosan. 

Az egyébként is szép és felemelő ünnepségnek ez volt a legszebb pillanata, ez 

röpítette azt a kétséget kizáró hitelesség magaslatára. 

 

Mádl Ferenc megnyitójában elmondta, hogy állampolgári javaslatok alapján 

szerveződött meg az ötlet. Eddig több mint 100 címet adományoztak , hogy 

negyedévenként vitatják meg a jelölteket és titkos szavazással döntik el, mely 

teljesítmények kaphatnak elismerést. Ezt követően laudátorokat kérnek fel, akik 

behatóan értékelik a díjra érdemesek életművét. Az átadás helyszínén rövidített 

formában mondják ezt el, de könyv formájában kiadásra kerülnek a laudációk teljes 

szövegei, az első 100 éppen a közeljövőben. 

Így akarják létrehozni a magyar nemzet „láthatatlan múzeumát” 

 

A továbbiakban Hegedűs D. Géza megrázó interpretációjában hallhattuk Wass 

Albert Nagypénteki sirató című versét, majd Jókai Anna olvasta fel az ajánlást. 

A laudációt, melynek teljes szövegét alább ismertetjük, Medvigy Endre mondotta. 

Az Aranykönyvben ez áll: „Isten és a haza szolgálatába állított lírájáért”. 

Ezután báró Atzél Ferenc vette át a díjat. Rövid köszönő szavait idézem: 
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„Mint a kitüntetett családjának tagja, gyermekeinek távollétében, kérésükre, 

köszönettel veszem át az életében és halálában egyaránt hányatott sorsú gróf czegei 

Wass Albert kitüntetését. 

Valamennyien tudjuk, hogy életművével és egész munkásságával, melyet nemzetéért 

folytatott, kiérdemelte ezt. 

Szomorú, és jellemzően magyar életpályáját tetézi be az, hogy ezt a kitüntetést, 

közismert okokból, csak halála után kaphatta meg. 

Adjunk hálát Istennek, hogy azok, akik erről tehetnek, most, itt, nincsenek jelen.” 

Záró mondataiban Jókai Anna két szép gondolatot villantott meg. 

Wass Albert képes volt a transzcendens tudat betöltésére. A nemzet sorskérdéseit 

illetően egyszerre volt kétségbeesett és reménykedő-hívő. 

A továbbiakban Bárdos Lajos nagy hatású kórusműveiért és zenepedagógiai 

munkásságáért, Vásáry Tamás zongoraművész és karmester emberi és szellemi 

kiválóságot tanúsító művészetéért, Földi Imre világraszóló súlyemelő teljesítményeiért, 

Csete György építész és Csete Ildikó textilművész a hagyomány és a korszerűség 

ötvözésével végzett ópusztaszeri alkotóművészetükért, Gundel Károly konyhaművész, 

hagyományteremtő vendéglátó kultúrájáért kapta meg a kitüntető címet és került be az 

Aranykönyvbe, melyet a Magyarok Házában őriznek. 

A mértéktartóan szép és nagy szellemi élvezeteket nyújtó ünnepség végén a Szózatot 

énekeltük, a Himnuszhoz hasonló „felfogásban”. 

 

 

Leányfalu 
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Beszéd: 1999. szeptember  30. 

 

 

                                                                                 Elhangzott: Magyarok háza 

                                                                                                     1999. október 02. 

                                          Megjelent: Erdélyi Magyarság 40 (1999. december) 

                                                  

 

            TIZEDIK ÉVFOLYAMÁBAN JÁR AZ ERDÉLYI MAGYARSÁG 

 

 

Amikor Köteles Pál útjára bocsátotta az Erdélyi Magyarság első évfolyamát, tudtuk, 

hogy az oly régen várt lap megszületett, hogy fórumot kap a közös kereszt hordozása 

jegyében erdélyi magyar, Erdélyből emigrált társa és az Erdély sorsa iránt felelősséget 

érző anyaországi. Ugyanakkor jogosan reméltük, hogy egy demokratizálódó ország 

felelős személyei versengve fogják támogatni e nemes ügyet. 

Sajnos még Köteles Pál életében megtapasztalhattuk, hogy a segítség nem onnan jön, 

ahonnan elvárható lenne és, hogy az egymást váltó kormányok ebben is, akár a hideg 

pénzügyi szemlélet mindenhatóságának egyértelmű elfogadásában, alig különböznek 

egymástól. 

A lap magára maradt, s ha visszalapozom számait nem találom ennek magyarázatát. 

Ha csak nem tekintem annak azt a kívülről ránk nehezedő elvárást, mely onnan villantja 

ránk szúrós tekintetét, ahol a trianoni tragédia felelőssége, máig ható eredményeivel és 

merev önmagát felülbírálni képtelen szemléletével honol, meg ahol a nyertesek, a 

túlnyerés tudatából fakadó állandó szorongással küzdve forgolódnak máig is, álmatlan 

éjszakákon. 

Valahogy eszembe jut egy párhuzam. 

Egyik oldalon áll az egyén, a mai magyar, aki ha nemzetben gondolkodik zavarba 

kell legyen, szégyenkezve kell eldadogja véleményét s bocsánatot kell kérjen, nehogy a 

szélsőségesség, a nacionalizmus billoga legyen jutalma. Ilyen irányban már generációs 

lemaradás van, vagy mondhatnánk, már generációs előnye van azoknak, akik tűzzel-

vassal verik ki a fejekből a nemzetben gondolkodást, mi több arra nevelnek, hogy az 

egy szörnyű métely. 

A másik oldalon pedig ott áll ez az ország, ez a nemzet. A nemzetközi élet bármely 

színpadán zavartan kell beszéljünk a minket ért égbekiáltó igazságtalanságokról. 

Bocsánatot kell kérjünk, s ha kell kérünk is, azoktól, akik tragédiáink haszonélvezői. Ha 

megszólalunk a stabilitás ellenségei, az ősi magyar nacionalizmus ébresztgetői vagyunk, 

elmúlt – szürkéről utólag feketére festett – rendszerek visszasírói. Egyes, valóban 

szélsőséges, de számon soha nem kért személyek vagy pártok szerint pedig, Európa 

mételye. 

Ha megértjük - s mért ne értenénk meg - ezt a képtelen helyzetet, minden szó 

feleslegessé válik az Erdélyi Magyarság fontosságának méltatására. Ha nem jött volna 

létre, minden erőnkkel létrehozásán kellene munkálkodnunk.  

Szerencsére eddig még mindenkor akadtak felkentek, küzdelemre születettek, akik 

félretéve minden egyéni érdeket, szolgálni tudták azt a lapot, mely igen kisszámú 

testvérével gyújtogatja a fényeket az elsötétített fejekben, simítja a ráncokat a gondok 

barázdálta homlokokon, egyenesíti a kereszthordásban görnyedt gerinceket. 
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Nagy volt a riadalom, mikor - az erről mit sem sejtő - összmagyarságot ért súlyos 

veszteség mellett a ma méltatott lapot, az Erdélyi Magyarságot is leteríteni látszott, az 

alapító Köteles Pál halála. 

Abban, hogy a lap tovább élt és hatott, a halott Köteles Pál köztünk élő szellemének 

is döntő szerepe van. Mert ez a szellem képes volt megtalálni a méltó 

továbbhordozókat. A láng őrzői ott őriznek a vártán. A már annyiszor alámerülni látszó 

lap, búvópatakként újra meg újra felbukkan és viszi a megváltó gondolatot. 

Tíz évvel ezelőtt, az induláskor, a jó és a rossz mezsgyéjén állva még egyszerű volt 

határt húzni közöttük. Az eleven sebek, s a friss emlékek, a fájdalmas tapasztalások 

bánata és a megszabadulás boldog öröme erőt és tisztánlátást adott annak, aki meg 

akarta ítélni a múltat s annak megtestesítőit. Mára azonban a politika mesterségének 

minden sötét ármánya, a gazdaság gátlástalanságának minden hatalma elérte azt, hogy 

egyre nehezebb legyen tisztán látni.  

Mily bölcs a népi emlékezet. Milyen régi és egyszerű hasonlat, amely a zavarosban 

való halászásról szól. 

A zavarossá tett gondolkodás, az elbizonytalanított ítélőképesség tisztázó írásokért 

kiált. Ezt az űrt tölti be az Erdélyi Magyarság. 

 

Most itt állunk, s ünnepelve a csakazértis túlélést, ezzel az ünnepi hangulattal is 

magunkat erősítve nézünk a jövőbe. 

Hittel, reménnyel, töretlen harci kedvvel. 

Köszönet ezért az Erdélyi Magyarságnak. 

Köszönet ezért neked is, Köteles Pál. 

 

 

Leányfalu 
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Naplójegyzet: 1999. október 02. 

 

 

                                                                    Megjelent: Átalvető 33 (2000. március) 

 

 

MEGGYŐZHETÜNK-E EGY CSENDES AMERIKAIT ARRÓL, HOGY 

OKKAL NEM MEGY A MAGYAR, ROMÁN ISKOLÁBA ? 

 

 

A Trianon traumát tárgyaló egyik találkozás tematikáján tipródva, ismét terítékre 

került egy ötlet. Angol nyelvű könyvre volna szükség, hogy a miénkkel szemben szöges 

eltérést mutató gondolkodásmódon nevelkedett amerikai is megérthesse gondjainkat. 

Konkrét esetről mesélt a javaslattevő. A magyarul megtanulni sem rest szimpatizánsunk 

mindent elsajátított velünk kapcsolatban, csak azt nem értette, miért nem akarnak az 

erdélyi magyarok román iskolákban tanulni. 

A felvetés már régen izgatta fantáziámat, s most ismét gondolkodásra késztet.  

Mindenekelőtt az jut eszembe, hogy ezt a kérdést elkerülhetetlenül másként érti vagy 

nem érti a más-más országokban felnőtt mai érdekelt, vagy érdeklődő. 

Mert kérdeznénk csak meg, az örökösen „nyereményüket féltő” szomszédságunkban 

az utca emberét. Bizony az meglepő dolgokkal traktálna és azt amit mi a 

legtermészetesebben találunk igazságtalannak, égbekiáltónak stb. ő ugyanilyen 

természetességgel és számunkra égbekiáltóan képtelen érvekkel nyilvánítaná 

igazságtételnek. 

Ami az ő meggyőzésüket illeti, az szinte lehetetlen feladatnak tűnik. Már az 

autonómia szó is akkora szorongást vált ki belőlük, hogy egy erdélyi szaktekintély 

szerint, jobban félnek a magyar autonómiától, mint egy kisebb határkorrekciótól, 

helyesebben ez utóbbit könnyebben tudnák elviselni. 

De itt vannak az európaiak. Mily módon lehet a franciát meggyőzni arról, hogy az 

erdélyi magyar nem román? A homogenizálás tudományában (és eredményeiben) több 

évszázados előnnyel vezető és nagy gyakorlatra szert tett gallok számára úgy tűnik, 

hogy az állampolgárság egyenlő a nemzetiséggel. Nem tudom mit szólnának a 

klasszikus példaként említett kárpátaljai bácsi esetében, aki ki sem mozdult kis házából, 

mégis ötször váltott állampolgárságot. Ezek szerint élete bizonyos szakaszaiban osztrák-

magyar, majd szlovák (esetleg csehszlovák??) aztán magyar, később szovjet-ruszin 

végül ukrán nemzetiségű volt? Minő változatos érdekes élet. Akkor hát mit fáj neki 

Trianon? 

Vita közben tudtam meg újdonságokat. Az angolok is nagy mesterei voltak a 

homogenizálásnak. Módszereiket a fiatal román állam tudatosan és eredményesen 

átvette. Első kísérleti „tangazdasága” az 1878-ban megszerzett Észak Dobrudzsa, ahol a 

románság 5 százalékban volt jelen, szemben a száz évvel későbbi 95 százalékkal. Jó kis 

terepasztal. Jó gyakorlat. 

De térjünk vissza a nagy olvasztótégely, az USA értetlen polgárához és próbáljuk 

elmondani neki, mi is fáj nekünk. 

Szuggesztív módszer az a térkép, melyet egyik könyvében Raffay Ernő javasolt 

megrajzolni, s melyen a magyar Trianon térkép mellett az USA területének kétharmadát 

elcsatolva, feltüntetnénk a maradékot. De talán ez sem lenne elég meggyőző nekik. Ki 
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tudja milyen bitorlást tett jóvá a kétharmados elcsatolás, másként nem is lenne 

elképzelhető. Gondolhatja a derék jenki. 

Feltüntethetnénk a Kárpát-medence utóbbi 1100 évének civilizációs emlékeit, 

jelezvén azok alkotóit, létrehozóit s így bizonyítván 1100 év folytonosságát. Vajon egy 

múlt nélküli ember mennyire hatódna meg ezeken? 

Elétárhatnánk folyóinkat, melyeknek forrásvidéke és felső, sőt olykor középső 

folyása is le van metszve, és vizük határon túlról hozza a szennyet meg az áradást, a 

magyar erdők magyar fája és a magyar sóval rakott bárkák helyett. 

Fényképalbumokat tehetnénk asztalára temetőink utóbbi évtizedekben történt 

átváltozásáról, mint a tudatos etnikai tisztogatás legfelsőbb kategóriájáról, mely nem 

elégszik meg az élők kiüldözésével a jövőből, gondosan kitelepíti a holtakat is a 

múltból. Ez már talán szöget üthetne a fejébe, de egyáltalán nem biztos, hogy nagyot. 

Volna azonban valami, ami talán hatásos lenne.  

Megmutathatnánk neki, hogy nem csak folyóink forrásvidéke, de a nagyvilágban is 

ismert szellemi nagyjaink forrásvidéke is szokatlanul sok esetben esik kívül a 

határokon. Hogy lehet, az imígyen logikájuk szerint nem magyar nagyemberek sora, 

magyarként bejegyezve a lexikonokba (a közismert tévedések és torzítások dacára). 

Hasonló módon össze lehetne gyűjteni a rossz propagandánk ellenére is a 

magyarsághoz kötődő, nemzetközi szinten is jelentős történelmi eseményekből azokat, 

melyek a fenti logika alapján nem lehetnének magyarok. 

Nem elhanyagolható hatást gyakorolna annak feltárása, hogy mennyire központi 

kérdés ma is ezekben az országokban a magyar kisebbség kínos jelenléte. Ha nem 

lennének magyarok, miért jelentenének problémát?   

De a könyv utolsó fejezetében arról is illene bizonyítékokkal szolgálni, s ez már nem 

lenne annyira nehéz, hogy miként váltak ezek az egykor valóban európai kultúrát 

hordozó területek a szó szoros értelmében is Európán kívüliekké, az új gazdák kezében. 

Mennyire jellemző majdnem valamennyi elcsatolt területre a folyamatos visszafejlődés. 

Ezek után lehetne megkérdezni, az unalmas olvasmányon magát átrágó tengerentúlit, 

hogy érti-e, miért nem akarnak az erdélyi magyarok az érvényesülést jelentő román 

oktatásba betagozódni. 

Hogy az eredmény mi lenne? Kristóf Attilával, a Magyar Nemzet főszerkesztőjével 

mondom: „én nem tudom”. 

 

 

Leányfalu 
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Naplójegyzet:  2000. január 02. 

 

                                                   Megjelent: Erdélyi Magyarság 41 (2000. március) 

 

 

A MAGYARSÁG SZENT ÉVÉNEK KEZDETÉT BEÁRNYÉKOLNI KÉSZ 

EGYES MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK CSELEKEDETEI KAPCSÁN 

ÉBREDŐ GONDOLATAIM 

 

 

A téma melynek csak egy kis szeletét merészelném érinteni, hozzá szükséges tudós 

dokumentáció és felhatalmazás nélkül, de országának valamennyi állampolgárát féltő 

indulattal, lassan, fokozatosan, talán nyolc-tíz évtized óta egyre kényesebb és 

kibeszélhetetlenebb. 

Miként a gennyedő fekély, a féltő-félő gondolat is váratlanul, sokszor jelentéktelen 

behatásra fakad fel. Ezért próbálom éppen most leírni azt a néhány mondatot, mely 

érzem ott van bennem, de e pillanatban még magam sem tudom milyen formát öltve 

próbálja jószándékát, és mindenkit magához ölelő féltését bizonyítani. 

Szülőföldemen kapott holtig ható neveltetésem, s az engem ott ért befolyások 

alapján, közel negyed századdal ezelőtt történt visszahonosításom idején már fájó s 

csalódott szívvel figyeltem a frissen felfedezett anyaországban, a zsidó kérdés 

jelenlétének megnyilvánulásait. 

Erdélyben, mely bár művi úton, de egy jelentős antiszemita hagyományokkal 

rendelkező ország részévé vált, fél évszázados román uralom után sem észleltem e 

kérdést. Ha szóba jött, akkor a kivándorlás kapcsán vagy a velünk együtt magyar 

kisebbségi sorsát élő-szenvedő zsidó kortársainkkal való mindennapi, őszinte, és 

felhőtlen kapcsolatban volt csak tettenérhető. Ennek felhőtlenségére mi sem jellemzőbb, 

mint a közöttünk s közöttük sőt gyakran csak közöttük is fel - felcsattanó kacagások 

emléke, a téma kapcsán elhangzó tréfálkozások ártatlan oda-vissza játékában. 

Ez a természetes, könnyed és arányait őrző viszony tűnt itt el. S vele az akkor s ott 

élő együvé tartozás melege. 

Azt amit itt az utóbbi években a kérdés kapcsán tapasztalni kénytelen voltam, mély 

szomorúsággal töltött el, s számomra szinte nem is maradt más, mint az elmúlt nehéz, 

de e téren mégis felhőtlen évek nosztalgiája. 

Csendben mégis reménykedek abban, hogy egy ezer év után megszakadt folyamat 

előbb-utóbb mégis visszatér igazi hagyományaihoz. Hogy - ismét Erdélynél, s 

Kolozsvárnál maradva - eljő az az idő, mikor zsidó vallású sorstársával ugyan azzal a 

természetességgel beszélgethet múltról s jövőről egy keresztény polgár, ahogy én 

tehettem azt mondjuk a Farkas utcában, mikor egy unitárius barátommal az unitárius 

„Rómában”- Kolozsváron arról cseréltünk gondolatot, miként zúzták be az unitáriusok 

az előttünk álló gyönyörű gótikus, akkoron még római katolikus, ma református 

templom csipkemennyezetét s utóbb miként űzték  ki őket is onnan. Ma már-még 

valamennyien  saját templomukat látogatják, s együtt imádkoznak a Mindenhatóhoz, 

hogy még sokáig legyenek kik a szent falak közt emelik magasba szíveiket. 

Vajon miért kénytelen tűrni egy közösség, hogy egy politikai csoport, vagy inkább 

érdekközösség, „hírbe hozza őket”. Miért kell például a valaha őket is oltalmazó szent 

koronát és az általa képviselt hagyományt gyalázókat eltűrniük. Hiszen azok éppen egy 
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olyan közösség képviseletének látszatát kelthetik, vagy éppen egy olyan közösség 

képviseletével címkézhetők fel igaztalanul, amelyik történelmi távlatokban pont a 

Szent-Istváni gondolat alapján, és ezer éves vajúdás alatt vált a nemzet részévé, és 

amelyet éppen mint az általa is épített, tehát alkotott országot kívülről szétszaggatók, 

külső erők próbáltak a saját testévé is vált közösséggel szembefordítani. 

Így a történelem csodás sebészi kése által inplantálódott és szervült részünket nem 

saját immunrendszerünk akarja kitaszítani, hanem külső beavatkozással próbálják 

gerjeszteni oda-vissza azokat a felesleges és káros immunreakciókat, melyek az egész 

elválaszthatatlanul közös test kárára működnek. Teszik ezt arra nem is gondolván, hogy 

siker esetén közös vesztünket ünnepelhetik. 

Igen, közös vesztünket. E két szó a veszély igazi megfogalmazása. 

Ami pedig a veszély valódi hordozóit illeti? Amint a nemzet közös felemelkedését 

célzó világkiállítás, az „elkövetők” szerint előrelátó, de valójában szűklátókörű, mindent 

csak a gazdasági oldalra korlátozó (vagy rossz szándékú) megakadályozása, úgy a 

millenniumi év botrányba fullasztásának szándéka is, egy tőről fakadnak. 

Miért olyan fontos a magyar hagyománytisztelettel ellenkezni, úgy, hogy éppen 

olyanokra vetítik a gyanú árnyékát, akik a legerősebb és közismerten gyönyörű 

tradíciókon alapuló kultúra tagjai, vagy tisztelői. 

- Ha ez politikai érdek, a hatalom megszerzésének eszköze az igen sötét és 

ugyanakkor paradox dolog, hiszen éppen ezzel a szándékkal vádolják azokat, akik a 

hagyományt élesztgetik. Csakhogy a legbizalmatlanabb bírálójuk sem tagadhatja, hogy 

ennek a hagyományélesztésnek - európai és nem európai minták alapján is - éppen most 

van az ideje. Vagyis teszik a dolgukat, ha nem tennék, akkor kellene felelősségre vonni 

őket.  

- Ha ez tiltakozás, a „tagadó” gondolatkört képviselőkhöz (és nem az általuk gyanúba 

kevertekhez) mérten tagadhatatlan többséget képviselő hagyománytisztelő vélemény 

(melyben igen valószínű, hogy a gyanúba keverteknek is tízezrei tartoznak) másságával 

szemben, akkor e tiltakozók éppen saját toleranciát és a másság elfogadását hirdető ál-

elveikkel kerülnek szembe. 

- Ha céljuk az, hogy a nemzet hagyománytiszteletének kipellengérezésével éppen az 

ezer éves toleranciát és befogadó készséget fordítsák visszájára, a ma még - 

generációkat kitevően - nagyszámú belső, és természetesen még nagyobb számú külső 

tájékozatlan szemében, az igen szomorú és aljas dolog lenne. 

- További következtetések levonása nem volna helyes, remélhetőleg tévedés volna és 

ma még tabu téma, még az ezekkel kapcsolatos ellenvélemény is ingoványba vezet. Az 

ilyen veszedelmes következtetésekre azonban éppen ezek a cselekedetek adnak tág 

teret.  

És ez az ami ennek a magatartásnak a legfőbb veszélye. Ezért kellene ellene minden 

jóérzésű embernek egységesen állást foglalni. 

Ne feledjük el mi magyar polgárok, hogy szép hagyományaink közösek. Szent 

helyeink tisztelete közös ügy. Szent ereklyéink valamennyiünket összekapcsolnak. 

Végül még valami nagyon fontosról. 

A zsinagógába az ősi zsidó vallás hagyománya szerint előírás, hogy nem illendő 

fedetlen fejjel bemenni. Az azonban nem szerepel a szent könyvekben sehol, hogy a 

fejfedő mici sapka legyen. A mici sapka eredetét máshol kell keresni. 

Közösen. 
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Leányfalu 
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Naplójegyzet: 2000. január 02. 

 

 

HITÜNK, ÖNBIZALMUNK, MEGMARADÁSUNK FÜGGŐHÍDJAI 

 
                                                                                                                                         

A millenniumi évet megnyitó hangverseny szünetében 

                                                                                                              éreztem a kényszert, hogy gondolataimat papírra  vessem. 
                                                                                                              Csupán sietve, ceruzával. Akkor kapta címét is ez  az írás. 

 Először Nemeskürty tanár úr emelkedett bölcsességet 

sugárzó beszédét, majd Szokolay Sándor szimfóniáját 
hallgattam csodálattal, de ez utóbbi  Nagy Gáspár írta szövegét, 

az énekes interpretációban nem értettem jól. Csak miután 

pontot tettem az írásra - a szünet végén - szólalt meg a szerző. 
A költő szavait idézte: ARANYLÓ HÍDON JÖTTÜNK.  

 

 

A világ ünnepel. Új évezred kezdetét köszöntik. Az egyház is szent évet hirdetett. 

S vajon véletlen-e, hogy a magyarok millenniumi éve is ezzel esik egybe? 

Már az első ünnepségek igazolják, hogy szükségünk van hitünk, önbizalmunk ilyen 

megerősítésére is. 

A korona átszállítását kisstílű, nevetséges, micisapkás, forralt boros, röpcédula 

osztogatás próbálta megzavarni. De hol volt ez a 200 félretájékoztatott-nevelt, fiatal, és 

főleg vezetőik, a hideg éjszakában is a korona megtekintésére várakozó sokezres 

tömeghez viszonyítva?  

A parlament előtt kígyózó sor úgy szárnyalt a buta és hátsó gondolatok vezérelte 

akadékoskodás fölött, mint büszke függőhíd a szennyes ár felett. Mert vannak pillérekre 

épülő a vizekkel vitatkozó hidak, s vannak magasan ívelők, melyek nem illetik lábukkal 

a leküzdésre ítélt elemet. 

Ilyen hidakra emlékeztetett a Miniszterelnök úr parlamenti és Nemeskürty tanár úr 

operaházi beszéde. Előbbit a magyar parlament csodálatos épülete s a kinn várakozó 

tömeg, utóbbit az operaház, és Szokolay Sándor, rólunk-nekünk szerzett zenéje övezte 

foglalat gyanánt, mint drágakövet az aranyműves. 

A sok borongás, méltatlan küzdelem és a mocsokban való megmerítkezés kényszere 

után, először éreztem magam feltétel nélkül optimistának, erősnek. 

A Nemeskürty beszéd után bennem ébredő érzések nyomán még jobban értettem, 

hogy miért elleneznek egyesek mindent, amiből erőt meríthetünk, hogy miért nem 

kellett a világkiállítás stb. De azt is, hogy hagyományainkon nyugvó és minket 

mindenek felett átvezetni képes hídjaink ott magasodnak a rontás erői felett. Hogy ha 

ezt valamennyien átérezzük, akkor úgy haladhatunk egy közös jövő felé, hogy közben 

nem is szennyezzük be magunkat vitatkozással, perlekedéssel, magyarázkodással. Nem 

hagyjuk magunkat sarokba szorítani, hogy a ránk szórt szidalmak köveit legyünk 

kénytelenek visszadobálni, a fröcsögő gyűlöletet visszaköpködni.  

Az Orbán beszéd az erő, a Nemeskürty szónoklat a bölcsesség, a Szokolay muzsika a 

szelídség sodronykötelét adta egy spirituális függőhídhoz. S mindhárom a magyar 

zsenialitásét. 

Csak rá kell lépni. És haladni az eddiginél szebb ország álma - s ha mi is úgy akarjuk 

- valósága felé. 

 

 

Leányfalu     
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Naplójegyzet: 2000. január 15. 

 

TÖPRENGÉS 

 

Még nincs itt az éjfél, de végéhez közelít egy dolgos hétköznap. A gondolatforgató, 

nyüzsgő elme nem hagy nyugalmat, s míg szól a lelket simogató orgonamuzsika, a 

nyugalmas gondolatra vágyó tekervények, paradox módon, tehetetlenül kutatnak a nap 

folyamán elszenvedett bántó ingerek nyomai után. 

Az emberi kicsinység megannyi lenyomatán bukdácsol az emlékezet, mint könnyed 

gördülésre készült karcsú fogat, a kátyús utakon. Közben meg-megáll és magába néz.  

Joga van-e ítélkezni elevenek s olykor holtak fölött, kik tudatlanság s durva indulat által 

vezetve, vagy a könnyen szerzett mámor állapotában bántották igaztalanul. 

Irigység, hazug vád, nevetséges, gyermeteg, felületes félremagyarázás megannyi más 

galádság mind megesett már itt. 

De vajon az mi e törpe közösség kisembereit torzítja, nem hatott-e, maguknak  

nagyobb s jelentősebb helyet kivívott emberekre is? Nem ugyan az-e ez egyszerűbb 

formában, mint amit egy-két grádiccsal fennebb hallani? 

Itt mindenki mindent tud, ítél, ítéltet, továbbad. Tapos, pusztít, ha csak teheti. Ok 

nélkül, cél nélkül, haszon nélkül, önmaga kárára is ha kell. Vakon. S ez a legrémesebb. 

Amott magasabban ugyan ezt a „magasabb” célok szentesítik, s egyúttal mintát kínálnak 

az alant levőknek. 

Amott a haszonért ártót legalább saját logikája igazolja, de emitt a cél nélküli 

gonoszság, a valódi, szánalmas kicsinység legbiztosabb próbaköve. 

A kocsmai asztal meghitt melegében gondolok egyet valakiről, akit irigylek és az 

ötletet már mint információt közvetítem. S van sok fogékony hasonló, ki azt saját 

ötletekkel toldva adja tovább. Így ő a jólértesült bennfentes. És nincs oly képtelenség, 

amit ez a közösség nem tesz magáévá. Sok a kocsma és nagy az ő hatalma, s kevés a 

szentély, a téglából való vagy szellemi formájú.  

Az igaz tett s a tiszta gondolat nem lel fülekre. Nem, mert az ki erre képtelen, másról 

sem képes azt feltételezni. A tevékeny, küzdő, építő magatartásmódnál kényelmesebb a 

magunk sajnáltatása, az ide - oda mutogatás s a példát felmutatók besározása. Ennyi az 

egész. 

     Először vitatkozni, bizonyítani lenne kedve a sértettnek. Aztán rájön, hogy ezek az 

emberek nem képesek még saját maguknak sem beismerni ocsmányságukat. Hazug 

véleményükről önmagukat is meggyőzték, gonosz gondolatuk már születése 

pillanatában szervült bennük. Mi sem egyszerűbb. 

     Nincs kivel vitatkozni. Csak a felröppenés lehetősége marad, fel a bölcsesség 

magaslatára. Beszélj bolond, forogj világ a mocsokban. Visszavonulok hát a belső béke 

remélt bástyái mögé. 

De milyen nehéz ezt tenni annak, akit a sors kegyességéből cselekvésre neveltek, akit 

szolgálatra tanítottak, s őt bántó sorstársaiért élni. 

Ez az a pillanat, mikor már csak a keresztyéni szelíd alázat segít. 

S a Mindenható. 

 

 

Leányfalu 
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Beszéd: 2000. január 25. 

 

                                                       Elhangzott: 2000. február 10.-én Törökbálinton  

                                                                           az ASTRAZENECA galériában 

                                                       Megjelent: Astra-Zeneca Magazin 2000/2 

 

 

                         KOTSIS NAGY MARGIT KIÁLLÍTÁSÁRA 

 

 

Kiállítást megnyitni megtisztelő felelősség.  

Így aztán, aki ennek tudatában vág bele, szoronghat, hogy illő alázattal, kellő 

tárgyilagossággal, jó szemmel s nem utolsó sorban hozzáértéssel látja-e el tisztét. 

A kellő alázattal kapcsolatos elvárásnak úgy éreztem képes leszek megfelelni, a 

tárgyilagosság terén már félek, hogy véthetek, hiszen olyan művész művei sorakoznak 

itt, akinek életpályája ifjú éveinktől nagy következetességgel kanyarodott a magaméval 

hasonlatos irányba. Némi művi rásegítéssel szépet szerető szemem is lehet még a régi. 

Na de a hozzáértés?  

Itt gondolkodtam el azon, hogy helyes-e elfogadni ezt a felkérést. 

S ekkor eszembe jutottak a lapok művészeti rovataiban olvasható méltatások és 

kritikák a maguk belterjes nyelvezetével, a hatalmas és mindent átfogó ismeretek 

bizonyításának kényszere szülte, önmaguknak tetszelgő hivatásos sorok. 

És feltettem a kérdést magamnak. 

Kinek alkot a művész? Kritikusoknak, pályatársaknak, galériatulajdonosoknak, 

elvárásoknak, külső kényszereknek?  

Úgy vélem az igazi művész úgy alkot önmagának, úgy ismétli meg művében 

önmagát, úgy közvetíti látomásait, hogy azzal minket szolgáljon. Minket, hétköznapi 

látókat és érzőket, azokat, akikről szól ez a művészet, s akik sors adta életükkel, 

örömeikkel és bánataikkal, tragédiáikkal együtt alkotják a közeget  melyből táplálkozik, 

s melyről gondolatot, érzést közöl.  

Kotsis Nagy Margit több értelemben is messziről jön, nagyon sokat látott és 

rendkívül sok mindent meglátott s reméljük még nagyon sokáig győzi szemmel, szívvel, 

lélekkel, szellemmel ezt a csodálatos szerepet, amit a művész, mint közösségünk tükre 

kell eljátsszon,  a közös színpadon. Mert a tükör  maga a művész, de ez egy olyan tükör 

amelybe nem lehet direkt beletekinteni, ezért aztán ő a tükörképet - úgy ahogy az benne 

tükröződik - műveiben tárja elénk. 

A mai kiállítás anyagának alkotója sokféle tükörképpel örvendeztetett meg minket. 

Megannyi bizonyítéka a tehetségnek, elkötelezettségnek, őszinteségnek. 

Most amikor annyi vita osztja meg az új millenniumi társadalmat, amikor ez a 

nemzet ismét sorsfordulóhoz érkezvén egymást cibálja minden kis útkereszteződésnél, 

nagyon megnyugtató az az egyenesen ívelő szellemiség, amely egész pályáját jellemzi.  

A kettős elnyomatásban edződött gyökerekből táplálkozván, tehetsége elemi erővel 

tört felszínre és minden nehézséget szinte elsöpörve haladt a maga útján. Képes volt 

egyidőben megfelelni az önmagában sem hétköznapi anyai feladatoknak, első - a szó 

nemes értelmében hétköznapi - énjének, és közben, hitem szerint az ezzel járó 

gondokból és örömökből is erőt merítve, egyre feljebb és feljebb vinni a szuverén 

művészi tökéletesség felé törő másik ént.    
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Képes volt újra és újra gyökeret ereszteni, megkapaszkodni, és nem kérni hanem újra 

s megint újra: adni. Az a genetikailag is determinált ősi, és évszázadok óta bizonyításra 

késztetett gyökér akkora törzset és lombozatot hajtott, hogy az át meg átplántálásokat 

visszametszés nélkül, a természet törvényeivel valósággal ellenkezve élte túl. 

Ösztönösen tudta, hogy neki örökké adni kell, s ehhez életben kell maradni, az életben 

maradáshoz pedig még többet kell adnia. Ezt is teljesítette. 

 

Az itt felmutatott anyag csak kicsiny része az életműnek. Csupán egy villanás. De ez 

a villanás is nagy munka eredménye. Annak, amit itt látunk, egy része úgy is  

mondhatnánk, hogy világpremier. Bronzról készült papírnyomatokat látunk. Egyedi 

kísérlet két látszólag ellentétes anyag használatából.  

Nézem a kifejezési formát szolgáló anyagokat. Egyik oldalon ott van a bronz. Már 

egymagában ez is maga a csoda. A 12 fázist megélő viaszvesztéses technika eredménye. 

Az ismereteink szerint puhábbnak tudott fém bársonyos felszínén lágyan törik meg a 

fény. S mellette a merített papír. A maga természetes puhaságával. A szemlélődő érzi, 

hogy ez már több mint kísérlet. Ennek jövője lesz.  

A művész, ki tudja hányadik korszakát élve jutott el a nyugtalan és folytonos keresés 

útján ide. 

Tudjuk, hogy első nagy korszaka a kisebbik hazában zajló pályakezdés 1978-ig 

tartott. Ez volt az önmagát keresés és a kísérletezés hőskora. Anyagban, formában, 

eszközökben kereste, kutatta a mondanivalóhoz legjobban illő kifejezési formát. 

Aztán néhány évig - a művésszel szemben - előtérbe került az anya. Négy gyermek 

nevelése. 

1981 és 88 között művészi pályájának fontos szakasza következett. Szeged új otthont 

és lehetőséget adott a művész számára oly fontos „rálátásra”. Ekkor keletkeznek népi 

jellegű asszony alakjai és filozofikus kopasz figurái, az annyi formában megélt 

kiszolgáltatottság jelképének hordozói.  

Idő közben rendszeres résztvevője a szobrászrajz biennáléknak is. 

És eljön 1989. Számára kétszeresen is fontos év. A nagy fordulat mellett személyes 

életében is változás következik. Szentendrére kerül a tömény művészet miliőjébe. Öt 

évig dolgozik a művésztelepen, míg sikerül kialakítania végleges műhelyét. Ez az 

időszak már a letisztulás kora, de amint ez a kiállítás is bizonyítja, a kifejező eszközök 

keresésében továbbra is fáradhatatlan. 

Nem az önmagát túlmenedzselő művész típusa. Választott életformája sem teszi ezt 

lehetővé. Eddig mintegy tíz honi, és öt külföldi kiállítást rendezett. 

Mikor a megnyitóval kapcsolatosan erről a kiállításról kérdeztem, csak azt kötötte 

lelkemre, hogy mondjunk köszönetet a kiállítást felvállaló Astrazeneca cégnek valamint  

az új technika kidolgozásában neki nagy segítséget nyújtó Lendvay László és Bojkovits 

Sándor uraknak. 

 

Itt áll tehát a legújabb anyag, az eddig egyedülálló kísérlet, az életmű egy újabb 

darabja, mely önmagáért beszél. Nézzék, nézegessék, fogadják magukba, engedjék 

szabadjára gondolataikat és örüljenek. 

 

 

Leányfalu 
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Naplójegyzet: 2000. január 27. 

 

 

CSODA VAGY VÉLETLEN 

 

                                                 

Lehet, hogy az Isten nagyon elfoglalt, vagy éppenséggel beosztással végzi dolgát. De 

valószínűbb, hogy jobban tudja nálunk, hogyan s mikor kell közbelépni. 

Időnként felgyűlnek a segítségére váró árva feje felett a gondok, aztán egyszerre csak 

hipp-hopp intéződni kezdenek. Nem történik semmi, nem lesz a felfelé pillantgató sem 

jobb sem rosszabb, sem szorgalmasabb sem pedig lustább. Csak valahogy beindul 

minden, mintha eljött volna az ő ideje. 

Apró csodák, csodácskák és látszólagos véletlenek sora illeszkedik egymásba. 

Bizony az lenne a jó, ha a gyarló haszonleső ilyenkor erősödne hitében. Ha már a 

várakozási idő vagy netán a felgyülemlett rossz nem vezette el a hit megnyugvást hozó 

ösvényeire, a gondoskodás ilyen bizonyítékai szelíd tényszerűségükkel kellene 

hassanak. 

Csakhogy jut-e eszébe erre gondolni a ma minden transzcendenstől megfosztott 

emberének? Aligha hinném. 

Lassanként a gondolkodás kiváltsága sem adatik meg csak a kiválasztottaknak. A 

többi üzemanyaggá válik a globalizáció hatalmas munkagépében 

 

 

Leányfalu 
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Naplójegyzet: 2000. február 06. 

 

 

ELLENTMONDÁSOS ÉVTIZED 

 

 

Tegnap este összegyűltünk néhányan azok közül, kikkel 1987 december 31-én 

felavattuk a felújított leányfalui körzeti orvosi lakást, vagy kik azóta kerültek ismét 

közelünkbe és így tanúi voltak sorsunk alakulásának. Akkor még nem tudtam, hogy 

életemnek egészen sajátos szakasza kezdődött el itt. Azt sem merhettük hinni, hogy itt 

éljük át életünk legnagyobb fordulatát, a történelmi 1989-es évet. 

A leányfalui szolgálatban eltelt közel 13 év, kétségtelenül pályám 

legellentmondásosabb fejezete volt. Ekkor kárpótolt a sors azokkal a sikerekkel 

melyeket kitartó munkám ugyan indokolhat, de a gondviselés hozzá szükséges alapos 

támogatása nélkül ugyan úgy el is maradhattak volna. Ekkor sújtott a sors a 

legméltánytalanabb bántásokkal, melyeket oly annyira nem érdemeltem, s így 

szerencsésebb helyzetben azok is elmaradhattak volna. Bár ezzel kapcsolatosan el 

lehetne gondolkodni bizonyos törvényszerűségekről is. 

Tudjuk, hogy a korszak minden emberi gyarlóság számára tág teret nyitott, s azt is, 

hogy az igyekezet is sokkal nagyobb lehetőséghez jutott. 

Mégis különös összjátéka az eseményeknek az, ahogyan pályám fordulata 

bekövetkezett. Kétségtelen, hogy eltekintve a család fenntartás és a mások megsegítésre 

tett erőfeszítések sikereitől, eddig nem adódott alkalom arra, hogy más képességeimet is 

megmérhessem a lehetőségek mérlegén. Most azonban a kép egészéhez szükséges 

mozaikok bámulatos „véletlenek” sorozatával álltak össze. Egy dolog maradt továbbra 

is változatlan. Mindenért nagyon meg kellett dolgozzak, s ez hála Istennek nem esett 

nehezemre. 

Most itt állunk, valószínűleg az utolsó fejezet előtt, következik az átköltözés egy sok 

tanulságot és csalódást hozó munka után, az ennek ellenére nagy szerencsével épült 

családi házba. 

Hogy életünk új szakaszában a biológiailag várható eseményektől eltekintve mi vár 

reánk, most sem sejthetjük. A jövő továbbra sem lett biztonságosabb és kiszámíthatóbb. 

Persze egy másik értékrend szerint, és egészen más dimenziókba ágyazódva. 

Isten áldása kísérje e bonyolult, de szorgalmas és talán tehetséges család további 

útját. 

 

 

Leányfalu 
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Naplójegyzet: 2000. február 15. 

 

 

SZELLEM PARÁZSA 

 

 

Kétségbeesve észlelte, hogy a gondolatok pergetése is nehezére esik. 

Fáradt volt és lelkileg elgyötört. Nem érezte már a sodró lendületet, a tevékenység 

boldog mámorát, mely hasonlatos a kisgyermek játékához, amikor a munka akár annak 

gyermeki utánzása eggyé válik a munkálkodóval, az alkotás az alkotóval. 

Már régen nem érzett hasonló űrt magában és maga körül.  

Az okot kereste a környező világban. 

És megtalálta mindenütt. 

Csak egy szalmaszálnyi kapaszkodó tartotta már szellemét életben. 

A gondolkodás kielégíthetetlen vágyának mégis benne pislákoló parazsa. A szellem 

szép ívű mozgásának öröme utáni sóvárgás. Valamilyen alkotás örömének igénye. 

És érezte, hogy ez a parázs, melyet valami benne munkáló megmagyarázhatatlan 

belső, vagy külső erő életben tart, képes lesz újra lángokat szülni és könnyed szikrái 

fognak még pattogva, szeszélyes áramlatok szárnyán röppenni, hűvös esték csillagos 

boltozata felé. 

Mikor pedig mindezt végiggondolta, máris úgy érezte, hogy kell, hogy érdemes, 

hogy szép, hogy kötelesség. 

És elkezdett ismét gondolkodni. 

 

 

Leányfalu 
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Naplójegyzet: 2000. február 19. 

 

                                                    Megjelent: Magyar Demokrata 9 (2000. március 02.)   

                       Erdélyi Magyarság 41 ( 2000. március) 

 

 

           A CIÁNOS PONTY ÉS AZ OLAJOS HERING NYOMÁBAN 

 

 

Amikor február 19-én az alábbi soraim papírra kívánkoztak, a megszületett írást az 

Erdélyi Magyarságnak küldtem el. Egyetértettünk azonban abban, hogy nagyon aktuális 

és először egy hamarabb megjelenő lapnak kellene leadni. Így küldtük át a kéziratot a 

Demokratának, ahol az a 2000/9. számban meg is jelent. 

A téma azonban nem vesztett aktualitásából, sőt a magukat kínáló következtetések 

örökzöld jellege történelmi távlatokat ível át. 

Az ökológiai katasztrófa által létrehozott helyzet és az így kiváltott viták igen jó és 

főleg hasznos lehetőséget nyújtanak a magyar politika és a magyar átlagpolgár 

számára is, hogy „románul tanuljon”. 

Ez az az ismeretanyag, melyből másfél évszázada, de lehet, hogy már ennél is 

régebben elégtelenre vizsgázunk. Hiszen már egy Anjou uralkodónk, ki a kor lovagi, 

tehát európai hadviselési szokásai szerint ment megbüntetni hűtlen vlah hűbéresét, 

majdnem rajtavesztett - számára váratlan hadviselési módszerekkel találkozván.   

A napokban egy tudós kínai férfiú beszélt németül és németeknek írott könyvéről. Az 

érdekes írást elemezve megkérdezték tőle, hogy lefordítja-e azt kínai nyelvre is. 

Válaszában a szerző elmagyarázta, hogy a könyvet nem fordíthatja kínaira, legfeljebb 

megírhatja kínaiul is, a kínaiak számára. Ezt a könyvet a németek számára írta. Két 

nép, két világ. 

Kína messze van, mondhatná a vitatkozó kedvű olvasó. És igazat mondana. De 

Románia is csak látszólag van közel. A tragédia az, hogy míg Kína csupán messze van, 

Romániában ráadásul ott él a szülőföldjének elhagyása nélkül idegen uralom alá került 

legnagyobb európai kisebbség, akik sajnos magyarok. 

Hogy Románia mennyire és miért van messze, erről nyerhet tapasztalatokat a Tiszát 

sirató magyarság, és az alábbi sorok türelmes olvasója. 

A tragédia további fejleményei még csak sejthetők, ebben a szomorú történetben 

azonban lehet egyetlen pozitívum: a további politizáláshoz szükséges tapasztalatok 

bővítése, valamint az erdélyi magyarság drámájának színpadával és dramaturgiájával 

kapcsolatos ismeretek gazdagítása.  

 

                                                          -..- 

 

 

Ezekben a hónapokban mindent megírnak a Tiszáról, s olykor említik gyermekkorom 

szőke Szamosát is. Gondolatait írásban közölni képes embernek, nehéz erről hallgatni. 

Kénytelen megszólalni bár egy kis gondolatforgató esszé erejéig, a teljesség igénye 

nélkül, csupán egy-egy aspektusról, összefüggésről, tanulságról. Most talán jobban 

figyelnek rá. 
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Persze amikor ezek a gondolatok forgatják agyam mészrozsdásodó kerekeit, eszembe 

jut, amint egykor a szamos-parti városban egy fa tetején ülve, a kisebbség érzésének 

minden mélységét kiismerve, folytattam diplomáciai tárgyalásaimat - akkori naiv hitem 

szerint, térítő munkámat - a többséggel. Ezenközben, az otthoni igazmondásra és 

egyenességre nevelés hátrányait hordozván, megismerkedhettem a keleti gondolkodás 

könnyed s mindenkor kéznél levő érvelésével, a hazugsággal, tódítással, alkalmi 

belemagyarázással, a majdani eredmény érdekébe történő túllicitálással, vagy az 

elkövetett saját bűnnek az áldozat nyakába varrásával. 

A várost akkoron még zöldellő ligetek, dombok, patakok, hegyek és erdők övezték és 

a Szamos vizének illata volt. A ciánt félelmetes valóságában még nem is ismertük Csak 

a lelkek házatáján lehetett megkezdeni a méregtannal való ismerkedést. 

Gondolataimnak fűzérén ismét ideilleszthető csomóhoz érkezek. Fiatal orvosként 

éltem meg. Igen értelmes magyar kolléganőm, ki az akkor kétségtelenül előnyt jelentő 

vegyes házasság ellentmondásos helyzetében élt, Magyarországról beszerzett 

esszékötetemet olvasva kényelmetlenül érezte magát a benne talált cáfolhatatlan 

gondolatok kapcsán. Ó ezek csak esszék, az esszéíró azt mond amit akar, nincs olyan 

helyzetben mint a történész, mondta nekem, - románul. A témák és gondolatok önmaga 

mentegetésére késztették. De alig telt el néhány nap és egy ugyancsak vegyes 

házasságból született, tehát fél-magyar, történelem tanárnő útitársam így szólt, mikor 

Dózsa Györgyre terelődött a szó: Dózsa György nekem Gheorghe Doja, bármit is 

mondhatsz te, vagy a te történészeid, az én számomra román - és kész.  

Ennyit egyelőre az esszéíró és a történész felelősségének állítólagos 

különbözőségéről, mielőtt folytatni próbálnám az esszé írását. 

Bár annak valamennyi nehéz emléke ellenére egyre boldogítóbb érzés a múltban, az 

ifjúság emlékei között kalandozni, most tegyünk egy kitérőt a mába. Hiszen a Tiszáról 

beszélünk és természetesen a Szamosról. 

Ezekben a hónapokban tehát mindent megírnak a Tiszáról, egyszer és még egyszer és 

sokszor. Alig vagy egyáltalán nem emlegetnek azonban egyetlen szót. Ez a szó 

egyébként fájdalmasan ismerős: Trianon. 

A földrajzi és gazdasági egység szempontjából nem volt a világon sok olyan ország 

mint az egykori Magyarország A modernkor terminológiája szerint ez egy egységes 

régió volt, mely ráadásul nagyszerűen, a zsindelyek természetességével csatlakozott a 

körötte levő régiókhoz. Ez volt sokáig nagy előnye, és egyben tragédiája, s ez lett a 

veszte is. A feldarabolásában érdekeltek azok között osztották szét, akiket csodás 

hírével és befogadó magatartásával ide vonzott. 

Ebből az országból valóban csak egy folyó folyt ki és nem érkezhettek területére 

idegenek által szennyezett vizek.  

Ott, ahonnan most a cián érkezett, még ma is keletje van egy olyan mondókának, 

mely imígyen hangzik: „Egy folyó se folyjék ki az országból”. Ez jelentésében 

hasonlatos a „Dnyesztertől a Tiszáig”, szintén élő ottani jelszóhoz. 

Az elmúlt évtizedek több oldalról is hozzánk érkező folyószennyezéseinek se szeri se 

száma. Az ezekről szóló hírek elenyésztek a proletár internacionalizmus nagy 

süllyesztőjében. 

Csak kevesen gondoltak arra, hogy mi folyik például Romániában (s később -

Romániából). A bolsevizmus primitív és semmit sem kímélő termelési hírekre beállított 

szemlélete mellett ott - a szerintük igazságtalanul keletre húzott határ mögött - még a 

Balkán is munkált. Hemingway jut mindegyre eszembe. Már nem tudom szó szerint 
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idézni, de Erdélyről az egykori Trianonból tudósító körülbelül ezt mondta, néhány évvel 

a békeszerződés után: Azt hittük, a Balkánból Európát csináltunk, de Európából 

csináltunk Balkánt. 

Hát itt vannak a cián gyökerei, kiegészülve a globalizáció gátlástalan, tolakodó, és 

semmivel sem törődő természetével, mely minden rést megtalált és kihasznált. De azzal 

a réssel, amit a ciános tó gátján ütött, vajmi keveset törődött. 

S milyen érdekes az a hasonlatosság, mely a nacionalista román körök és a globalista 

ausztrál vezetés érvelése között észlelhető. Előbbi csak megtoldja a számára mindenkor 

szükséges xenofóbiával. A hangvételt még akkor ismertem meg, mikor ama szamos-

parti város nagy cseresznyefáján üldögélve téríteni próbáltam. 

Hogyan is szólnak most a román nacionalisták őszinte felháborodásának szavai, 

melyekkel az „ősi földjén békésen szendergő és mindenkor oly szelíd” népüket akarják 

felébreszteni? 

A magyar fél túloz, hazudik, hasznot akar húzni. De nem hiányzik a gyermeteg érv 

sem. Mifelénk mosolyt vagy felháborodást fakaszt, de keletkezésének helyen nem sokat 

gondolkodnak azon, hogy elfogadják-e vagy sem: A halak meghűltek. Hideg volt a tél. 

(A halak filogenezise során először.) A magyar gyárak jól időzítettek, pontosan akkor, 

amikor Románia becsületesen jelzett egy kis ciánocskát, ők belezúdították a saját 

Tiszájukba a maguk szennyét is.(Talán még arról is gondoskodtak, hogy a Tisza 

visszafelé is folyjék.)  

Íme hogyan is kell áthárítani a saját bűnt?  

Erről egy családi történet is szól. 1848-ban az én családommal esett meg a 

könyvekben is feljegyzett eset, hogy egyik női felmenőnket a zalatnai erdőben a mócok 

kaszával koncolták fel és hasából a magzatot kivágva egy fára szúrták. 

A történettel legnagyobb meglepetésemre Lancranjan és más Ceausescu éra-beli 

szerzők műveiben találkoztam, fordított formában. Később a különböző korokban 

magzatot kimetsző magyarok csak úgy sorjáztak a román megemlékezésekben. Hasonló 

esetet azonban egyet sem tudnak bizonyítani. 

Nem volt más sorsa a trianoni tárgyalások során Párizsba szállított bukaresti 

prostituáltak történetének sem. Lancranjan úr szerint a magyarok azért örvendhettek 

méltánytalanul szelíd bánásmódnak Trianonban, mert Budapestről Párizsba vitték a 

széplányokat. Szegény Apponyiék szabafogságáról, a magyar delegációval szembeni 

felháborító bánásmódról mit sem akarnak tudni. Ez így igaz, mert nekik így jó. 

A román csatlakozásban érdekelt Magyarország segítő erőfeszítései mit sem 

számítanak. Ők magyar összeesküvést emlegetnek a Tisza kapcsán, melynek célja, hogy 

uniós csatlakozásukat gátolja. Hogy éppen a túszul ejtett kétmillió ellen tennénk ez 

esetben, az nem érdekes. Romániában évszázados gyökere van a románok elleni 

összeesküvés mítoszának. Mindenkor jól fog. 

Ráadásul ki lehetett provokálni néhány indulatos és tájékozatlan magyarból azt, ami 

annyira kell a kép árnyalásához. A hírek arcátlansága olyan mértékű volt, hogy előbb-

utóbb berepült a követségre az olajos hering. Végre. Ez kellett nekik. A barbár ázsiaiak 

ismét kimutatták foguk fehérjét. 

Mindezek közben a cián visszaérkezett Romániába. Még a Duna menti román 

városok lakói is lajtos kocsikból ittak. A hír azonban nem ez volt. 

Már az első napokban felajánlotta Magyarország a konkrét anyagi segítséget. A 

helyzet ismeretében szükséges és gyakorlatias lépés, de akaratlanul is újabb 

asszociációkat ébreszt. Az országnyinál is nagyobb országrészt elnyert haszonélvező, 
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aki büszkén nevezte magát évtizedeken át Európa leggazdagabb országának, nem volt 

képes élni a nagy nyereséggel s a megcsonkított, megkínzott vesztes segítségét várja 

saját alkalmatlansága következményeinek orvoslására. Míg ez a dúsgazdag ország „a 

nagy győzelem” óta eltelt 80 év alatt egyre alacsonyabbra süllyedt, a világtörténelem 

által - továbbra is - nála nagyobb mértékben sújtott, csonka és koldusszegény szomszéd, 

háromszor állt talpra a semmiből. 

Mi történik itt?  kérdezi a témában kevéssé járatos anyaországi. 

Ez kérem a keleti és a nyugati civilizáció gondolkodásmódjának találkozása. 

Földrajzi elhelyezkedésünk és szerencsétlen etnikai környezetünk átka. A nyugati és 

keleti kereszténység rajtunk áthúzódó törésvonalának eredménye. Két gondolkodásmód 

és két életforma kényszerű találkozása, melynek – bár kisebb mértékben - még a 

románságon belül is vannak szenvedő alanyai. A görög katolikus és az ortodox 

románság ma is megoldatlan konfliktusára, a mesterséges etnikai beavatkozások 

ellenére fennálló Erdély-Regát (Órománia), belső román ellentétekre célzok itt. 

És most mi lesz? Kérdezzük mindannyian.  

Reméljük a világ felismeri a katasztrófa valódi méreteit, valamint precedens értékét, 

és összefog. Csak azt nem fogja érteni senki, miért jelenti nekünk ugyan azt az a két 

szó, hogy Tisza és magyar. 

Egyébként pedig rendkívül érdekes lesz megfigyelni, hogy az osztrák szélsőséget 

ostorozó Európa miként fogja kezelni például a román szélsőséget. Petre Roman 

rókaravasz  megnyilvánulásaiból láthatjuk, tudják ők mit vár el Európa. De azt is tudják, 

mit vár el tőlük a román belpolitika. Hogy mi lesz az eredmény?  

Ez itt a kérdés. 

 

 

Leányfalu 
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                    Elfektetett gondolatok ébresztgetése március idusán 

                                                 2000. március 15.                                       

 

 

Pontosan három évvel ezelőtt, 1997. márciusának idusán írtam le azokat a 

gondolatokat, melyeket jelen soraimhoz mellékelek. A kurzus cenzúráját képviselő 

szerkesztők több helyen is elfektették. Nem illett a kormorán hasonlat a kor moráljához. 

Az aktuális kormány pedig folytatta kalóz tevékenységét a jövő kirablásának 

irányába. Kalózt mondok, mert fél szemére vak volt s ezt sokan megbocsáthatónak 

hiszik, de főleg azért, mert a másik szemével a szokottnál is élesebben látott egy célt. 

Most, hogy a számmágia, a tízmillió alá zuhanó statisztika, megmozgatja a média és 

egyes politikusok fantáziáját - megoldásokról beszélnek. 

A családellenes politika veteményéből már erdő nőtt a fogyó lakosság sírjai fölé, s az 

erdőben már nem találjuk a magvetők és az okot megvetők sírjait sem. 

A lehetséges apró lépések a bűnök helyrehozására nem elégségesek. A folyamat a 

maga természetességében, hasonló eszközökkel visszafordíthatatlannak látszik. 

A letűnt 40 év eleinte még gyermekbarátnak bizonyult. No nem a nemzet 

megmaradását tűzte a piros zászlókra, inkább a béketábor katonáit szándékozott 

szaporítani a proletár internacionalizmus jegyében. De a vérszínű-szerszámos zászló 

lobogásának fedésében, legalább magyar szív is doboghatott. 

Persze a hatalom korabeli urai nem sokat haboztak, mikor az ország eladósodása 

családellenes irányba kényszerítette őket. A hatalmon maradás gazdasági áldozatot 

követelt. A gazdasági áldozat pedig a jövő felélésének folyamatát indította el. 

A tragédia elkerülésére nem történt számottevő kísérlet a fordulat után sem. 

Fontosabb volt, hogy őrizzük hírnevünket, mint jótanuló adósok, s azok lajstromában 

minél előbbre kerüljünk. 

A remény rohamos fogyatkozását a hibrid kormány hozta el. A gazdaság 

szakemberei által hangosan vagy csendben ma is gyakran dicsért csomagban, ott volt a 

nemzetfogyást hosszú távon fenntartó biztosíték. A termést most takaríthatják be az 

esetleg erre is számítók.  

Megszólalt a természetes megoldás reménytelenségére alapozott betelepítési elmélet 

kórusa. Van aki kicsidenként s van aki milliós nagyságrendben hozná a „lakost”. A 

magyar közben tovább fogyhat. Sőt esetleg fogyásából lehetne fedezni az újak 

befogadásának költségeit.  

Van-e vajon számítás arra, hogy a befogadás költségeivel nem lehetne-e egy 

demográfiai robbanást támogatni? Ha százezres vagy milliós betelepítést sikerülne 

elviselni minden természetes következményével, akkor egy saját erőből táplálkozó és 

magyar gyökerű új „Ratkó korszak” következményeivel is megbarátkozhatnánk. Nem 
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kész munkaerő érkezne, de a ráfordítás feltehetően kisebb, s a megrázkódtatás biztosan 

elviselhetőbb lenne. A pozitív hatás a betelepítés esetén sem hiszem, hogy percek alatt 

érvényesülhet. Gondoljuk el mivel járna mindez. 

Vagy olyanoknak tárjuk ki kapuinkat, akik a tőkét hozzák, és  nem munkaerejüket? 

Hol vannak ilyenek,  és miért választanák a Duna-Tisza tájon ezer éve oly befogadó kis 

hazát? Érdekes kérdés. 

Közben pedig elfelejtjük, hogy a homogenizációs nyomás, a nacionalizmus, a 

balkanizálódás és a háborúk miatt, a kívülrekedt magyarság évtizedek óta az 

anyaországra tekint, mint az egyénenként és egyéni helyzettől függően változó 

pillanatban bekövetkező elviselhetetlenségi küszöb elérése után fellépő menekülési 

kényszer célországára. 

Még a hétköznap embere is ellenséget lát a munkaerejét - áron alul - utcán kínáló-

kinnálló magyarban, s magyarnak sem nevezi azt. Napi nagyobb falat kenyerét félti tőle 

és nem saját áldozatvállaló képességének hiányát pótló erőt lát benne, netán nyugdíjas 

éveinek biztosítékát. Pedig csak legalizálni kellene azt, hogy elszívó erőből gyarapító 

életerővé váljon. 

Tudják-e, vagy írtak-e arról, hogy magyarok tömegei kényszerültek szétszóródni a 

nagyvilágba, mert Magyarország nem fogadta be őket, esetenként számos kísérlet után 

is elutasítva visszahonosítási kérelmeiket. 

Ők most idegen országokat építenek. Százával ismerek személyesen ilyeneket, 

közöttük nem kevés sokgyermekes családot, akik már második, harmadik generációban 

szülik a svéd vagy német stb. állampolgárokat új hazáiknak. 

Nemzetstratégiánk, jövőépítésünk, rövidlátásos évtizedei érjenek hát véget. 

Ébredjünk fel és áldozzunk növekvő igényeink árán is a jövőnkre. 

Figyeljünk a kalózok feketével takart, de főleg sandán vizslató - takaratlan - szemére. 

 

Végül, íme az ominózus írás: 

 

 

                                       A KORMORÁNTUDATRÓL 

                                                  1997. március 15. 

 

Maradék hazánkban is őshonos a kormorán. Nem is olyan régen még arról 

olvashattunk, hogy védett madár. 

A minapában azonban felháborodott nyilatkozatokat hallgattam arról, hogy 

szemtelenül elszaporodtak, hogy kipusztul telepeik körül az erdő és felfalják a vizek 

halállományát. 

Elég nagy felszínességgel tippelgették a kormoránok számát 3 és 30 ezer között. 

Végeredményében azonban nem ez volt a lényeg, hanem az, hogy így vagy úgy, 

pusztuljanak a felesleges kormoránok. 

Ekkor tudtam először definiálni azt, amit néhány éve érzek! A „kormorántudatot”. 

Mert bizony mi is eléggé őshonos lakói vagyunk e maradék hazának, de azok, akik 

olcsó szép szavakkal magasztaltak történelmünk dicső napjaiban, akik tudatlanságukban 

dezinformálva, felületességükben nem is informálódva, vagy netán tudatosan, 

sorsunkról, mint bűnösökéről döntöttek, most európai fogadtatásunk feltételeiről 

beszélgetnek rakott asztalaik mellett. 
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És az, ami itt történik, összevetve azzal, ami az amott történtekből számunkra 

észrevehető, bizony felébreszti a „kormorántudatot”.  

Nincs Európa magyarok nélkül, de a magyarok sem élhetnek Európa többi népei 

nélkül - mondják a politikusok. Mint ahogy nincs madárvilág sem kormoránok nélkül és 

fordítva. 

De hány „kormoránt” engedélyez Európa? 

És hány „kormoránban” gondolkodnak, ne adj Isten tárgyalnak, saját vezetőink? 

Az a fogyás, az a minőségromlás, azok a szörnyű előjelek melyeket nap mint nap  

van alkalmunk látni, hallani, tapasztalni, egyiküket sem sarkallja nagy, heroikus, 

megoldást hozó tervekre. Legfeljebb a kisembert álmaiban. 

De őt ki kérdezi? 

Ő maga „a madár”. 

A kormoránok mégis szerencsésebbek. Ha akarják felröppennek. 

Őket nem köti az a másik tudat. 

Ja persze. Már minket sem annyira. 

Erre is gondoltak. 

 

.                      

Leányfalu 
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Előadás: 2000. május 28. 

 

 

                                             Elhangzott: 2000. május 29. 

                                                                Leányfalu Sportcsarnok: Erdei  Iskola 

 

A LEÁNYFALUI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖRNYEZETVÉDELMI 

TÉMAHETÉRE, FELKÉRÉSRE KÉSZÍTETT ELŐADÁS, A TELEPÜLÉS 

PSZICHIKAI  KÖRNYEZETI TÉNYEZŐINEK VIZSGÁLATÁHOZ. 

 

 

 Kedves Fiatalok ! 

 

Arra kértek fel, hogy közösségünk társadalmi helyzetéről, egyéni értékrendjéről, 

életviteléről, életmódjáról, személyes és csoportkapcsolatairól, kereseti és 

lakásviszonyainak alakulásáról, egészségügyi kultúrájáról, táplálkozási szokásairól, 

sportolási és szabadidős tevékenységeiről, szenvedélybetegségeiről és a leggyakoribb 

betegségek előfordulásáról beszéljek. A kérdések izgalmasak, de adatokhoz jutni csak 

némelyikkel kapcsolatosan lehetséges. Bár személyes ismeretek és mindennapi 

tapasztalatok alapján is lehet a kérdésekről beszélni, de ez esetben kötelessége az 

előadónak ezt hangsúlyozni. Ugyanakkor több olyan kérdés is szerepel a felsorolásban, 

melyről egy közösség aktív orvosa nem tarthat nyilvános előadást. Elsősorban azért 

nem, mert ha igazat mondana, soha többé nem tudna gyógyítani abban a közösségben, 

mivel félremagyarázásokra adhatna okot, és ez bizalomvesztéshez vezetne. Megteheti 

ezt egy kívülálló, a közösség számára személytelen kutató, de nem az, akihez  a 

lakosság nagy része naponta bizalommal megy el és - orvosi titoknak számító gondjait 

feltárva - kér segítséget. Nehéz ezekről úgy beszélni, hogy senki és főleg egy csoport se 

vegye személyeskedésnek vagy célzásnak. Egyébként a falu egészségügyi helyzetének 

felmérése kapcsán már évekkel ezelőtt pórul jártam. Pedig segíteni akartam. Az 

egészségügyi helyzetről készített 200 oldalas tanulmányom és cselekvési programom 

kavart vihart körülöttem. 

Természetesen vannak a feltett kérdések között olyanok, amelyekről lehet és kell is 

beszélni, ezekre majd ki fogunk térni.  

Egy elég hosszú pálya vége felé határozottan él bennem az a tapasztalat, hogy soha 

sem voltak emlékezetesek a szájbarágós tudományos előadások. Sokkal többet 

profitáltunk a merev kereteket áttörő, beszélgetéshez hasonlatos stílusban 

elhangzottakból. 

 

Én most a környezetvédelmi témahéten olyan dolgokról beszélnék nektek, amelyek a 

hétköznapok során itt ebben az országban és ebben a közösségben élve óhatatlanul 

eszembe jutnak, ugyan úgy, mint ahogy eszetekbe juthat nektek is. Olyasmikről, amik 

felbukkannak gondolataimban embereket és cselekedeteiket látva, eseményeket és 

jelenségeket észlelve.  Mindez abban a környezetben történik amely nekünk adatik, s 

melyet mi is formálunk, miközben az minket formál. 

Mai világunkban nem szeretik az emberek a kellemetlen igazságot s nem hisznek az 

igazmondónak. Az ilyen ember gyanús s fokozottan azzá válik, ha másokat akar 

szolgálni, segíteni. Miért? Egyszerűen azért, mert a gyanakvók önmagukból és a 
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leggyakoribb tapasztalatokból indulnak ki. Azonnal azt keresik, hogy a jót cselekvő 

vajon milyen hasznot akar magának. Örülhet, ha csak bolondnak nézik s nem ravasz 

csalónak. 

Lám, még csak a bevezetőnél tartunk s visszatekintve itteni környezetben szerzett 

tapasztalataimra, életre szóló tanulságokat árulhatok el nektek a lelki, szellemi, erkölcsi 

környezetünkről, a közösség gondolkodásmódjáról.  

Továbblépve azonnal figyelmeztetek. Az általánosításból, saját kisszerűségből, 

gyanakvásból szőtt környezet alakítói mindenkor egyes hangadók és nem az egész 

közösség. A sokaság hallgat. Hallgat, és utóbb ismétli amit hallott vagy hallgat, és nem 

ért egyet, de nem akar bajba kerülni, hallgat mert nem akar besározódni, mert gyáva, 

lusta vagy egyszerűen csak közönyös, esetleg fölötte érzi magát mindeneknek. 

A szennyezett szellemű környezet tehát formálja a sokaságot. A kisebbség a 

többséget. A többség pedig mit sem tesz, hogy megtisztítsa azt. Így kényelmesebb. 

Nézzétek csak meg a gombamód szaporodó házakat, portákat, lakásokat és 

környéküket. Van ahol a szellemi-lelki-erkölcsi környezetszennyezéshez hasonlóan ott 

látható kívül-belül a fizikai környezet szennyezése is és így a leggondosabban rendezett 

szűkebb környezeten kívül, a kerítés túloldalán mindent ellep a szemét. A legritkábban 

fordul elő, hogy a belső rendet igénylő, szűkebb határain túl is rendet, tisztaságot, 

szennyezetlen környezetet igényeljen, s főleg, hogy ezért tegyen is. Inkább 

becsomagolja hulladékát s a szomszéd polgár kerítése mellett, vagy a szomszéd falu 

határában dobja el. Gondolkozzatok el, - ugye, hogy ugyan ez történik a lelki, szellemi, 

erkölcsi szemetünkkel, hulladékunkkal is?!  Az életben minden-mindennel összefügg. 

Máris feltehetitek a kérdést, hogy miért gondolkodjatok ti ilyen dolgokon? Amúgy is 

tőletek függetlenül, minden úgy van, ahogy van. Ti kapjátok a környezeteteket és éltek 

benne, - ahogy lehet. 

Én erre csak egyet mondhatok: egyetlen fegyveretek, melyet soha senki nem vehet el 

tőletek a gondolkodás. Ezt a fegyvert pedig erőssé és hatékonnyá a tudás teszi. 

Nem csak az amit az iskolában szereztek. Minden fajta tudás fontos amit 

elraktároztok, ha nyitott szemmel, lélekkel, és szellemmel járjátok utatokat. 

Ha képesek vagytok a gondolkodásra, akkor képesek lesztek környezetetek 

alakítására is. Ez a környezet nem attól lesz szebb és jobb, hogy egészségügyi nevelő 

előadásokat hallgattok. Ennek az ideje elmúlt. A tudásra épített gondolkodás igényt 

ébreszt, és ha valaki igényes, akkor máris megváltozik minden. Nem lesz szükség külső 

noszogatásra, magyarázkodásra, okoskodásra. Az ilyen képességekkel bíró ember maga 

szerzi meg az igény kielégítéséhez szükséges ismereteket. 

Vértezzétek fel tehát magatokat a gondolkodás képességének csodapáncéljával. Ez 

ad nektek lehetőséget, hogy életetek ne legyen sivár, súlytalan, jelentéktelen, szánalmas 

és nehéz. A gondolkodás képessége a legnagyobb örömök forrása is. Ma, amikor 

minden fiatal habzsolva fogyasztaná az élvezeteket, nem jut eszébe, hogy a legnagyobb 

örömről marad le: a gondolkodás élvezetéről.  

Félelmetes tapasztalatokkal van tele környezetünk. Egy gondolkodásra képtelen 

tömeghez válhattok alapanyaggá. A szennyezett szellemi környezet erre terel és vannak 

érdekek, melyek a szellemi környezetet éppen ezért szennyezik, hogy egy könnyen 

kezelhető, elbunkósodott tömeg tégláivá váljatok. Ezelőtt 1989-ig egy politikai rendszer 

nevelt így magának irányítható tömeget - öntudatos polgárok helyett, most egy 

gazdaságilag globalizálódó - tehát egységesülő - világ személytelen urai akarnak olcsó 

munkaerőt s egyben igénytelen vásárlót faragni belőletek is. Igényeiteket, vágyaitokat, 
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álmaitokat észrevétlenül alakítja a reklám, a céltudatosan mindent elárasztó buta filmek 

sokasága, a való világtól elrugaszkodott minták, modellek, divatok gerjesztése. Úgy hat 

ez is mint a veszélyesebbnek tartott, de szerencsére még kevesebb áldozatot szedő 

kábítószer. Odaláncol, függővé tesz és kitölt bennetek mindent. Azt hiszitek, hogy nem 

a való világ hétköznapjait élitek, hanem a kitalált történetek képernyő világában éltek. 

Így pedig onnan választjátok példaképeiteket, ahhoz méritek igényeiteket. 

Aztán mikor rátok köszönt a valóság, nem azt veszitek észre, hogy mennyivel szebb 

a valódi természet, mennyivel jobb az eleven valódi család, mennyivel kellemesebb a 

magatok erejéből megvett falat kenyér. Következik a kétségbeesés, a tehetetlenség, a 

beteges kapaszkodók keresése. Kábítószer, idegbaj, búskomorság, agresszivitás és 

panasz, panasz, panasz. Boldogtalanság. 

Miért? 

Mert nem a valóságos környezet nevel benneteket, hanem egy képzelt, zagyva, 

elérhetetlen. 

A sorozatfilmek és rémtörténetek világába csillogó gazdagok élete a vonzó, de az is 

előfordul, hogy egyesek egyenesen a bűnözőket istenítik. 

Miért szégyenkeztek, ha szeretetről, szerelemről, jóságról, meleg érzelmekről kell 

beszélni vagy tanúbizonyságot tenni? Miért azok köztetek gyakran a hangadók, akik 

mindezt lenézik és durvaságukkal, trágárságukkal tűnnek ki? Miért az az érték a ti 

szemetekben, amihez bárki egyszerűen hozzájuthat, csak pénz vagy kapcsolat kérdése. 

Miért van az, hogy a legtöbb lánynak jobban tetszik a cigarettázó, tetovált, orrba-

fülbevalós fiú, mint mondjuk a másik, aki megtanult egy idegen nyelvet, vagy kitűnően 

teljesít egy sportágban. Miért kell azt látnom, hogy okos, értelmes, sportos fiúk nem 

tudják meghódítani a legszebb lányokat. Azok ott ülnek például a Don Pepe előtt, 

dagadt, puhány, ápolatlan, olykor büdös partnerük ölében, beszélgetésükben a kötőszó 

is egy-egy trágárság. De ez a partner izgalmas, mert cigizik, mert a napi divat szerint 

adja elő magát, vagy, mert sokan félnek tőle, esetleg, mert a papa egy motort vagy autót 

is a feneke alá gurít. Mit teljesített ő. Hol vannak valódi értékei? Mivel hódította meg 

szép kis barátnőjét? De ennek a történetnek fordított esetei is vannak.  

Ebben a környezetben éltek. Csak magatok és csak a gondolkodás képességével 

tudtok kitörni belőle. Mert a gondolkodás előbb értéket igényel, aztán felfedezi azt, s 

később képessé válik annak teremtésére is. 

Ezek a szavak nem egy prédikációt helyettesítenek. Ezek a szomorú és 

letagadhatatlan valóságot tükrözik, felleltározzák. 

De próbáljunk beszélni a szellemi környezet egyéb elemeiről is. A fizikai 

környezetetekről gondolom egész héten van alkalmatok hallani. 

Ha jártok-keltek ebben az országban s élitek e társadalom életét, még ha nem érdekel 

akkor is látjátok és halljátok a legkülönfélébb csoportok és egyének egymás elleni 

acsarkodását. Ez a tapasztalat kezdődik a magas politikával és folytatódik az élet 

minden területén a legkisebb közösségekig és kapcsolatokig.  

Tudnotok kell, hogy ez nem mindenhol van így. Ez nem azt jelenti, hogy máshol az 

emberek mind azonos véleményen vannak és azt sem, hogy minden érdekük közös. 

Azonban az ember megmaradásához egyre fontosabb szervezett társadalmak 

megtanították tagjaikat az alkalmazkodásra és a saját érdek korrekt érvényesítésének 

határaira. Ott is vannak akik a sorból kilógnak, láthatjátok a bűnözés ezernyi példáját. 

De ezek sokkal jobban elhatárolódnak az átlagtól, nincs a bűnnek annyi átmeneti, 

mondhatni elfogadott vállfaja.  
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Egy jólműködő és fejlett társadalomban az állampolgárnak öntudata van. Tudatosan 

őrzi emberi méltóságát, megköveteli jogait és tiszteletben tartja a másokét. Szereti 

hazáját és hajlandó azért áldozatot vállalni, igyekszik okosan és hatékonyan beleszólni 

az őt is védelmező állam dolgaiba és azt a magáénak érzi, nem egy személytelen 

ellenségnek. A gyengébbek támogatása általános szokás és nem is nézik jó szemmel azt 

aki ebből nem veszi ki részét. 

Ha már eljutottunk eddig, tegyünk egy vargabetűt.  

A fenti példáról az érdeklődőbbek köztetek azonnal Európára gondolnak s arra, hogy 

mire ti felnőtté értek, már Európa részévé válhatunk. 

Szellemi, lelki, erkölcsi környezetünket tehát az Európaszerte uralkodó szokások 

fogják befolyásolni és nem is kis mértékben. Tudni kell azonban, hogy ez a helyzet 

legalább annyi veszélyt rejt magában, mint amennyi előnyt. 

Az előnyök ismertebbek. Így pl. számos pozitív modell fog rendelkezésünkre állni, 

ezek egy része egyenesen elvárás lesz, ami azt jelenti, hogy feltételeit is meg kell 

teremtsék. Ez ami számotokra bíztató. De melyek a veszélyek? Elsősorban az, hogy a 

nagy egységesülésben elveszítjük önmagunkat és kisebbségi érzésekkel küzdve fogunk 

beoldalogni az Unióba. Ahogy - mint előbb már mondtam - az egyén kapaszkodókat 

keres a talpon maradáshoz, úgy egy nemzetnek is szüksége van kapaszkodókra. Egy 

nemzet legkézenfekvőbb kapaszkodója pedig nemzeti öntudata. 

Hosszú lenne arról magyarázkodni, hogy ez miért van így s még hosszasabb, hogy 

megértsétek, miért van ezzel baj Magyarországon. Eltelt egy olyan fél évszázad, mely 

alatt mindent elkövettek ennek elsorvasztására. 40 évig, 1989-ig ennek egy adott oka 

volt, a bukásra ítélt hazug rendszer. Utána azonban már más érdekek befolyása alatt 

tettek meg mindent, hogy ezen a téren ne javuljon a helyzet. Szerencsére ezt nem 

sikerült teljesen megakadályozni, de messze vagyunk attól, hogy az általunk irigyelt 

fejlett nemzetek nemzeti tudatához hasonló belső töltésünk legyen.  

Vajon mi az oka annak, hogy mifelénk egy-egy nagy rendezvényen gyakorta csak 

néhány ember énekli a himnuszt. A többi zavart tekintettel hallgat. Miért jutottunk oda, 

hogy már az a szó, hogy „nemzet” vagy „magyar” is gyanút kelt egyesekben. Ha valaki 

magyarnak tartja magát, magyarkodással sőt idegengyűlölettel vádolják. Nem sok 

ismerete van a magyar fiatalságnak a világ magyarságáról. 

Már évekkel előbb is készítettek felméréseket. A francia fiatalok például döntő 

többségükben és elég nagy pontossággal képesek voltak felsorolni, hogy a világon hol 

élnek még franciák, hányan és miként kerültek oda. Egy itt készült hasonló felmérés 

során tömegesen fordult elő, hogy nem tudtak válaszolni a szomszéd országokban élő 

magyarokkal kapcsolatos kérdésekre. Számos olyan válasz is elhangzott, hogy azért 

vannak ott mert nálunk rossz volt élni és kivándoroltak oda. 

Ha elmentek egy sporteseményre, a szurkolók már nem csak a vendég himnuszába 

ordítoznak bele, de a saját himnuszunkat sem bírják végighallgatni. Ugyanakkor egy 

amerikai, ha meghallja himnuszát, vigyázzban áll és kezét szívére teszi annak hallgatása 

közben. 

Íme, lelki környezetünk egyik legfontosabb közös eleme miként szennyeződött be. 

A közösségeket, melyeket önként alakítanak ki az egymás közelében élő emberek, a 

letűnt rendszer tűzzel-vassal irtotta, hogy csak a maga szervezte és vele egy ideológiát 

fújó szervezetek, közösségek működjenek. Az utóbbi tíz évben elkezdődött itt-ott némi 

szerveződés, de ez még meg sem közelíti a kívánatos mértéket vagy akár a 60 évvel 

ezelőtt még létező tarka érdekes képet. Pedig az embereknek szüksége van érdeklődési 
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körök szerint működő közösségekre. Nyugaton a klubélet évszázados gyökerekből 

táplálkozva virágzik. Itt ezernyi akadály gátolja létrejöttét s még több szemléletbeli 

különbség vagy az igény hiánya. Községünkben szerencsére van 2-3 pozitív példa, de 

távolról sem annyi és olyan virágzó szerveződés, mint amennyire és amilyenre szükség 

lenne. 

De menjünk egy lépcsőfokkal lejjebb. Milyen értéket képvisel a család. Hogyan 

jutottunk oda, hogy válásban és a házasság nélküli együttélésekben is a világstatisztikák 

élén feszítünk? Tudjuk, hogy a mi közösségünkben sem jobb a helyzet. 

A család nem tartozik azok közé a dolgok közé, amelyek változnak, megszűnnek, hol 

így-hol úgy működnek, vagy nem működnek. Amiképpen az állatvilágban, azonképpen 

az emberré vált legfejlettebb élőlénynél is, mely arra büszke, hogy Isten földi képmása, 

a fajfenntartás egyetlen igazi és a jövőt nem veszélyeztető módja a család 

fennmaradása. Megváltozhatnak a gyógyításról, az oktatásról, a sportolásról kialakított 

vélemények, a kultúra megannyi eleme, de a család örök. Ez az egyetlen természetes és 

védelmet nyújtó, sérülésmentes eszköze és kerete marad az utódok felnevelésének, és 

amiről még kevesebbet beszélnek, az öregek emberséges elvezetésének az 

elkerülhetetlen halálig. Lehetnek csodálatos árvaházaink, nagyszerű öregotthonaink és 

más hasonló intézményeink és intézeteink, de a családot egyik sem képes helyettesíteni. 

Még egy gondokkal, bajokkal és emberi gyengeségekkel küzdő családot sem. 

De menjünk még tovább. Hiszen a nemzet és a család után beszélni kell az egyénről 

is. Ezt a kérdést néhány szempontból már érintettük. Arról beszéltünk főleg, hogy 

milyen veszélyekkel jár a kapaszkodók elvesztése s mit jelent az embernek, ha érti és 

érzi élete értelmét. Ennél nagyobb támasza nem lehet senkinek ahhoz, hogy 

kiegyensúlyozott, egészséges lelkű, küzdőképes, nehézségeket elviselni tudó, mások 

iránt megértő lehessen. Hogy hova vezet ezeknek a hiánya, azt sajnos a mi 

közösségünkben is láthatjátok naponta. Üzletek nyitnak és zárnak, megbuknak, 

tönkremennek s mások nyitnak ki. Nem úgy az italboltok. Ezekből akárhányat nyitnak, 

megtalálja az őt eltartó közönséget. Az alkoholizmus arat. Az alkohol ártalmai 

betegséggé fokozódnak s megjelennek a rendelőben. A legveszedelmesebb helyzetben 

sem hajlandók tudomásul venni, hogy mi okozta bajukat. Évek telnek el, míg akad egy-

egy olyan akit le lehet beszélni a további ivásról. Ha sikerül már-már azt hisszük, nem is 

volt igazi alkoholista. Magyarországon már egy millió van belőlük. Emberi joguknak 

tartják, hogy a többiek eltartsák őket. Minthogy csak 3 – maximum 4 millió olyan 

ember van  aki egyidőben keresőképes, felkészülhettek rá, hogy ebben az országban 

közületek minden három gyerek, ha felnő és munkába áll, el kell tartson egy 

alkoholistát. Ha nem romlik még tovább a helyzet. 

Magyarázzátok meg miért? Mi vezetett ide? Miért egyszerűbb az alkoholmámorba 

merülni, mint dolgozni és megharcolni az élettel egy elképzelt cél érdekében? Miért 

vannak olyan sokan, akik eleve leteszik a fegyvert és felveszik a poharat? 

És mi az oka a rengeteg idegi problémának. Nem bírom, mondják naponta hússzor 

nekem. Minden nehézség elől meg lehet próbálni a betegségbe menekülni. Az ember 

furcsa szerkezet és ha ezt teszi, valóban beteg lehet. Egyszerűbb azt várni, hogy egy 

recept kiváltása és néhány pirula bevétele után minden jobb lesz, mint harcba szállni, 

dolgozni, tusakodni a nehézségekkel. 

Ahogyan nem tudunk ellenállni az alkohol varázsának, úgy pusztít körünkben az 

ésszerűtlen étkezési szokások megmerevedett sablonrendszere. Sokkal többet kellene 
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tudni arról, hogy mit és hogyan kell főzni. Nem csak a lányok, de a fiúk is jó lenne, ha 

jártasak lennének ebben. 

Hányszor hallom a betegeimtől, ha diétát javasolok: „akkor mit egyek, semmit sem 

ehetek?” Pedig csak a sok zsírt, vagy a túl sok húst, esetleg cukrot tanácsolnám 

kikapcsolni az étrendjükből. Hányszor hallom, amikor a cigarettát vagy az alkoholt 

próbálnám eltiltani: „akkor minek élek?” 

Ennél szomorúbb szegénységi bizonyítványt nem adhat magáról ember. És én 

naponta többször is hallhatom. Hova jutott az az ember, akinek egyetlen öröme az ital, a 

cigaretta, vagy a mértéktelen zabálás. Semmi mást nem ismer az örök emberi 

értékekből. Semmi más nem tud neki örömet szerezni. Életszínvonalát is azzal méri, 

hogy naponta hány sört engedhet meg magának. 

Nem egyszer hallottam ilyen mondatokat: „A gyerekek jól vannak, négy-öt sört is 

megihat naponta a fiam.”  Ez aztán a sikeres ember! 

Sajnos ezek a generációk már így fognak leköszönni az élet színpadáról. 

Természetesen meg kell tenni értük is mindent, hiszen számos rajtuk kívül álló 

„környezetszennyezés” is hozzájárult ahhoz, hogy ide jussanak. De ritka kivételektől 

eltekintve kevés a teljes gyógyulás.  

Rajtatok a sor, hogy elkerüljétek ezeket a csapdákat, hogy ne hagyjátok magatokat 

szennyezett szellemi termékektől mérgezni, s utána elviselni a fizikai szennyet is, a 

züllés megsemmisítő lejtőjén. Ki-ki neveltetése és saját maga alakította igényei szerint, 

keresse a fogantyúkat. Széles a skála. Vannak akik hívő keresztények és Istenben, 

Krisztusban kapnak életre szóló támaszt. Vannak akiket nem így neveltek, de 

megtanították őket az ember és a munka tiszteletére. És vannak akik szennyezett 

környezetben kénytelenek nevelkedni, de ha él bennük az igény valami másra, 

megkereshetik és megtalálhatják azokat az értékeket, melyek a fennmaradáshoz 

szükséges igazi életöröm forrásai lehetnek. 

Önálló, már sok mindent elsajátított fiatalok vagytok. Ébresszétek fel a tudás 

egészséges szomját magatokban és élvezzétek, hogy emberek vagytok, hogy 

gondolkodni tudtok. Élvezzétek a harcot. Harcoljatok meg magatokkal és az előttetek 

álló nehézségekkel. Az így elért siker örömével semmi sem érhet fel. 

Még az a látszat világ, amit az említett filmekben láttok, még az is versenyre épült 

társadalmak torz tükörképe. Itt kőkemény verseny lesz. Itt mások is beleszólnak 

környezetünk alakításába, itt jó és rossz szándékok fognak összecsapni felettünk, és 

nem fognak kímélni titeket. Készüljetek fel a küzdelemre. Készüljetek fel a vereségekre 

és az újrakezdésre és készüljetek fel a győzelem örömének értelmes élvezetére. 

Ne hagyjátok, hogy a ti életetekben is a buták, a ravaszak, az alattomosak és a 

gyanakvók legyenek az élen. Tisztítsátok meg magatokat a gyarlóságoktól és testetek 

lelketek-szellemetek fejlesztésével, készüljetek igényeitek kielégítésére, álmaitok 

megvalósítására. És ezek az igények és álmok legyenek reálisak. A példákat a való 

életből vegyétek. 

Úgy a mi kisebb közösségünkben, mint a nemzet életében van egy mély gyökerekkel 

bíró szennyező elem. A széthúzás és a mások iránti irigység és 

alkalmazkodásképtelenség. 

Minthogy ez egyik fő akadálya előrehaladásunknak, erről sem szabad megfeledkezni.  

Bármerre néztek azt látjátok, hogy veszekedések, viták keserítik meg az emberek 

életét. Vita a szomszéddal, apró, nevetséges dolgokról és évtizedes lelki 

kényelmetlenség ennek következtében. Vita vezetőink között, és a falu életének 
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akadozása. Vita a parlamentben, nem igazságkereső okos, hanem hatalomért folyó és 

aljas. Vita országok között, - nem problémamegoldó, hanem ravasz, diplomáciai 

körmondatokba rejtett semmitmondással. 

Nekünk magyaroknak különösen szokásunk ez. Próbáljatok meg egy olyan jövőt 

építeni, ahol a másik által elért eredmény nem irigységet kelt és rosszindulatot, az elért 

eredmény lerombolásának vágyát, hanem ösztönző belső késztetést arra, hogy elérjük 

azt, amit a másik meg tudott valósítani. Ne sunyin áskálódjunk eredményei láttán, 

hanem dicsérjük meg és kérjünk tőle tanácsot. Vajon ezt olyan nehéz lenne 

megvalósítani? Ezer példáját látom itt is a szenvedésnek. Az egyik szenved, mert bántja, 

sőt veszélyezteti a mások irigysége, a másik magától az irigységtől beteg. Mire jó ez? 

Ez a lelki környezetszennyezés egyik legveszedelmesebb formája. 

Ha már az irigységnél tartunk megemlíthetjük az önteltséget és mások lebecsülését 

is. De itt említhető az a gyakori jelenség, hogy valaki, aki gyengén teljesít valamiért, 

okkal vagy ok nélkül, a körülmények vagy saját gyengesége miatt, kisebbségi érzéssel 

küzdve, a nála jobban teljesítőt negatívan ítéli meg. 

Ezek azok az érzelmek és lelki betegségek, amelyek közösségünket megosztják. 

Ez a megosztottság ott van az anyagi különbségek és a szellemi különbségek terén is. 

A két, sőt három tábor, nem tud közös nevezőre jutva együtt küzdeni a teljesen és 

egyértelműen közös érdekek és célok képviseletében. 

Gondolkodjunk csak el ezen is, XXI. századi ésszel. 

Ha valakit az választ el a közös érdek ellenére egy másiktól mert az gazdagabb, vagy 

szegényebb, ez butaság, sőt őrültség. A versenyre alapozott társadalomban sajnos nem 

lehet mindenki gazdag, de egy társadalomnak melynek sok gazdagja van, tehát virágzik, 

annál valószínűbb, hogy a középréteg is erős és egyre kevesebb az elhagyott elesett 

ember. Ha ez nem így működik, akkor jön létre a kettészakadás. Nagyon kevés nagyon 

gazdag és rengeteg szegény. Örüljünk tehát, ha egyre több - becsületes versenyben 

meggazdagodott - gazdag van az országban. 

Ami viszont a szellemi gazdagságot, a műveltséget illeti, itt ahogy haladunk a korban 

előre, egyre kisebb a valószínűsége annak, hogy az aki akarja, aki igényli, értelmiségivé 

ne váljon. Már a XX. században is sokfelé természetes volt, hogy egyszerű kétkezi 

emberek, felsőfokú képesítéssel bírtak. A finn paraszt főiskolára küldte gyerekét, aki a 

diplomájával hazament és magas színvonalon gazdálkodott. Mikor ez történt Finnország 

még nem volt egy gazdag ország. Ezek tették gazdaggá. 

Aki akar értelmiségi lehet. Attól élhet földművelésből, vagy ha éppen úgy kívánja 

lemehet a bányába is. Értelmiséginek lenni az egy igény. És az igény kielégítésére 

befektetett munka. 

Ez az amit errefelé még nem becsülnek meg. Nincs becsülete a tudásnak. A most 

leköszönő generáció ezt már nem valószínű, hogy megtanulja. Itt sem és máshol sem. Ti 

azonban ezt kell, hogy tudjátok és mindent el kell kövessetek, hogy részesei legyetek. 

De ha akad olyan köztetek, aki olyan gyenge, hogy nem képes ezt elérni, az legalább 

tisztelje és becsülje azt, aki meghozta az ezzel járó áldozatot. Érte is, helyette is tanult. 

Mint azt már a bevezetőben érintettem, az egészségügyi kultúra nem szerezhető meg 

egészségnevelési előadásokon. Az egészségkultúra a kultúra része, és mint ilyen csak 

akkor ér valamit, ha nem csak elméletileg létezik, hanem mint eleven igény is él. Ez az 

igény nem csirázhat ki egy olyan emberben, akinek az általános kultúrszínvonala nem 

emelkedett. 
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Amikor egy betegnek hiába magyarázom el, hogy ha 3x1 tablettát kell bevenni egy 

gyógyszerből az azt jelenti, hogy 8 óránként kell szedni, ott nem az egészségkultúrával 

van a baj. Igen gyakran nehéz megérteni, hogy ez azért van, mert a nap 24 óráját három 

egyenlő részre osztva, nyolcat kapunk. 

A kultúra, az elemi tudásszint hiányosságait nem pótolhatja semmiféle 

egészségnevelés. Erre már régen rájöttek. Ugyan így igaz az is, hogy az egészségért 

nem az egészségügy a felelős. Pontos számítások bizonyítják, hogy az egészség 

fogalmával kapcsolatos tényezőkért az egészségügy csak 7-20 %-ban felelős. 80 % vagy 

ennél több, az egészségügyön kívüli tényezőkön múlik. Ilyen az élet és kultúrszínvonal 

is, és még sok más. 

A szellemi, lelkei és morális tényezők mellett fontos a test fejlesztése és ápolása is. 

Ezen a téren is tévhitek, téves értékrendek és szokások uralkodnak. A háború utáni 

nehéz években a kommunizmus által bezárt országban még volt értéke a testkultúrának. 

Egyik lehetőség volt a kitörésre, a világ megismerésére és a fiatalok között értéket 

jelentett a sportteljesítmény vagy a kisportolt testalkat. Ha ma felméréseket készítenek, 

először is az ötlik szembe, hogy a fiatalok több mint fele alkalmatlan a katonai szolgálat 

igen csak alacsonyra állított mércéjére is. Túl ezen, ha körülnézünk, puhány, ápolatlan, 

visszataszító külsejű fiatalok sokaságát láthatjuk úton útfélen és ráadásul kisközösségek 

hangadói, sikeremberei között is. Mint említettem a nők férfi ideálképe is ilyen irányba 

tolódik.  

Vajon miért? 

Az említettek egyben elárulják azt is, hogy milyen szabadidős tevékenységeknek 

hódolnak felénk és országszerte az emberek. A bamba TV műsorok, az italboltok, a 

szupermarketek kötik le a legtöbb szabadidőt. Hol van már az olvasó, a kiránduló, 

edzésekre járó, nyelvet - zenét tanuló, céltudatosan készülő, tervekkel és fantáziával 

megáldott fiatal?  

Szeretném hinni, hogy veletek kezdődik meg az a folyamat, amely ezeknek a negatív 

irányoknak a megfordulását jelenti. Szeretném hinni, hogy ti már képesek lesztek a 

kezetekbe venni sorsotokat. 

A most elkezdődött évszázad a tudás és a verseny évszázada lesz. Életeteket ebben 

kell leéljétek. Nem lehet számotokra tragédia, amit most annak éreznek sokan. A 

kényelmes biztonságos létminimum helyett, a szabad verseny kockázata, és az 

eredmények széles lehetőségei várnak. Lehet, hogy életetek során többször kell 

átképezzétek magatokat más és más tevékenységre, és ez természetes lesz. Aki nem így 

fogja fel az belerokkan, az kapaszkodóra szorul. 

Figyeljetek hát magatokra, figyeljetek arra, hogy a legértékesebb tőkét az időt mire 

fordítjátok, tanuljatok meg gondolkodni, tanuljátok meg élvezni a gondolkodás örömét, 

készüljetek fel egy egészséges küzdelemre. Kapaszkodjatok saját értékeitekbe, lelki 

fegyvertáratokba, szellemi tartalékaitokba melyet most legkönnyebb megszerezni, 

kapaszkodjatok a családba és alapítsatok gyermekeiteknek is támaszt jelentő családokat, 

támaszkodjatok egy általatok formált és megtisztított kisközösségre, legyetek 

lokálpatrióták törődjetek lakhelyetek problémáival és így alakítsátok környezeteteket.  

Végül, de nem utolsó sorban legyetek hazafiak, legyetek jó magyarok. Legyetek erre 

büszkék, de úgy, hogy ezzel mást ne sértsetek. Tudjátok, hogy ő is büszke lehet 

másságára és ez így is helyes. Legyetek tisztába azzal, hogy az a Magyarország, amely a 

ti generációtokkal lép be Európába, mindég Európa szerves része volt, abból éppen 

európai államok politikai érdekei taszították ki és most nem kegyet gyakorolnak amikor 
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visszafogadnak, hanem kötelességet teljesítenek. Nem adni fognak, hanem kapni tőlünk. 

Kapni fognak, mint ahogy 1100 éven át kaptak. Védelmeztük keresztény kultúrájukat és 

véreztünk értük, korszakokat meghatározó felfedezések sorával járultunk hozzá 

fejlődésükhöz, Nobel díjasok sokaságát szültük és képeztük számukra is. Az új korszak 

két meghatározó pillanata is nevünkhöz fűződik.  

A számítógép megalkotása és a rendszerváltás magvainak elhintése 1956-tól. 

Ezek vagyunk mi, ilyenek vagyunk mi. Gyengék és erősek. Megalázottak és 

büszkék. Jók és rosszak. Széthúzók és bajban összetartók. 

Emberek. 

Magyarok. 
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Naplójegyzet: 2000. június 04. 

 

                                                        Megjelent: Átalvető 35 (2000. szeptember) 

 

 

                                           TRAGIKUS ÉVFORDULÓ 

                                                     2000. június 04. 
 

 

Június negyedike van. Már esteledik. Délután fél négykor az unokák kötötték le 

figyelmemet. Csak később jutott eszembe, hogy ez volt a magam, és tudva - nem tudva 

minden magyar életét meghatározó esemény nyolcvanadik évfordulója. 

Nyolcvan évvel ezelőtt, délután fél négykor, az Európa szégyenét jelentő okmányt 

aláíró magyar küldöttek szeméből könny pergett és elénekelték a himnuszt. 

80 év után, ha a himnuszt kell énekelni, tétova hangok szólalnak meg imitt-amott, a 

nemzet jövőjét befolyásolni, esetleg eldönteni képes események nem csalnak könnyeket a 

szemekbe. Ellenkezőleg, sokkal inkább gyökeret vert az a szellem, melynek 81 év előtti 

felröppenése megakadályozta, hogy bármit is tenni lehessen az előkészített katasztrófa 

ellen. Az ember alig tudja elhessenteni magától a gondolatot, hogy ezek az események is 

részei voltak annak a forgatókönyvnek, amelyik talán az európai egyensúlyt garantáló 

évszázadok óta összeforrt régiót ki akarta lökni az egyensúlyt biztosító serpenyőből, mert 

szüksége volt a zűrzavarra. Annyi biztos, hogy a németek harapófogóba szorításához 

mindenképpen szükség volt a Monarchia feldarabolására. 

Európaiak, nem Európát szolgáló érdekei voltak ezek. Azóta már lezajlottak 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, hogy 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 

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, 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 a visszafogadást. Jó hosszú átmenetet akarnak. Kevesen 

tudják, hogy ez az átmenet mennyi veszteség nekünk s mekkora nyerség az általunk 

sóvárgott befogadónak. Ők diktálták porbasújtásunk feltételeit, s most a kegyes engedély, 

mely felemelkedésünket jóváhagyja, szintén az ő feltételeik szerint fogalmazódik. 

Európa tehát nem emlékezik. Egészséges, idegnyugtató feledéssel kíméli magát a 

lelkiismeret-furdalástól.   

Még nem tudjuk hol tart majd Ő, amikor befogad. Még nem tudjuk mi vár majd akkor 

reánk. Még nem tudjuk, milyen lesz a nekünk szánt hely. Még nem tudjuk mennyit 

vihetünk be magunkból, s mennyit kell eldobni mint homokzsákot a rákényszerülő 

léghajósnak.  Még nem tudjuk, mit fog jelenteni az az Európa s pláne nem, milyen jövő vár 

reá az új egyensúly felé rohanó világban. 

Mit tehetünk hát?  
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Van választás? 

Azt hiszem nincs. 

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 belépjünk az 

elkerülhetetlen bizonytalanba, a remélt jóba, a reményeink szerint minden bajra gyógyulást 

nyújtani képes közösségbe. 

Amikor gazdasági erőnket próbáljuk rohamléptekkel fokozni, hogy a belépők sorában 

az elsők között lehessünk, ne feledjük, hogy az általuk nem követelt, de jövőnket 

meghatározó lelki, szellemi poggyász is legalább olyan fontos.  

A gerinctörést követő nyolcvan 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 belénkvert, 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. 

A régiók Európájában a Kárpát-medence természetes egysége, minden ellenkező 

akaraton keresztül is érvényesülni fog. A magyarság Kárpát-medencei integráló szerepének 

érvényesülni kell. Ez a kor piaci gazdasági szemlélete szerint, a múltat átélt generációk 

számára talán nehezen érthetően, de nem csak magyar érdek. 

Ugyanakkor, ha sikerül a belépés, előbb-utóbb, az az Európa valóban tizenötmillió 

magyar hazája kell legyen. Ha a tizenötmillió képes addig életben maradni. 

Más lesz a sorsa a tízmilliónak is, ha tizenötmillió európai magyar lesz a közösségben, 

ha gazdasági érdekeit a minden szomszédjában (utódállamban) ott élő magyarság segíti és 

közvetíti, de ehhez addig a tízmillió oda kell figyeljen az ötmillióra. Nem csupán kutya 

kötelessége, hanem életbe vágó érdeke is ez  

 

 

Leányfalu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 175 

Tudósítás bevezetője: 2000. július 02. 

                                                         

                                                                 Megjelent: Átalvető 35 (2000. szeptember) 

 

EGY TUDÓSÍTÁS ELÉ 

 

Európa ma a labdarúgás igézetében él. Még hátra van néhány óra míg fény derül a 

győztesre, de a kontinens nagyobbik fele már sebeit nyaldossa. 

Az egységesedő Európa, melynek nagy igyekezettel, és bármi áron próbálunk 

részévé válni, lám nem egységes. Megőrizte arcait s ezek az arcok most diadalittasan 

vagy könnyesen, de nyilvánvalóan különböznek egymástól. 

Elszánt képű gladiátorok éneklik a nemzeti himnuszokat, vigyázzban, összefogózva, 

szívükre tett kézzel vagy másként. Szurkolóik hazájuk színeit arcukra festik, s ezt a 

színt viselik sportszerűen szurkolva vagy vandál módon őrjöngve a vendéglátó városok 

utcáin. 

Európa leveti egyik álarcát nekünk. A minket váró Európa feltárja önmagát. 

Ez is vagyok. Erre is számítsatok. Ezt kaphatjátok. Ilyenek legyetek. 

Mi pedig a szorongó és stréberkedő jó tanuló módjára keressük Európa kegyeit. Ha 

imitt amott kibújna, mint szög a zsákból magyarságunk, már hisztériásan 

figyelmeztetnek. Ne magyarkodjunk! Ne sértsük a másságot idebenn vagy odakinn, 

mert már nevünk kimondása is érzékenységeket sért. Már bemutatkozás helyett is csak 

csűrhetjük-csavarhatjuk a szavakat, ki ne mondjuk a bűnös pár betűt, hogy: magyar. 

Vajon ebbe az Európába való belépés a tét, vagy inkább egy imígyen fogyaszthatóvá 

tett, vonzónak tűnő cél kitűzésével terelik el figyelmünket a globalizálódó, nemzetek 

feletti társadalmak nagy házában számunkra kijelölt mellékhelyiség felé mutató 

utunkon? 

Ki tudja? Hiszen az elmúlt száz esztendőben már annyi mindennel megetettek 

minket. Szinte mindenevőkké neveltek. 

És ha abból indulunk ki, amire az utóbbi évtizedben (sőt már azt megelőzően is) 

nekünk adatott környezet minket nevelt, akkor három dolog jut eszünkbe: dolgozz 

olcsón, fogyaszd a testi-szellemi bóvlit, ha már nem dolgozol és nem vagy fogyasztó, 

tűnj le a színpadról. 

Ha tájékozódni szeretnénk a média által közvetített információ nem lehet már 

irányadó, de nem ad biztos iránytűt kezünkbe a puszta kétkedés sem. Tekinthetjük 

ellenpróbának a már bejutottak sorsának alakulását. De vajon számunkra is azt az utat 

jelölték-e ki? Lassanként nem marad más, mint a folytonos éber, óvatos, kételkedő 

körülpillantgatás. Mert akár így, akár úgy, más út nem látszik járhatónak. 

Akkor pedig csak abban reménykedhetünk, hogy a mindenkori magyar politika képes 

lesz a lehető legjobb feltételek kiharcolására. Valamilyen tól-ig, valamelyes játéktér 

lehetősége kell, hogy létezzen. Ha nem egyéb a látszat kedvéért. 

Reméljük hát legalább a kisebbik rosszat? 

Vagy erős akarattal, összefogva, mint győzelemre elszánt modern gladiátorok, 

mutassuk meg a világnak. Ez lenne maga a csoda. A csoda melyre oly régen, s akkora 

elhivatottsággal várunk hiába.  

A csodát ugyanis nekünk kellene megtenni. 

 

Leányfalu       
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Naplójegyzet: 2000 július 15 

 

                                          Megjelent: Erdélyi Magyarság  43 (2000. szeptember) 

 

 

MINDENKI ÁLDOZAT? 

 

 

A képernyőn egykori kitelepítettek látogatják a Hortobágy, kinek-kinek más 

hozadékkal terhelt, tájait. Omló akol, korhadó gémeskút. s a kihalóban levő régi magyar 

paraszt néhány - itt felejtett - képviselője tanúskodnak a múltról. A túlélő kitelepítettek 

nosztalgikus hangulatban emlékeznek, nincs harag, nincs gyűlölet. De emlékezni kell. 

A „kommunista Nürnberg” elmaradt s nem valószínű, hogy olyan formában valaha is 

megrendeznék. Nem is találna már rá a bűnösök zömére, lassan a tanúk is kéziratokká 

lényegülnek. Nürnberg más volt. Szellemében, pillanatában s főleg céljaiban és 

szándékaiban. A reggeli műsorban futó képsorok most idézik. 

S ekkor felteszem a kérdést. 

Csak a halottak, csak a börtönviseltek, a megkínzottak és megalázottak áldozatai a 

jól kitalált első világháborút követő trianoni színjáték következményeinek, a 

bolsevizmusnak és a nácizmusnak (mert az időrendi sorrend történelmi perspektívában 

ez, csak felénk történt fordítva)? 

Magamba nézek. Iskoláimat még a Kolozsvári Református Kollégiumban, de már az 

egész életemet meghatározó „felszabadulás” után kezdtem. Nyiladozó elmém az oly 

nehezen befogadható tudathasadásos helyzetek, egy valóságos schizoid élet ingereit 

fogta fel. Ezek épültek belém. És ezek hatottak, s hatnak még ma is.  

Személyiségemnek számos - általam megkérdőjelezett - elemét formálták s bár 

ezekből néhányat sikerült értékké érlelni, a mindennapok során gyakran szenvedem meg 

e kártékony hatások következményeit. Ma is gyakran feltör az az alapérzés, mely akkor 

élt bennem, mikor osztályellenségnek érezhettem (kellett éreznem) magam. 

Egy egészen hétköznapi példával élnék. A gyermekkoromat és ifjúságomat 

végigkísérő alantas, primitív, rossz szándékú – de sorsomat valamilyen formában mégis 

kezükben tartó – emberekkel szemben eljátszott kötelezően meghunyászkodó szerep, 

sok keserű pillanatot, töprengést, és anyagi kárt okozott egy közönséges építkezés 

lebonyolítása során, mikor a más korban, más terepen, és más szerepkörben rámköszönő 

fenti embertípus több megszemélyesítőjével kerültem - említett lelki terheim miatt eleve 

vesztes - alkuhelyzetbe. 

Kiderült, hogy nem tudtam levetkőzni hajdani önmagam. Milliós kár és főleg gyilkos 

mérgelődések elviselése volt az ár. Nem tudtam számonkérni, nem sikerült jogosan 

keménynek lenni, csak szabadulni-szabadulni akartam tőlük. Ők ezt persze megérezték. 

S (vissza)éltek vele. Utóbb átgondolva ez teljesen logikus. De ne gondoljunk pusztán 

erre az anyagi jelleget is magánviselő, tehát esetleg nem mindenkinek szimpatikus 

példára. 

A munkám során is nap - mint nap felbukkan ez az érzés. Lefelé, azonos szinten, és 

felfelé, hiszen ez az embertípus létezik. Újratermelődik, él, hat és érvényesül. Felülről 

sem ritka, a váltakozó okok miatt, de folyamatosan működő kontraszelekció jóvoltából. 
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Lelki, szellemi életünk, párkapcsolataink, gyermekeink nevelése, baráti körünk 

alakulása, új családtagjaink befogadásának mikéntje, minden emberi kapcsolatunk 

magán hordja e tudathasadásos kor hatásaiból eredő sutaságokat. 

Utódainknál pedig - mivel modelljeik mi voltunk - e jegyek ismét felbukkannak, 

remélhetőleg már csökkent mértékben. 

Gondolatban visszafutok az időben. 

Szeretve tisztelt szüleim - kiknek értékeit én tapasztalhattam meg leginkább - 

megaláztatásai lehet, hogy még nagyobb hatással voltak rám, mint saját szenvedéseim. 

Az, hogy egy szovjet modellt utánozva, tíz év alatt kellett leérettségizni és 16 évesen 

egyetemre menni (micsoda szerencse volt, hogy mehettem), hogy évekig a mindenkori 

feladatoknak arra éretlenül kellett megfelelni, csupán az egyik kérdés. 

Ennél sokkal keményebb kényszer volt a kettős élet parancsának teljesítése. 

Magyarul az örökös szorongás, képmutatás, hazugság. Nem csupán az önéletrajzok 

kozmetikázásának magas szintre fejlesztése, inkább a hétköznapok. S akkor még nem 

beszéltem a szintén Trianon gyökerű kisebbségi sorsról, mely esetemben is az abszurdig 

bonyolította ezt a kettősséget.  

A fiatalság megszépülő emlékeinek tárházából sok minden kerül elő, ha lapozni 

kezdem kartotékait. Érdekes módon a szívem szerint feketével jelzett cédulákat nem az 

ólombányában vagy munkatelepeken végzett kényszerű munka időszakában kell 

keresni. Azok nagyon nehéz, de számomra sokkal egyértelműbb évek voltak.  Annál 

inkább felbukkannak azok a hétköznapok történeteinek dobozaiban. 

Nem csoda ez. Hiszen már kisiskolás koromban gyakorta szégyenkeznem kellett, 

mert a szüleim nem voltak kétkezi munkások (később bizonyíthatták, hogy így is helyt 

tudnak állni),válasz nélkül kellett eloldalognom, ha a család földbirtokkal terhelt múltja 

miatt kulák jelzővel illettek az iskolában. Évekig ott álltak az előszobában a hátizsák és 

a bakancsok, arra az esetre, ha éjjel szólna a csengő. De a folytonos létbizonytalanság 

hangulatát sulykolta belénk már a családunk után velünk legszorosabb kapcsolatban 

levő tanári karunk sorsa is.  A diákok megtudták, hogy kit miért fosztottak meg vezető 

beosztásától, vagy éppen a tanítás lehetőségétől. Tanáraink elég sűrűn cserélődtek és 

sokszor a kedvelt és tisztelt nagyjainktól kellett megválnunk. 

Közben az utcán, vagy a kerítésen át, magyar beszédünk miatt köpködtek le. 

Az iskolában a barátságok mégis alakultak, mint sok ezer éve folyamatosan. Ezeknek 

bonyolult háttere is tanulmányok tárgyát képezhetné. Az utcánkban pedig a román 

túlsúly, román játszótársakat, sőt személyükben olykor életre szóló barátokat is sodort 

mellém. 

Délelőtt az osztályban osztályjellegű tudathasadás, délután már osztály és etnikai 

jellegű hármasság jelenthette a formálódó fiatal hétköznapjait. 

A környéken lakó helyi pártkorifeus közismerten lopással is foglalkozó fiát nem 

lehetett a játszótársak közül kirekeszteni. Ő ezt tudta. (Később, miután a mama a párt 

hullámvasútján leszálló ágba került, börtönben is végezte.) És nem volt szabad 

észrevenni azt sem, hogy román játszótársam a háború alatt - távollétünkben - tőlünk 

zsákmányolt játékomat veszi elő, mi több, a magyar felirat megfejtésében segítségemet 

kéri.  

Aztán következett az egyetem, ahol már nagyobb volt a tét és még zordabb a kor. 

A szorongás a rettegés és az ezt elnyomni igyekvő örök, derűs fiatalság vívta harcát. 

Utólag az idő madártávlatából, sokkal inkább érzékelhető ennek az ellentétpárnak a 

mibenléte.  
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Persze az is nyilvánvaló, hogy mennyivel nehezebb lett volna ezt elviselni egy már 

kialakult személyiség birtokában, a még csak formálódó emberke rugalmassága nélkül, 

ergo milyen nehéz sorsa lehetett szüleinknek. 

Mire mi felnőtté értünk, olyan természetességgel olvadtunk bele a kettőséletű 

világba, mintha másként nem is lehetne. A feladat már tanult szakma volt..., ami nem 

jelenti azt is, hogy kevésbé ártalmas. 

Most - korosodván - megtapasztalhattuk, hogy traumává válik a múltból történő 

várva-várt kilépés is, meg az új megtanulása, mely még ma is folyik. 

Hogy helyes-e ezen gondolkodni? 

Valószínűleg igen, bár nem kényelmes. 

A kommunizmus (és azok számára, akik a határokon kívül rekedtek, a kisebbségi 

sors is) egy ma még - teljes létszámban - le nem lépett generációt, sőt az általa nevelt 

utódokat is tudathasadásosságig menően nehéz hatásokkal terhelte. Valamilyen 

formában ezt mindenki megélte, generációink tagjainak személyiségében valahol ott 

vannak ennek rejtett vagy észrevehető, kisebb vagy nagyobb elemei. 

Hasonló módon küzdhetett a múlt hatásaival a német társadalom is, ráadásul a volt 

NDK polgárok egy generációjában érdekesen rakodhattak egymásra a náci és bolsi 

(valójában rokon, s így egymást erősítő?) hatások is. 

Ezek a tényezők tehát meghatározó módon vannak jelen mai életünkben s jövőnkből 

is csak más, újabb negatív, de reméljük, hogy pozitív hatások szoríthatják ki őket. 

Generációk váltása, az idő jótékony - aklokat és gémeskutakat is - korhasztó hatása 

lehet a biztos megoldás. 

Egy igazi perben a vádló az öreg kontinens nagyobbik részének lakossága lehetne, s 

az utolsó bástyák eleste után ennél is jóval többen. 

De ez csak elmélet. 

A gyakorlatban valóban beérhetnénk egy bocsánatkérést, de főleg egy azt hitelesítő 

szerény visszahúzódást követő megbocsátással. Az egykori osztályellenség valószínűleg 

nem a Hortobágy omló aklaiba küldené egykori kínzóit, de visszavonulhatnának békén, 

csendes és a szomszédoktól jól elzárt rózsadombi, vagy egyéb villáikba. 

Ez viszont ma utópiának tűnik. 

A száz százalékban „létező szocialista” embertípus él és típusjegyeinek megfelelő 

módon, uralkodni akar. 

 

 

Leányfalu 
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Naplójegyzet: 2000. augusztus 06. 

 

                                                             Megjelent: Átalvető 35 (2000. szeptember) 

 

 

EGY MÁSIK TTT 

 

 

Hangulatom ismét mélyponton van, de napok óta munkával próbálom akadályozni a 

további mélyrepülést. A fizikai, kétkezi tennivalók kínálják magukat. A szellem 

érzékenyebb, nem akar mozdulni a negatív töltéstől fülledt atmoszférában. Mintha 

óvatoskodna, nehogy mást izzadjon ki magából, mint amit igazán akarna, nehogy 

szubjektív legyen. Aztán fogy a lendület, elkészülök a tervezett munkákkal és lassan-

lassan mégis magához csalogat leghűségesebb barátom a szövegszerkesztő. 

Mi is történt velem? 

Milyen történések összessége eredményezte ezt a nyomott hangulatot, ezt a 

tétlenségre, elégedetlenkedésre ösztönző állapotot? 

Ennek boncolgatásából talán kikerekedhet valami eredmény. 

A Trianon évforduló eleve rányomta bélyegét erre a nyárra. Akarva - nem akarva 

most folyton ennek emlékébe ütközik az ember, túl a magamfajta egyébként is 

mindennap visszatérő, magamban hordott élményén. Az ördögi szerződés rövidített 

változatának átolvasása valóságos küzdelem volt. Tudtam, hogy el kell olvassam, de 

szellemem és lelkem minden kis részével tiltakozott ellene. Nem túlzás, ha azt mondom: 

fizikai szenvedés volt annak a néhány oldalnak az átolvasása. Hasonló érzés kínoz 

vasárnap reggel hat óra öt perckor hetente, mikor a Vasárnapi Újság kalendáriuma idézi 

a kor eseményeit. 

Magyar az akinek fáj Trianon, mondták a Világszövetség zavaros emlékű 

kongresszusán. Ha ez igaz, és miért ne lenne az, akkor kevesen vagyunk. És egyre 

kevesebben leszünk. Ezeket a keveseket neveztem TTT (Trianon traumatizált testvérek) 

generációnak, de sorsuk egy a sokakkal, akik nem hordják tudatosan Trianon keresztjét, 

nem szenvedik meg nap - mint nap emlékét, csak élik életüket az annak következményi 

által meghatározott korban, az elkövetők által gondosan megtervezett jelenben, és 

nevelik gyermekeiket az ott és akkor kicsírázott globalizmus győzelmét sejtető jövőnek. 

De rosszkedvemnek ezernyi más apróbb - nagyobb oka is akad. Persze ezek mind 

összefüggenek valahol az alkatunkat, sorsunkat determináló történelmünkkel. 

Mert a naponta tapasztalt butaság, korlátoltság, a rosszindulat, az irigység, a kisebbik 

hazából érkezett nemzetféltésének nevetségessé válása, a befogadó ország(rész) 

lakóinak önfeledt rohanása, vagy legyek igazságosabb: terelése a globalizáció 

várományosi státusa, a kozmopolita bunkóság 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 kiadó, a belőle áradó szenny miatt (jobb)helyenként feketén 

ásító képernyő,  az utcasarkon sírva panaszkodó nyugdíjas néni, a terepjárójával a sarat 

röhögve rám fröcskölő előprivatizált, a község utcáin eldobált hulladék, dadogó 

egészségügyi reformlépéseink, az évtizedes baráti kör megosztottá válása, minden 
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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? 

Ez sem lenne jó definíció. Nem tudhatjuk miként torzult teste-lelke a túlnyerőknek. 

Nem ismerjük félelmeiket, szorongásaikat, kapaszkodó érvkeresésüket és következetes, 

mégis kapkodó próbálkozásaikat a múlt nyomainak eltüntetésére, az igazság átfestésére. 

Beteggé váltak ők is. Trianon traumája másként, de őket is sújtotta. Nekik egyelőre még 

nehéz ezt megérteni. S ha azt hisszük az idő nekik dolgozik, tévedünk. 

Mire begyűjthetnék egy ármányos évszázad (vagy kettő) termését, az már senkinek 

sem kell, fogyaszthatatlan, sőt ártalmas lesz. Kezdhetnek majd mindent elölről. 

És mi? 

Ez itt a kérdés. 

Itt „terülünk el” Európa közepén s nem tudjuk, hogy Európával vagy Európa nélkül 

lenne igazán jövőnk.  

Az előző logika alapján Európával. De nem a globalizált Európával, s főleg nem mint 

annak - örök magyar módra - leghűségesebb tanítványai vagy utolsó csatlósai. 

Őrizzük meg önmagunkat, önbecsülésünket. Eldobásra szánt értékeink lehetnek a 

legkelendőbb áruink az új közösségben. Ezt a kelengyét tartogassuk 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. A látó szemek tulajdonosai majd tapasztalhatjuk, hogy csodák-

csodája magyarul cselekednek. 

Este van, kitárom az ablakot és megpróbálom a feléledő szélnek átadni 

rosszkedvemet.  Az ezer éves magyar államiság ünnepének gerincegyenesítő hangulatát 

terítem magamra. 

 

 

Leányfalu 
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Naplójegyzet: 2000. augusztus 13. 

 

                                                          Megjelent: Átalvető 35 (2000. szeptember) 

 

 

KÖZÖS SZÉGYEN 

 

 

Mostanság nem ritkán bukkan fel az Erdélyből elszármazottak beszélgetései során 

egy név, melynek említése nyomán pirulni vagyunk kénytelenek. Legutóbb egy 

irodalomtörténeti nevezetességű völgy árnyas kertjében fordult elő ez velem. 

A jelenlevők egyike múltat idézett, friss hírek nyomán. Arra emlékezett mikor a most 

független szakértőként az üldözött roma másság romantikájának dicsfényét magára 

vonó, és a gyanú árnyékát hazájára borítani kész férfiú még szerény kolozsvári - a 

filozófia magaslatait meghódítani készülő - korrektor volt csupán. 

A puha diktatúra, s rögtön utána a rendszerváltás haszonélvezőinek útjai 

kiszámíthatatlanok. Ismeretlen ismerősünk, aki az utóbbi évtized(ek)et nem is tudom 

milyen színű fonalként átívelő cselekedetei nyomán lett hírhedt (annyira, hogy ma már 

anyapártja is megtagadta őt),  valószínűleg úgy döntött, hogy szerény kis korrektorból 

szerénytelen nagy inkorrektor lesz. Teheti. Vitorláit kedvező szelek duzzasztják. 

 

 

Leányfalu 
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Naplójegyzet: 2000. augusztus 19. 

 

 

ROMÁN DOKTOR-ROMÁN HÁZ 

 

 

Augusztus 19-e számomra tizenhárom éve egyet jelent az erdélyi magyar 

képzőművészettel. Azóta sikerült hagyománnyá fejlesztenem ezt a rendezvényt. Mikor 

elindult a kisded ötlet, célja - többek között - az lett volna, hogy valamivel hozzájáruljak 

a kisebbik hazával s a többi elvesztett hazával való összetartozás - addigra már 

kipusztított - gondolatának ujjászületéséhez.  Akkor még nem is remélhettük a gyors 

változásokat ígérő fordulatot. 

Páskándi Géza, és pótolhatatlan vesztséget jelentő halála után, Lászlóffy Aladár 

Kossuth díjasok nyitották meg a rendezvényeket, - a sorozat rangját emelve s 

mondanivalóját fajsúlyosítván ezzel. Örök tanulságokat tartalmazó szavaikat szép 

közönség hallgatta évről-évre. 

A tizenhárom év alatt legalább ennyi alkalommal volt lehetőségem az általam 

szolgált közösség színe előtt tanúságot tenni a magyarság összetartozásáról és ezzel 

rokon gondolatokról. A legkülönbözőbb alkalmakkor a legkülönbözőbb 

korosztályoknak és osztályoknak. 

Hogy miért ez a nagy igyekezet azt sokan tudják, hiszen már szállóigévé lett az 

erdélyi vagy felvidéki magyar látogató (néha éppen rokon) románozásának, 

szlovákozásának szokása. 

Tizenhárom évig gyógyítottam e község közösségének testét és nem ritkán lelkét is. 

Mert a kettő, többnyire összetartozik. 

Tizenhárom év alatt átéltem sok szépet és megéltem számos bántást. Főleg a 

szolgálat szellemének felismerésére, hitelességének elfogadására való képtelenség 

megtapasztalására gondolok. 

Tizenhárom év után végre saját házunkba költöztünk. A homlokzat erdélyi 

hangulatot áraszt kalotaszegies fa cirádáival, székelyes oszlopaival. 

Tizenhárom év után a kiállítás idei kiállítója a faluba érkezik. Házunkat keresi.  

- Ja a román doktor. Az ott lakik. ahol a román faragásokat látja, - szól a barátságos 

útbaigazítás. 

Aztán eltelik két hónap és a szomszéd községben gyűlünk össze néhányan erdélyiek, 

barátunk magyaros, zsalugáteres, ámbitusos szép házában. Az ott először járó és a cím 

után érdeklődő kollégával a fenti történet - ha hihetetlen is - szó szerint ismétlődik. 

- Ja a román doktor. Az ott lakik ahol az a romános ház van. 

     Most Leányfalu kimondottan erdélyi stílusú, kívül-belül Kalotaszeg szellemét hordó 

templomot avatott. Várom a templomlátogatók visszajelzéseit. Hol van az új templom? 

fogják kérdezni. Valaki pedig esetleg azt feleli: Ja a református templom. Az ott van a 

domb alján, ahol azt a romános tornyot látja. 

Pirulj magyar? 

Vagy ki piruljon? 

 

 

Leányfalu 
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Naplójegyzet: 2000. augusztus 29. 

 

 

NEGYVEN ÉV HOZADÉKA? 

 

 

Ma egy tiszteletreméltó értelmiségi hölgy keresett fel panaszaival. Ő maga polgár, a 

szó igazi értelmében. Négy évtizedet dolgozott le, mint kutató, egy kudarcra ítélt 

rendszerben, de a mindenkori hazával szembeni kötelességet mégsem feledve. 

Mellékesen több világnyelven beszél. Már közel nyolcvan éves. 

Kissé dúltan és megviselten, mégis bölcs mosoly kíséretében mesélt, a kötelező 

vérnyomásmérés után.  

A villamoson néhány külföldi - tájékozatlanságból - vitába keveredett az ellenőrrel. 

Pontosabban ők inkább információt kértek, az ellenőr vitatkozott volna, ha ismert volna 

bár néhány szót idegen nyelveken. 

Senki sem sietett segítségükre, ezért előbb bemutatott betegem odalépett és néhány 

mondattal tolmácsolta, majd tisztázta a kérdést. 

Legnagyobb meglepetésére a környezet éles ellenszenvvel fogadta a segítségnyújtást. 

Szúrós tekintetek, gúnyos pillantások követték meggondolatlan tettét. A megjegyzés 

sem késett: könnyű magának tolmácsolgatni. Maga soha nem dolgozott. Mi dolgozunk 

most is, hogy eltartsuk a magafajtákat. 

Az egyébként jelentéktelennek tűnő eset, ha elgondolkodunk felette, igen tanulságos 

lehet. Mint cseppben a tenger, ebben is benne van a negyven plusz tíz év. A plusz tízet 

nem véletlenül írom, hiszen a negyven év alatt kötelező osztályellentétek most értek be, 

és egy szabad társadalomban működni kezd a szabadon választott, de kötelező 

neveltetést feltételező gyűlölet. 

Negyven éven át dicsőítették a természetet maga alá gyűrő, istenné heroizált 

szocialista embertípus  tudását, de paradox módon deheroizálták az értelmiségit. A 

kultúra igénye, ha nem a szervezett formák között nyilvánult meg, ellenszenves és 

veszedelmes volt. Sőt a civilizált életforma is gyanús lehetett. A tisztaság puszta 

óhajtása is ebbe a kategóriába tartozhatott, nem ritkán és könnyűszerrel kispolgári 

csökevény lehetett belőle. Bizony nem lett volna veszélytelen például a kapatosan, hetes 

mosdatlanság bűzével érkező beteg figyelmeztetése. De ugyanakkor persze ellenkező 

előjelű mozgásokat is lehetett észlelni. Részben a gulyáskommunizmus jóvoltából, 

részben a spontán emberi igény kapcsán s főleg, mert a kötelező soha nem volt nálunk 

szimpatikus. Akkor még gyakran lehetett szolidaritást észlelni az aktuális és igen sötétre 

festett - egykor volt elnyomó - osztályellenség irányába is. Ezt tapasztalhatták meg a 

kitelepítettek. 

A plusz tíz esztendő azonban eltörölte a kötelezőt. Megmaradt viszont a nadrágosok 

utálata, mely más meg nem nevezett formában túlélte az osztályharcot és ujjászületett  

mai formájában a leszakadók, a paternalista múltban nevelkedett s ezért a versenyben 

tehetetlenné váltak, a háromhatvanas kenyeret (és annak olcsó folyékony változatát) 

visszasírók, a vattaemberi státusban szocializálódott egykori munkakerülők, a pártjuk 

számára legbiztosabb szavazóbázist jelentők, és nem utolsó sorban a gyorsan 

meggazdagodottak iránti ellenszenvükkel hibás (de mennyire hibás, éppen 180 fokkal 

eltérő) irányba tüzelők lelkében. Ez a tíz esztendő még nem adott módot arra, hogy a 
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nép megismerje az értelmiség igazi arcát. Ráadásul az értelmiség álarcában túl sok 

presztízsromboló tetszelgett ahhoz, hogy a nehéz örökség a múlté lehetett volna. 

Szóval, ha valaki tiszta ruhában, hónaljszag mentesen, egy bizonyos 

magatartásforma holdudvarát hordva maga körül, egy bizonyos életforma igényét nem 

takargatva lépeget a magyar valóságban, az el kell készüljön arra, hogy nem minden 

esetben várhat megértést, szimpátiát, bizalmat.  

Magam hasonló élményeket a házépítés kapcsán tapasztaltam, a kívülállók 

bekalkulált irigységén túl a mesteremberek részéről, akik minden igyekezetem ellenére 

bennem a szinte kötelezően átverendő alanyt látták, s nem csupán úgy bántak el velem 

mint egyébként sorstársaikkal is megteszik, hanem sokkal cudarabbul, sokkal 

kegyetlenebbül. 

Ilyen egyszerű az egész látszólag. A valóságban azonban ennél sokkal összetettebb. 

 

 

Leányfalu 
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Naplójegyzet: 2000. október 22. 

 

 

                                            A NYOMOLVASÓK KIHALÁSA 

 

 

A színről most lelépni készülő generáció 1956 táján nagyobbrészt igen fiatal volt. A 

huszadik életévet még csak a harmincas évek első felében születettek érték el. Ők azok 

akik most rohamosan fogynak előlünk s a fogyó élet kegyetlen vezényszavára a hátulsó 

sor előre lép. Azokat a napokat mégis koránál és kettős neveltetésénél tudatosabban élte 

meg az akkor még húsz év alattiak társadalma is. 

Hogy volt-e hatással ez formálódó gondolkodásunkra, azt nagyon megfontoltan kell 

górcső alá venni. Természetesen nem csupán azt, hogy mekkorát. Ez a hatás óriási és 

meghatározó volt - hiszen ilyen hatást azok az események még a később megszületőkre 

is gyakoroltak - hanem inkább azt, hogy milyent. 

Ebből a szempontból most nem azt szeretném kiemelni, hogy a megtorlások 

elszenvedői és közelállóik milyen lelki átalakulásokon estek át. Érdekesebbnek tűnik 

ennél az átlagemberek, az ügyekbe nem keveredett szürke tömeg tudatának alakulása.  

Minden jel arra mutat, hogy az a bizonyos kategória, amit meggyőződéses 

kommunista néven mentegettek s mentegetnek máig, ettől a pillanattól eltűnt. Nehezen 

elképzelhető még egy akkori kelet-európai környezetben is az, hogy valaki ennyire 

tájékozatlan lehetett volna. Aki ezek után a párt elkötelezett katonája maradt, az 

nyilvánvalóan félelemből színlelte azt, illetve az érvényesülés egyedül lehetséges útját 

ebben vélte felismerni. Mert a megtorlás szörnyűsége megtörte az embernek a változás 

reményében vetett hitét, s véges életének jobb minőséget szánva vált mások s olykor 

önmaga előtt is szánalmassá, vagy eleve gátlástalan jelleme tette alkalmassá ezen az 

úton haladni. Ez utóbbiakból lettek a párt legjobbjai. Saját definícióm szerint nem a 

szocialista embertípus példányai voltak ők (mert ez soha nem alakult ki, mint ahogy a 

szocializmus sem) hanem a „létező szocialista embertípus” (érdem szerinti jelzővel itt 

nem illethető) megtestesítői. 

A becsületes sokaság pedig hallgatott és alkata szerint közönybe, depresszióba 

süllyedt vagy mégis hitt és remélt. E téren nagy előny volt a tudás, a veleszületett 

intelligencia s főleg a hit, a megfelelő környezeti (család, baráti kör) háttér. 

Hiába próbálnánk most beskatulyázni az egyes típusokat, csoportokat és 

alcsoportokat s eldönteni egy-egy átmeneti formáról, hogy hova is tartozott igazán. 

Legfeljebb tetteik alapján választhatjuk ki azokat, akik bocsánatot kellett volna 

kérjenek, hogy - amint mondani szokás - megbocsáthassunk nekik. Ugyanígy a másik 

végletet is azok közül, akiket hőseinknek nevezhetünk és felírhatjuk neveiket a lassan 

fel-feltűnő emléktáblákra. 

A nagy többséget azonban nem lehet s talán nem is kell elemezni. Hiszen oly sokféle 

az emberi természet, a képességek s a lelki értékek, és oly sokféle helyzetet alakíthat ki 

az élet.  Nem is próbálom ezt eldönteni. Mégis fel kell figyelni arra, hogy éppen az 

említett bűnösök csoportja, melynek számos (a többieknél aránytalanul számosabb) 

tagja ma is hatalommal bír gazdasági vagy politikai, vagy inkább mindkét értelemben, 

miként próbálja ma is megmérgezni a szürke sokaság lelkét, félrevezetve vagy egymás 

ellen fordítva őket. Teszi ezt a médián át, a kultúra emberformáló világának 

(gazdaságon és politikán keresztül gyakorolt) kézbentartásával, és minden más 
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lehetséges legális és illegális, látszólag elfogadható és teljesen elfogadhatatlan 

eszközével. Szándékaikat támogatják a saját maguk vagy még elődeik által egykor 

elhelyezett s gonosz zsenialitással időzített bombák és kútmérgezések. 

Ilyen érzések ébredtek bennem éppen ma, mikor egy társaságban egykor volt 

meghurcolt példaképeink cselekedeteit sározta be valaki, akit régen elhintett kételyek 

késztettek jószándékkal, bár meggondolatlanul erre. 

De a fenti fejtegetést erősítette más szempontból az a rádióban elhangzott 

információ, hogy még a legutóbbi években is hátrányokat szenvedtek (egészen a 

munkahely elvesztéséig) azok, akik a végzős orvosnövendék mártír, Tót Ilona ügyében 

kutakodtak. 

Csináltak volna forradalmat, ismétlik az utóbbi időben egyre gyakrabban a néhai 

Antal József szavait, ha az elmaradt számonkérés kerül szóba, ha az ország árúba 

bocsátását reklamáljuk, ha nemzeti érzésünkben gyaláznak meg. 

Pedig csináltunk forradalmat. Már jóval előbb. A forradalom csinálói között ott volt 

gyermekként a most lelépő nemzedék jónéhány tagja is, és ott voltak szüleink. Olyan 

forradalmat csináltunk, amelyik később éppen garanciája lett a szovjet iga alól kisikló 

országok békés, bársonyos és más jelzőkkel illetett forradalmainak. Hiszen Jugoszláviát 

kivéve és még a „gonosz birodalmát” is beleértve, a nagy fordulat alig néhány száz 

halottat követelt. Meggyőződésem, hogy ez 56 nélkül nem fordulhatott volna elő. 

A másik nem sokat emlegetett érdekességre is érdemes felfigyelni. Az európai 

kommunista diktatúrák közül legtovább éppen az tartja magát, amelyik a legpuhábbnak 

tűnt s melyet valaha sóvárogtunk utánozni. Jugoszláviát évtizedeken át emlegette a 

Szabad Európa Rádió mint remélt fejlődési irányt. Neve is volt a folyamatnak. Úgy 

hívták, hogy „illirizálódás”. De ki emlékszik már erre. Ma inkább éppen ettől rettegünk. 

A létező szocialista embertípus azonban él és uralkodni akar, írtam egy előző 

írásomban. Erre sokan azt felelik, hogy ez csak idő kérdése. Velünk együtt ők is 

kihalnak. 

Figyelem kedves optimisták. Ez az embertípus tradícióival és genetikai tartalékaival 

együtt újratermeli magát. Velünk azonban kihal a felismerésükre képes generáció, 

kihalnak azok akik szagról megismerik őket, kihalnak a nagy nyomolvasók. 

A veszély pedig váltott báránybőrökbe öltözve még generációkon át ott lappanghat 

utódaink kertjei alatt. 

 

 

Leányfalu 
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Naplójegyzetek: 2000. október 28. 

 

                                                Megjelent : Erdélyi Magyarság 44 (2000. december) 

 

GONDOLATOK KESERŰ LÁNCREAKCIÓJA EGY HÍR KAPCSÁN 

 

Mai napság jól gondolja meg magát az aki hírt, híradót hallgatni, látni készül, vagy 

pláne újságot vesz kezébe. Az egyre kevéssé gyanútlan polgár tűrőképességét záporzó 

ártalmas ingerek teszik próbára. 

Csak elhangzik egy mondat, csupán felvillan egy kép vagy elolvasunk egy bekezdést. 

És indul is a keserű gondolatok láncreakciója. 

Nagy gyakorlatunk van a honi híreken bosszankodni. Ezúttal azonban az engem érő 

inger a Lajtán túlról érkezett, amint azt mondani szokták a Lajtán innen. 

Népszavazás Burgenlandban, szólt a cím. Népszavazást kezdeményez az Európai 

Unió keleti bővítéséről a burgenlandi Szabadságpárt - erről döntött rendkívüli ülésén a 

párt helyi szervezete. A kezdeményezést máris üdvözölte Susanne Riess-Passer 

alkancellár. 

És indul a gondolatsor, száguld határokon és korokon át.  

Először - mint mindenkor - azon töpreng el, hogy ez a „jobb megoldás nincs” európai 

ácsingózás kell-e nekünk. Már százszor meggyőztek róla, hogy mást nem tehetünk s 

mégis újra  meg újra visszatér az óvatosságra intő kényszerképzet. Más kisországok is 

ódzkodtak s ódzkodnak az egész belépéstől, vagy annak egyes részleteitől. A dánok 

most voksoltak példás önállósággal. Csakhogy őket Európa nem taszította egy 

Trianonba. Olyan valamibe, amellyel kapcsolatban le kellene végre már írni egy 

gondolatot: A politika Trianonig lehetett szakma, annak minden gyarlóságával együtt, 

de mégis tanítható tudomány. Azóta ez a szó csak hazugságot jelenthet. Az ott született 

hazugság ördögi köre önmaga gátolja meg a feloldozó katarzis létrejöttét. Ez a 

szörnyszülött nem egyszerűen lakosság és területek elcsatolását jelentette, a 

világtörténelemben páratlan arányokban, de - és erről kevesebb szó esik - egy 

folyamatot indított el és egy örökös visszás, keservesen paradox helyzetet hozott létre 

annak minden, nem csupán kényelmetlen vagy kellemetlen, de konkrét veszélyeket rejtő 

következményével. Mert mi itt a túlnyerés pszichózisát kiheverni még sokáig képtelen, 

területükön túszul ejtett testvéreinket sanyargató szomszédok szorításában élünk. 

Olyanok szorításában, akiknek a maradék Magyarország, legyen az bármennyire is 

alázatos és kíméletes velük és úgynevezett „érzékenységeikkel” szemben, úgy jelenik 

meg mint örök ellenség, és amelyek mindent elkövetnének azért, hogy ez az ország 

eltűnjön  a Kárpát-medence közepéről. Olyanok szorításában élünk, akik ma vívják az 

általuk tévesen élet-halál harcnak képzelt csatát a határainkon kívül maradt és mély 

gyökereivel kétségbeesetten kapaszkodó magyar kultúra ellen, az anyanyelvű egyházak 

és az anyanyelvi oktatás megbénításának megkísérlése útján. Vajon kért-e rangos és 

nemzetközileg erre feljogosított kívülálló magyarázatot arra, hogy miért nem lehet 

valahol magyar egyetem, vagy miért nem kaphatják vissza ingatlanaikat a magyar 

egyházak? 

Ez a helyzet tehát arra kényszerít, hogy elfogadjuk A NATO és EURÓPA 

szükségességét. Az az Európa kell befogadjon minket, amelyik kitaszított nyolcvan 

évvel ezelőtt s melyen egyáltalán nem múlt, hogy a minden szempontból életképtelenné 

tett ország mégis megmaradt. Mert a várakozások ezzel ellentétesek voltak. 
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Induljunk ki hát a rideg valóságból. Tetszik-nemtetszik be kell lépnünk az Unióba. 

Úgy látszik, hogy a berzenkedők is el kell fogadják, hogy tetszik-nemtetszik ez nekik, 

előbb vagy utóbb bekel vegyenek. Mert ez a döntés nem népszavazásokon múlik, azok 

legfennebb az időpontot befolyásolhatják, a döntés az politikai döntés, és már úgy 

vehetjük, hogy megszületett. 

S mégis. 

Felhorgad az emberben a keserűség. Már megint a sógorok. Még a sógorok is. Az 

egyetlen valódi nyugati szomszéd évezredes együttélés után ezt teszi. 

És most frissítsünk fel néhány adatot néhány tényről. 

A svájci Habichtsburgból elindult és innen Habsburg nevet viselő család első igazán 

szerencsés sarja Rudolf szövetséget köt IV. László magyar királlyal, a csehek akkor 

igen hatalmas Ottokárja ellen, az osztrák (Ostmark) hercegség területének birtoklása 

ügyében. Ottokár utóbb jobb ajánlatot tesz a magyaroknak, de azok a megkötött 

szövetséget nem árulják el. És segítségükkel a morvamezei ütközetben Rudolf legyőzi 

Ottokárt, aki maga is ott hagyja a fogát. Itt veszi kezdetét a Habsburg dinasztia. Ez a 

csata tette elérhetővé a Habsburgok dinasztikus álmait. 

Aztán telnek az évszázadok. Az erős magyar királyságra hiába vásik a foguk Sőt 

következik Mátyás, kinek bús hadát egyáltalán nem nyögte Bécsnek büszke vára. 

Megrakott szekerekkel ment be a kiéheztetett városba, és amíg az ármány vele is nem 

végzett, csak adott s nem hasonlított a rabló hódítókhoz. 

De utána ideér a török veszedelem. És eljő Mohács. Mária, Lajos felesége is „csele-

kszik”. Még él Lajos, még nem ölték meg (mert nem valószínű, hogy idióta volt aki 

teljes páncélzattal a megáradt vízbe rohan), s pláne nem találták még meg a csel 

patakjában, amikor hites felesége Mária királyné, minden magyar kincset és - Oláh 

Miklós néven ismerős - tanácsosát (Nicolaus Olahus, kit a románok nagy tiszteletben 

tartanak mint a román kultúra nagyját) gályákra rakva megindul a Dunán, Európa 

biztonságosabb belsejébe. A három részre szakadt ország egyharmadát s az egészre 

formált jogot pedig Ferdinánd veszi kézbe. A helyzetet hosszú időre stabilizálja Buda 

1541-ben történt ármányos elfoglalása. Szigetvár, Drégely, Kőszeg csak adalék, akár 

csak Eger magyar dicsősége és szégyenteljes cserbenhagyatása. 

Az újabb időjátékba belefér Thököly és Rákóczi, meg sok más. Felettünk a tárogató 

sír. Ausztria gyarapszik. Végvárainkat békeidőben robbantják fel. Kidolgozzák 

módszereiket a „forradalomra és nyugtalanságra hajló” magyar lakosság 

„mérséklésére”. 

„Vitam et sanguinem! Moriamur pro rege nostro Maria Theresia!”* kiált a pozsonyi 

országgyűlés a könnyes szemekkel, feketében és fején a Szentkoronával előttük álló 

királynőnek. Az pedig hálából a török után elnéptelenedett magyar területek 

leggazdagabb földjeire nem enged magyar telepest, csak más nációbélit. 

 Majd reformkor ébred és beköszönt az európai forradalmak ideje. Nevetséges lenne 

1848-ról és a Bach korszakról írni. Annyit persze jó nem elfeledni, hogy a kiegyezést 

sem jókedvükben kötik. 

És megöregszik Ferenc Jóska is. Tisza intelmei ellenére belemennek a ki tudja kik 

által előkészített első világháborúba, s belerántják a társállamot is. Mindenki Tiszát 

szidja és még ma sem egyértelmű a megítélése. A következmény - jelentős belső 

hozzájárulással - Trianon.  
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S ekkor a saját hibájukból bekövetkezett birodalom vesztésért hullarablással 

kárpótolják magukat. Az elszakított vármegyerészekből jön létre a viták után és éppen 

ebből eredően Burgenlandnak nevezett tartomány. 

Néhány év és Hitlert lelkesen üdvözli Ausztria. Mégis rövid és részleges orosz 

megszállás után Európa ismét magához öleli őket. De az eltiport Magyarországon a 

hitleri megszállás következményeit számonkérik.  

1956-ban - mi mást tehettek volna - nem küldik vissza a magyar menekülteket. Azóta 

hálánk üldözi őket. Önkiszolgálással jutalmazzák meg magukat saját jócselekedetükért. 

A puha diktatúra Magyarországáról naponta tonnaszám vitték át az olcsó, dotált élelmet 

s vették igénybe az olcsó szolgáltatásokat. Az adósság ezután is a mi számláinkon gyűlt. 

Ma is fizetjük. 

Aztán a rozsdásodó drótsövény túloldalán gomba módra nőttek a magyar pénzen 

hízó vállalkozások. Mi pedig elvittük összekuporgatott kis valutánkat nekik Gorenjék 

ellenében. Ők segítettek felkötni azt a Trabant tetejére és undorral nézték amint a 

parkoló mögötti ligetben hagyjuk hulladékainkat. A Balkán Hegyeshalomnál kezdődik, 

mondogatták. 

Ekkor kezdődött el a Balkán, vagyis a dunántúli magyar földek felvásárlása. Olcsó 

földek, olcsó zsebszerződések, hozzá olcsó munkaerő. Nem volna rossz ennek 

konzerválása sem, gondolhatják. 

Mint ismeretes a történelem és a politika nem szalonképes. Tudjuk, hogy ott nincs 

becsület, nincs hála, nincs adott szó. Ott csak a nyers érdekek kellő pillanatban való 

felismerését díjazzák. Mi még ebben is megpróbáltunk rendhagyó módon viselkedni, 

többször is, a morva mezei csata előzményei óta. 

Az eredményt nap-mint nap tapasztaljuk. 

A válasz ott van egy rövid hírben. Burgenland ki akar szavazni minket jogainkból. A 

tőlünk elbitorolt területeken 80 év alatt beolvasztott egykori magyarok szavazatait is 

igénybe véve akarnak kirekeszteni Európából. Bizony mondom gusztustalan dolog ez. 

 

 

Leányfalu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* „Életünket és vérünket! Meghalunk királynőnkért, Mária Teréziáért” 
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Naplójegyzet: 2000. december 14. 

 

 

FÁJÓ GÓLJAINKRÓL ÉS ÖNGÓLJAINKRÓL 

 

 

A múlt  ködén át egy emlékkép lép elém. 

A Kolozsvár és Bánffyhunyad közötti hágón, a ködös esti homályban, gépkocsik 

fényszóróinak ezreiből álló tűzkígyó kúszik hazafelé. Az autókban magyarok. Labdarugó 

dráma után vagyunk. Egy Edström nevű svéd góljával, a mérkőzés utolsó perceiben 

vesztette el a magyar válogatott a világbajnoki részvétel jogát.  

A nézők mint mondtam magyarok. Főleg magyarok. Közöttük minden rangú és 

rendű, minden korú és mindkét nemű érdeklődők. Nagyobb részük nem is valódi 

labdarugó ínyenc, - csupán magyar. Még szájunkban a papi lakban tolongó vadidegen 

tömegnek jó szívvel kínált szilvapálinka és sütemény édeskés íze, s nyomaszt a 

sikertelenség keserűsége.  

Kolozsváron a magyar televízió adása ekkor még nem fogható.  Bánffyhunyadra kell 

menni annak, aki látni akarja. És mennek. Nem csak Kolozsvárról, de még 

Csíkszeredából, országnyi távolságból is. 

 

A kép változik. Néhány év eltelt. Már a Kolozsvár feletti Feleki Tetőn mászunk az 

erdőben egy román parasztház felé. Világbajnokság folyik. Az eső zuhog.  Csúszkálunk, 

térdre esünk, de kapaszkodunk. Este van, sötét van és néhány perc még a mérkőzésig. 

Két fiatalabb árny egy láthatólag öreg embert vonszol felfelé. Kitartás Papa - mondják - 

nemsokára felérünk. A tetőn a házigazda kalapjába gyűjti a belépés árát. A TV az 

ablakban áll kitéve, a nézők - egymást zavarván - esernyők alól figyelik a látványt. A 

ház bővítés alatt áll, sok - az erdőben elszórt - hasonló házzal együtt. A Magyar TV 

közönsége szponzorálja e román családok életszínvonalának rohamos fejlődését. A 

minap rogyott össze egy pajta teteje a Fradi szurkolók alatt, akik azt lelátónak 

használták. 

 

Aztán eszembe jut az öreg Orion rádió (most restauráltatom), mely a Kossuth és a 

Szabad Európa hallgatásával nevelt annyi éven át. Ez volt a világ felé egyetlen 

köldökzsinórunk. Fülünket rátapasztva hallgattuk a zavarás alól kiszűrődő híreket, 

vigyázz állásban Szilveszterkor a himnuszt, ámulva a „bátor magyar kabarét”. 

 

Időjáték. Már nem eszem az annyit emlegetett „román kenyeret”. De a magyar 

kenyér nem feledteti az egykor annyit emlegetett és arcunkba köpött „igazságot”. 

Tudom, hogy ott mit jelent a magyar szó, pláne a magyar képpel együtt. 

Barátom a Határon Túli Magyarok Hivatalától egy kongresszusra készül.  Ha jól 

emlékszem Keszthelyre. Lelkesen magyarázom neki régi rögeszmémet, egy Kárpát-

medencét fokozatosan lefedő magyar TV műsor jelentőségét. Egyetértünk. Igen, ott is el 

akarja mondani. 

Előbb, közben és utóbb elmondják még sokan, sokfelé. Változik a technikai háttér. 

Megjelenik a műholdas televíziózás. És nyolc éve elindul a Duna TV. Emberek 

százaitól hallok Európaszerte lelkes nyilatkozatokat. Ismét magyarnak érezhetik 
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magukat. Szívják magukba a magyar kultúra adományait. Erdélyben románok is 

fordíttatják maguknak a szöveget. 

 

És ismét ugrik a kronométer. Eljön a kereskedelmi televíziók kora. A műholdak 

ontják a kultúrmocskot (vagy csak a mocskot). A néző önmaguk képére formálása profi 

módszerekkel zajlik. Mérik a nézettséget s figyelik a hatékonyságot. A „földi” 

közszolgálati TV is bajban van. 

S ekkor a világot bejárja egy hír. 

A földkerekség legjobb kulturális televíziója a Duna Televízió lett. Boldogan és 

büszkén hallgatom a hírt. A hazai visszhang kisebb mint elvárnám. Hogy miért? Már 

nem is kérdezem. Tudjuk. 

 

Itt érkezünk el a mához. A szívembe és agyamba egyszerre hasító hírhez. Valaki a 

kuratóriumból a Duna TV és a közszolgálati TV 2 összeolvasztását javasolja. És nem 

első ezzel az ötlettel. Remélhetőleg nem lesz sikere, a tervek legalábbis mást tükröznek, 

de jelzi, hogy az ördög nem alszik. 

Az indok: folyamatosan csökken nézettsége, itthon és a határokon túl egyaránt. 

Megtakarítást jelentene az összevonás. 

     A fájó hír után megdöbbenek. Egy logikus gondolkodásra ennyire képtelen valaki 

van a kuratóriumban? Vagy tudja jól, hogy mit mond, tehát ellenség van a 

kuratóriumban?  

Mert az illető logikája ezek szerint a következő is lehet: 

 

Adva van egy kulturális TV csatorna. Semmi több.  

A pénz kevés. 

A nézőszám csökken, a nézőket más műsorok érdeklik.  

Nem érdemli meg az önálló létet. 

Összevonjuk. (Hogy ne érje szó a ház elejét, a megszűntetés miatt) 

 

És mi lenne a helyes logika? 

 

Adva van egy globalizációt szolgáló, kultúrát romboló TV közeg. 

Nekik sok pénzük van és, hogy még több legyen, a nézőt lesüllyesztik - a fizikai 

mellett - az egyébként éppen azt szolgáló,  szellemi rabszolgaság állapotába is. 

Saját nézőszámuk magas, mert az elbutított tömeg az ő könnyű és ártalmas, még 

további szellemi süllyedést okozó műsorukat nézi. 

Kell tehát egy magyar, kultúrát sugárzó, közönségét - ha sziszifuszi munkával is - 

magához felnevelő - felemelő égi csatorna. Ezt kell támogatni minden áron, a 

pillanatnyi veszteségekkel nem törődve, a jövőt és a magyarság szellemi felemelkedését 

szolgálva, minden ügyes műsorpolitikai és egyéb eszközt felhasználva, e feladat 

ellátását a mesterség, mi több a művészet szintjére emelve. 

 

Hát ennyi lenne az egész. 

Ez lenne a Tőkés László által - több funkcióra is zseniális tömörséggel utalva - a 

kisebbségi magyarság rehabilitációjának nevezett folyamat egyik alappillére. 

A szörnyűben, a legszörnyűbb, hogy ezt le kell írnom és nem magától értetődő 

minden döntésképes és főleg döntési helyzetbe kerülő magyar szakember számára.  
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Ennél szörnyűbb csak az lehet, ha mindezeknek tudatában, esetleg éppen ezért 

hangzik el ilyen javaslat. 

 

Emlékezetemben ott ereszkedik a völgy felé az a tűzkígyó. A magyar háló rezgése 

szívünkben ott sajog. Edström a tettes, maga a végzet ura. Fogalmunk nincs még, hogy 

a kényelmes kábeltelevíziózás korában, bizonyos Corneliu Vadim Tudor nevű „szabad - 

európai” magyarirtókedvű politikus „spontán felvirágoztatása” idején, kik lesznek a 

legsajgóbb öngólokat lövő magyar csatárok. 

 

 

Leányfalu 
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Naplójegyzet: 2001. január 01. 

 

 

EZREDVÁLTÓ 

 

 

Állok a szoba közepén, egyedül, nagyon üresen és nagyon telítve. Eleim képeit 

megvilágítják az apró fények és szól a himnusz. Nekik, nekem, nekünk. 

Lábam tétován mozdul, az első mozdulat egy új évezredben. 

És az első gondolat. Meg a második. 

Vajon ki az aki velem együtt gondol arra, amire én.  

Arra, hogy honnan, hogy hova, s hogyan? 

A honnan szörnyű hogyanjai után a tény, hogy még van kinek s hova, ez az egyetlen 

nagy eredmény amit felmutathatunk. És ez kellene iszonyú energia és biztonság, akarás 

és tudás forrása legyen a következő léptekhez. 

Az ilyen ritka, katarzisra alkalmas pillanatban lehetne levetkőzni a felesleges és 

reánk ragasztott, reánk ragadt, reánk erőltetett, és önként felvett lelki cafrangokat. Mint 

ahogy a nagy művek a letisztulás pillanatában születnek, úgy kellene megszülessen a 

nagy magyar jövendő, a pillanat - számunkra több okból is mágikusan egybeeső, 

sokszorosan megszentelt - hatása alatt. 

Fuldokolva úsztunk ezer évig a túlsó part felé, gonosz erők korbácsolták köröttünk a 

habokat s kapaszkodtak belénk örvénybe húzó szándokkal, most el kell álljon a vihar, el 

kell múljon a gonoszt rejtegető sötétség, s meg kell lássuk a túlsó part - erőt sokszorozó 

- halvány vonalát. Sós, keserű vizektől cserepes ajkainkkal ki kell köpnünk a torkunkat 

eltömő, hangunkat belénk fojtó undorító hínárokat. 

Egy egészséges mély lélegzet és a partotérés erősödő tudata, ez a siker biztos titka. 

Vegyétek észre a fejünk felett már itt cikázó sirályok üzenetét. Feszítsétek meg 

izmaitokat. Az ott a túlpart. A magyar jövő. 

 

 

Leányfalu 
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Naplójegyzet: 2001. január 06. 

 

 

                                                         Megjelent: Erdélyi Magyarság 45 (2001. március) 

 

 

MIBŐL IS VOLT ELEGE SABIN GHERMANNAK ? 

 

 

Aki előfizetője e lapnak, nagyon valószínűtlen, hogy ne olvasta volna, vagy 

legalábbis nem hallotta idézni Sabin Gherman jó két éve megjelent úgynevezett 

manifesztumát, melynek azóta közmondásossá vált címe így szól: „Elegem van 

Romániából.” 

A rövidke, de annál nagyobb indulattal, helyesebben keserűséggel megírt bő két 

oldal romániai visszhangjait, egy kitűnő gyűjteményben láthatjuk viszont. Magam 

román nyelven jutottam hozzá, de hallottam, hogy magyarul is kapható. 

A magyarországi visszhangok óvatosak és visszafogottak voltak. Ez nem is hiba, bár 

a kérdés értő elemzése nagyobb erőfeszítéseket is megérdemelne. Persze a magyar 

olvasó nehezen tudja áttekinteni a hazai kínálatot és nem kizárt, hogy nyomdába került 

ilyen munka is. Ez esetben azonban annak jobb „terítését” kell reklamálnunk. 

 

Annál érdekesebb volt azt megfigyelni, hogy az itteni érdeklődők gyökereik szerint 

hogyan reagáltak az ominózus szövegre, és a körülötte kavarodó viharra.  

Az Erdélyből jöttek jelentős része eredendő gyanakvással tekintett az egész kérdésre 

és provokációt vagy valami más hátsó szándékot, éppen a szotyola civilizáció zseniális 

álságosságának valamilyen csapdáját vélte benne felfedezni. 

Volt olyan közöttünk, aki az írásban valami olyasmit látott, amit a szerző - ha 

őszintén szólt - valóban elmond. Kétségbeesett figyelmeztetést, az Európától 

leszakadóban levő ország számára Erdély birtoklásában rejlő esély elszalasztásának 

lehetősége miatti szorongást. 

Persze voltak felületesek, a témában felkészületlenek, akik csak a szenzációt, a 

precedenst látták benne s kárörvendve lobogtatták, hogy na már ők is megelégelték? 

Az anyaországi többség csak egynapos kuriózumként olvasott róla, és emléke hamar 

elvegyült a hazai nagy magyar politikai zakuszkában.* 

 

Visszatérve a romániai visszhangokra, azok minden irányból körüljárták a kérdést és 

mindenféle megvilágításban megvizsgálták vagy bemutatták azt. Egyre azonban nem 

sokan gondoltak. Talán a pátoszos mítoszokon és öntömjénezésen nevelkedettség mián. 

Nevezetesen arra, hogy az írás tudatosan maró hangvételétől függetlenül egy jó román 

hazafi kétségbeesett kiáltása, az első lépés éppen annak megakadályozására, amivel 

vádolni próbálják. Ha ő valóban Románia szétesésére játszó, idegenek által befolyásolt, 

magyarbérenc, „Sörös” gyerek (Corneliu Vadim Tudor nyomán szabadon) lenne, akkor 

mindezt nem írja le. Ellenkezőleg hallgat. És vár. Mert mindaz az igazság amit leír, 

amire kétségbeesetten akarja felhívni az eddig közönyös közvélemény és főleg politika 

figyelmét, magától fogja elvégezni azt a munkát amelynek mentorságával őt vádolták 

meg. Az ortodox törésvonal - ahogy újabban a jólismert határvonalat emlegetik - létezik 

és ráadásnak még az ó-román területeken  belüli különbségek is. Egyik oldalon a 
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bizánci mintára centralizáló ravasz és veszedelmes szotyolakultúra, mely életszínvonal 

helyett xenofóbiával táplálja polgárait, a másikon egy vonzóan és ugyanakkor zavaróan 

közeledő Európakép. Ez a kontraszt az élet valódi színpadán egymaga végezheti el azt 

aminek szolgálatával habzószájú bírálói Sabin Ghermant vádolják. 

 

De az ezzel kapcsolatos olvasmányokból fakadóan érdemes még néhány megjegyzést 

tennünk.  

- Corneliu Vadim Tudor megdöbbentően tájékozatlan. Nem csak elvakult 

nacionalista, de korlátolt és tudatlan ember is. Ez persze még alkalmasabbá teszi a 

végtelen gyűlölködésre. Fogalma nincs pl. Soros György és a „magyar nacionalizmus” 

felhőtlennek nem nevezhető viszonyáról. Nem ismeri - gyűlölete egyik fő tárgyának - 

Soros úrnak az erdélyi kérdéssel kapcsolatos nyilatkozatait. Úgy tűnik nem tud 

egyáltalán szerepéről a világ mozgatórugóinak élő panoptikumában. Még nevét sem 

tudja leírni. (lásd: Sörös) 

- Ezek után még megdöbbentőbb, hogy nagyjából minden harmadik román 

szavazópolgár ezt az embert akarta hatalomrajuttatni.  Ez a tény egymagában tragikus 

képet fest Románia jelenéről és lehetséges jövőjéről. Ami persze - a kétmillió túszra is 

gondolva - számunkra nem lehet öröm. 

- Az összeesküvés elméletekre nálunk is sokkal fogékonyabb román lélek 

eredményezi, hogy több olyan reakció is napvilágot látott, melyek szerint Magyarország 

és annak kormánya (a jelenlegi különösen) csakis azzal van elfoglalva, hogy a 

legármányosabb módon vegyen revansot - az ősi jussért ezer éven át vérző és végre 

kárpótolt - szent szomszéd nemzeten. 

- Sokan közülük meggyőződéssel állítják, hogy az ősi román földön élő magyarság 

világviszonylatban kiemelkedően jó kisebbségi politikának örvendhet. Ugyanakkor a 

magyar egyetemet úgy emlegetik, mint a legnagyobb képtelenséget s a Románia ellen 

elkövethető legnagyobb bűnt. Magától értetődő módon teszik ezt és senki nem fejti ki 

azokat az érveket amelyek alátámasztanák. Természetesen velük együtt tudjuk miért. Az 

álérvek igen gyengék, a valódiak pedig kimondhatatlanok.  

- Az indulattól azonban egy a fentivel rokon szeg kibújik a zsákból. C. V. Tudor úr 

egy beszéde végén megígéri, hogy ha hatalomra jut, valamennyi katonai iskolát a két 

magyar megyébe telepíti. Sajnos tudjuk, hogy ennek elkezdéséhez nem is kellett 

hatalomra jutnia a jeles férfiúnak. A nagyon hasonlatos lehetőségek közül ő a 

madárijesztőnek álcázott változat. Félelmetes és nevetséges figuráját elvetve 

választhatnak a szomszéd ország lakói az övével közös tervek megvalósítására 

készülőkből. A világ pedig ilyeténképpen csak örülhet a „jó választásnak”. Ha valaki 

nem ismerné a bizánci iskolát, e példából megtanulhatja mit is jelent. 

- C. V. Tudor úr azonban mást is tud,  pontosabban a szemérmetlen magyarokról 

tudni véli, hogy azok nem férnek a bőrükben és nem értenek a szóból csak a félelemből. 

Meg is ígéri azonnal, hogy ebben nem lesz hiány. 

- És mit ád Isten. E percben szólal meg a háttérből kis rádióm. Kozma atya most 

érkezett haza Romániából - kirabolva, megverve, de a szándék ellenére nem megalázva 

és megfélemlítve. Mire e sorok az olvasó kezébe kerülnek mindenki ismerni fogja a 

történetet. A végtelen szelídségű és mégis bátor Atya, mint valódi keresztény nem 

haragszik bántalmazójára, az ügyben részben intézkedő hatóságokat dicséri. De a 

szenvedő fél és a helyzetet ismerő kívülállók számára nem lehet kétséges, hogy ennek a 
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24 órának a pontos forgatókönyve valahol létezett. A Corneliu Vadim Tudorok - e téren 

- állják a szavukat. ** 

- A visszhangok tanulmányozása közben voltak azonban pozitív tapasztalatok is, 

hiszen a reakciók nem kis százaléka józan, elemző, a figyelmeztetést részleteiben  vagy 

szándékában elfogadó, a bizantin szellemet elitélő. Mert hogy az említett  törésvonal 

sem vonalzóval van meghúzva. A vélemények is kacskaringóznak s a legtöbb helyen 

egymást fedik. 

- És előfordulnak érdekességek. Például felbukkan egy vesszőparipámat jelentő 

elméletre utaló célzás. A beolvasztott kun és besenyő elemet emlegetik. Ismét eszembe 

jut, hogy ez a beolvadás hoz minket genetikai rokonságba – az egyes képviselői által 

magát ádáz ellenségünknek kikiáltó – szerencsésebb (??) szomszédainkkal. Ahogy 

máshol erről írtam, sokkal inkább és közelebbről (30-35 generáció), mint a 

finnugorokkal. 

 

Végül, de nem utolsó sorban, ha az ezzel kapcsolatos olvasmányok hangulatában és 

az így kapott információk birtokában gondolkodunk el a teendőkön, akkor csak egy 

konklúzió lehetséges. És ez szerencsére már nem újdonság. A legtöbbet az elszakított 

területeken élő magyarságért, ezáltal önmagunkért, és érdekes módon éppen a tőlünk 

tartó birtokon belüliekért is akkor tehetjük, ha itt, közvetlen közelükben, egy erős és 

kívánatos Európa képet nyújtani képes országot építünk. Az elvakult román nacionalista 

számára ez kellene a legveszélyesebbnek tűnjön, a bölcs román hazafi számára pedig ez 

kellene jelentse a legkézenfekvőbb irányt egy közös Európa felé. Hogy ott - a ma még 

szotyolaországban - melyik gondolkodásmód kerekedik felül, az már az ő belső ügyük 

és harcuk lesz. Egy harc, mely számunkra sajnos egyáltalán nem közömbös, de melybe 

csak a véleményformáló ránkcsodálkozás lehetőségének minél hatékonyabb 

felkeltésével szólhatunk bele. 

 

 

Leányfalu 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

* Balkáni eredetű, különböző zöldségfélékből olajjal kevert  paszta. 

** Erről győződhet meg az olvasó - a bizánci iskola újabb leckéjét kapván egyúttal - abból is, ami e 

sorok leírása után kezdődött az ügy letagadása, pontosabban a cél érdekében való kellő kiaknázása terén, 

román oldalról. Aki nem ismeri a módszereket az csak figyeljen. Mi leszünk az összeesküvő Európa - ők 

a szenvedő Bizánc. A klasszikus viccben a rendőr az almamagtól okosodott, úgy látszik a tökmagtól meg 

ravaszodni lehet.  Magyar külpolitikusok ! Még nagyon sok szotyolát kell megegyetek hogy szitty-szotty 

egy-egy sikerélményetek is legyen szotyolaországbéli kollégáitok ellenében.   
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Naplójegyzet: 2001. január 20. 

 

                                                    Megjelent: POLISZ 61 (2001. október, november) 

 

AZ ÉN HÁZSONGÁRDOM 

 

 

„Családi sírboltotok kerítését ledöntve találtam, a gránitoszlopokat a kovácsoltvas 

lánc összetartotta s így nem tudták eltulajdonítani. Felállítottam hát, annak reményében, 

hogy akad, aki visszacementezi a gránit kerethez”. Így szólt a levél. 

Én pedig emlékezni kezdtem, egyelőre csupán az utóbbi évtizedekre. 

Először apám szép szomorú arca tűnik fel emlékezetemből, - amint hazatér a kripta 

első felforgatása után. Ekkor még hihettük, hogy az elhíresült temetői rablóbanda sejtett 

- a méltóságteljes emlékmű alatt - kincseket. A szétszórt csontokat apám szedegette 

össze és próbálta a megfelelő koporsóba helyezni. Édesanyja koponyáját, melyen még 

rajta volt gyönyörű haja, megcsókolta s úgy tette vissza a bronzkoporsóba. Napokig 

szótlan és szomorú volt az eset után. Figyelmeztették, hogy ne tegyen feljelentést. 

Amikor aztán az eset még apám életében, de azt követően is többször megismétlődött, 

már tudhattuk, hogy a nehéz kőlapot a lejáratról nem kincskeresők mozdították el. 

Tudták azok jól, hogy már nem maradt benn zsákmány. A címer, a magyar nevek, a 

magyar királyi jószágkormányzó, az alispán, meg szégyen - gyalázat és balkáni 

hálátlanság: az első romániai olimpiai bajnok magyar nevei késztették a tetteseket ily 

nehéz munkára. 

Nem csoda, hogy anyám, kilencvenedik éve után a halálról gyakorta beszélgetvén, 

nem emlegette a Házsongárdot, mint remélt pihenőhelyet. Pedig apámat végtelenül 

szerette és Kolozsvár, Erdély számára maga az élet volt. Így került végül, szerencsére 

régi barátok és kollégák közé, a Farkasrétre. 

Nem tudom megállni, hogy most amikor egy fájdalmas emléksort követően az 

olvasóval megpróbálok belépni a Házsongárd hangulatába, ne Áprilyval kezdjem, -  

prózában. 

A magyar vándor, ha Kolozsváron jár – a parttalan időben – biztosan megáll a 

házsongárdi temetőben. És az is bizonyos, hogy tört kövön és porladó kereszten a 

magyar múlt emlékét keresi. Mert ebben a csodálatos magyar panteonban ringatja rég az 

álom sok nagy elődünket. Olyanokét kiknek neve vagy zenél, vagy dübörög, vagy 

egekbe kiált bennünk. S a századokba nézve a holt nagyságok szellemét idézi az 

emlékezés. Olyanokét kik a nyugati skólák szellemét hazahozva akartak 

Erdélyországban is gátat építeni a sötétség ellen, s másokét kik szintén innen rajzottak 

szét a világba - a hazai tanulmányok után - tarisznyájukba gyűjteni azt, ami ennek a 

mindenki számára szent földnek hírnevet s hasznot hozhat. Olyanokét kik vagyonukat s 

másokét kik életük munkáját áldozták a kisebbik haza oltárán. 

Erdélyi magyarember számára ez a hely nem egyszerű temető. Lakói élnek és hatnak 

mindmáig. A nehéz kövek alatt szunnyadók részesei mindennapjainknak. Az egyszerű 

erdélyi magyar is kegyelettel említi e neveket és a sötétedő temető nem félelmetes 

árnyakat idéz, hanem inkább megnyugvást, békét, erőtadó szellemek lengik be, olyanok 

akikkel jó találkozni, akik mai kérdéseinkre jóelőre kőbevésték válaszaikat. Otthon 

vagyunk benne. A magyar, ha egyszer is járt ott, visszavágyik hangulatába, s 
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valahányszor ismét arra viszi jósorsa, a nagy kovácsoltvas kapun kilépve erősebbnek, 

jobbnak, tisztábban érzi magát, és felelősségtudata fellobban. 

Tudják ezt azok is, akik mindezt nem szeretik. Akik úgy vélik, hogy ettől félni kell. 

Azt szeretnék, hogy az életet szolgáló magyar Házsongárd, halálnak halálával haljon 

meg.  

Trianon után - alig, hogy felbukkan az új hatalom – a vele érkező, betelepülő  román 

elit számára máris nagy divat lesz ide temetkezni. A kevés régi kolozsvári román, 

békében porladt addig magyar polgártársaival a hegyoldalban, ettől kezdve azonban 

változik a kép. Amint telnek az évtizedek egyre kihívóbbá válik a hadüzenet a sírkert 

magyar jellege ellen és a fokozatosan 75 százalékos többségbe kerülő románság 

halottait is harcba küldi a magyar múlt emlékeinek eltörlésére, s a magyar múlt magyar 

jövőt erősítő emlékének semlegesítésére. 

Egy időben még sikerül több síremléket megmenteni az MI (Monument Istoric: 

Műemlék) felirattal, de ezek csak a legfontosabb sírok, mert a magyar arisztokrácia 

kriptái közül már sok ennek előtte új feliratot kap, az ősi címert leverik s a patinás 

kövek frissen beépítettekkel vegyülnek, és kerítéshez támasztják átfaragás előtt a kihalt 

családok öreg sírköveit is. A kripták előkertjeit az éhező arisztokrata családok 

eladogatják, s - ami a leggyakoribb - az elmenekült családok lejárt megváltási idejű 

sírjai eladásra kerülnek. Természetesen soha sem magyaroknak. 

Védelmet jelent még az egyházi tulajdonú rész, de ki tudja meddig. A nemzetközi 

helyzet enyhülése után hazatérő külföldi rokonság nem válthatja meg a sírokat. Azt 

követelik, hogy a bérlő román állampolgár legyen. Nehéz csúszópénzek vándorolnak 

zsebből-zsebbe. Van akinek sikerül s van akinek nem. 

A temető pedig közben valóban az enyészet kertje lesz. 

Az ősi fák korhadnak, viharok tépásszák és döntögetik őket, a kockaköves utakon 

kátyúk, azokba aszfalt vagy cement de főleg sárdugók jelennek meg. Minden 

fordulóban egy-egy szemétkupac virít, s felbukkannak az Ó-romániából betelepült 

kifacsart végtagú, koldulásra szakosított szerencsétlenek, főleg gyermekek és 

aggastyánok. 

Európa egyik legrégibb, legszebb, legmeghittebb, legméltóságteljesebb temetkezési 

helye balkáni jelleget ölt. De nem is ez a lényeg, a visszafordíthatatlan az, hogy a 

zsúfolt, egymás hegyén-hátán tolakodó sírok többsége már – gondtalanul ránctalan 

műkőhomlokain - román nevekkel fordul az idegen felé. 

Már csak emlék a régi nagy világítások hangulata, a kolozsvári magyarság évenként 

ismétlődő néma tüntetése. 

A vigasztalódást és vigaszt nyújtó, a diákoknak csendes tanulóhelyet is jelentő, a 

szerelmesek számára felejthetetlen sétákat ígérő, a magyarságukban megtiport lelkeket 

felemelő temető már nem tudni meddig bírja. A város újra és újra megválasztott, 

nacionalista tébolyban szenvedő ura, szívügyének tekinti ennek a több mint négyszáz 

éves dokumentumnak a megsemmisítését is. 

A magyarnyelvű oktatás és a magyar nyelvhasználat, az egyházi ingatlanok 

visszaadásával kapcsolatos követelések mellé fel kellene sorakoztatni a múltunk, 

(másságunk!) megőrzését szolgáló emlékeinek ápolásához és érinthetetlenségéhez  

fűződő jogokat is. 

 

 

Leányfalu 
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Naplójegyzet: 2001. február 11. 

 

 

BOCSKAI 

 

 

Történt, hogy - a médiadíj elnyerése után - meghívást kaptunk a Gellért Szálló-béli 

nagy ezrednyitó orvosbálra. 

Minthogy hasonló protokolláris eseményekre eddig nem mentünk el, felmerült 

azonnal a ruha gondja. Szmokingba kell menni s azt bizony az évek folyamán kissé 

túlnőttem. Egy új darab viszont manapság már a 100 000 forintot közelíti. 

Nosza jöttek a baráti tanácsok s közöttük a legkézenfekvőbb és praktikusabb. Ha már 

a felmenők közt ott vannak a Bocskaiak is, rendeljek egy bocskait, amelyik fele áron 

beszerezhető, szép, és más jellegű alkalmakkor is viselhető. 

Így is történt és rövidesen meghozták Turáról az új bocskait. 

A barátok másik része ekkor kezdett csak aggodalmaskodni. MIÉP egyenruhába 

bújtál, mondogatták, s ha nem is így van mindenki ezt hiszi. Magyarkodásnak fogják 

vélni, s minimum különcségnek. 

Ez volt az a pillant mikor meggyőződtem arról, hogy helyesen jártam el. A bál előtt 

azonban a zsebemben elhelyeztem egy kis írást azzal a szándékkal, hogy aki reklamál 

annak magyarázat vagy fülöncsapás helyett ezt nyújtom át. 

Imígyen szól: 

 

PARDON BOCSKAI 

 

Negyven év alatt megtanultuk, hogy az úr szó osztályharcos megbélyegzés. A 

mellékhelyiségekre sem urak és hölgyek jelzés került, s minthogy elvtársak és 

elvtársnők feliratot nem lehetett oda tenni (bár ez az egy hely volt, ahol valóban 

elvtársak lehettünk), maradt a férfi és a nő. 

Az úriember fogalom is végképp ellehetetlenült e korszakban s az utóbbi évtizedben 

még újabb értelmeket kapott. Ha ezt a szót hallom, akkor egy tarfejű, fülbevalós, 

harcikutyás egyén jelenik meg előttem bankrablás közben, legalábbis a rendőrségi 

jelentések erre tanítanak. 

Ha nemzetről esik szó, azonnal a nacionalista, Horthysta, fasiszta asszociáció ugrik 

be a legtöbb ember - mára eltorzított - elméjébe. A világon máshol sehol, csak itt 

nálunk, s vajon miért?   

Ha a himnuszt éneklem magyarkodó vagyok, gyakorta nagyteremnyi ember között 

is csak ketten-hárman próbáljuk emberi hangon is életben tartani. 

Ha háromszínű zászlónkkal vagy kokárdával ékesítem környezetemet, öltözékemet, 

megmosolyognak és „mindenfélét” gondolnak rólam.  

Ha magyart mondok, akkor kirekesztő vagyok és megsérthetem a szomszéd - 

nevükkel, sőt álneveikkel - folyton mellüket döngető népek érzékenységét. Én viszont 

nem vagyok érzékenységre jogosult. 

Ha bocskait veszek magamra, az MIÉP egyenruha, ha soha tájékukon sem jártam, 

akkor is. 

Mit tehetek? 

Nem veszem tudomásul ezt a sok bárgyúságot. 
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Az urakhoz járok vizelni. 

Próbálok - ha hagyják - úriember módjára viselkedni. 

A nemzet részének érzem magam és minden becsületes állampolgárt, sőt minden 

határon túli magyart is odatartozónak akarok érezni. 

Tovább énekelem a himnuszt. 

Ha kedvem van, kiteszem a magyar zászlót vagy feltűzöm a kokárdát. 

Magyart merek mondani, de senkit sem rekesztek ki annak lehetőségéből, hogy 

magyarnak vallja magát és magammal egyenrangú nemzettársamnak érzem azt is  aki 

mást vall. 

A  családi hagyomány szerint pedig, a Bocskai ősök emlékére, ezt a szmokingnál 

olcsóbb, és sokkal több alkalommal felhasználható ruhadarabot is használom. 

Ráadásul ebben el is temethetnek. 

Remélem nem összes fenti rossz szokásommal együtt.  

 

 

                                                                          Tisztelettel: 

 

                                                                                                    SZIT. 

 

Senki sem reklamált. 

Hogy magában ki tette ezt mégis? Ő tudja. S azt is csak ő hiszi tudni, hogy miért 

 

 

Leányfalu 
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Naplójegyzet: 2001. március 11. 

 

                      

NÉVTELENEK ÉS NEVESEK 

                         

 

Istentiszteletre készülődünk. A Vasárnapi Újság is végéhez közeledik. Közben a 

másságát ma is megélő keresztyén (konzervatív) ember elgondolkodik. Rómában, ha 

megáradt a Tiberis vagy aszály pusztított, keresztyéneket (a másokat) vetettek az 

oroszlánok elé. 

A másság védelmezői számára védelmezést nem élvező mások a műsor tartalmán 

rágódnak. Kell ez a műsor, minden gyarlóságával és érdemével együtt. S ha valakit a 

gyűlölet mégis arra sarkall, hogy ezt ne ismerje el, az tegyen azért, hogy legyen egy 

még kiegyensúlyozottabb, még bölcsebb ilyen műsora az igazat és igazságtételt 

szomjazóknak. Vállalja fel és mondja ki ő az igazságokat. Jobban, diplomatikusabban, 

tapintatosabban és főleg hatásosabban, hogy a bűnösöket s a valami miatt azokkal 

azonosulni azonnal készeket ne sértse. Mert a bűnösöknek joga számtalan és igen 

fontos. A legnagyobb bűn az amikor a bűnöst az ártatlan (bűnöző)személyisége 

jogaiban sérti. Az ezért induló perek belátható időn belül befejeződnek. Nem úgy a 

bűnösök bűneit büntetni hivatottak. 

A szerkesztő telefonokat olvas be. 

A gyűlölet hangja is megszólal. A nevetséges, de bevallom mégis bosszantó 

gyűlöleté. 

A tiszai gátakon csak az ellenzék dolgozik, szól a névtelen, a kormány semmit nem 

csinál.  

 

Aztán néhány nap után folytatódik a történet. Az Aktuálisban ellenzéki nagypolitikus 

nő szól. A hangszín, a saját imázs minden áron való tárgyilagos nyugalmat akar 

sugározni. De kisvártatva megbotlik a kiegyensúlyozott szobor. Az a kormány amelyik 

az ország imázsra többet költ mint a gátakra – stb. stb. ……mondja. 

Mennyit is költöttek erre a 40 és a 4 év alatt? S a határon túli egykori elvtársak, akik 

az erdőket kiirtották??  

Van e fogalma a szobornyugodt hölgynek arról a magyarság imázs ellenes áradatról, 

mely elé minden áron gátat kell építeni?  Vagy ilyenről ő nem is tud, csak a turisztikai 

imázsra gondol, mint java része azoknak akik erről nyilatkozgatnak, telefonálgatnak 

rádióban, televízióban? 

Számára újdonság az, amit már egy bizonyos „első István” is tudott? Vagy csak 

tabu? 

A „becsületes pártonkívülinek” is kinyílik már a bicska a zsebében ennyi buta 

csúsztatástól. 

Hülyének néz minket ez a nyugodt-tárgyilagosra tervezett nő? 

Fog még ő vagy kollégája érzékeny magyart játszani, ha ez az imázs kell majd 

választókat gyűjteni, a hatalom visszaszerzéséhez. Erről egy éven belül 

meggyőződhetünk. 

 

Leányfalu 
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Naplójegyzet: 2001. március 15. 

 

 

      MÁRCIUS 15 ÉS A  „MAGYAR ÉRTELMISÉGIEK EGY CSOPORTJA” 

 

 

     „Midőn ezt írtam tiszta volt az ég”. 

Szikrázik a napfény odakinn a 154. március 15.-e reggelén.  

Ünnepelni készülünk. 

Külön-külön. 

Ki-ki magának, s főleg a maga hasznára. 

A napsütésben elhalványul a nap dicsfénye. Mindenki önkéntelenül a tiltott 

ünnepekre gondol. Most a tiltók és tiltottak együtt és külön-külön is feldarabolva élnek 

az ünneplés imázs teremtő képességével.  

Az újságban keresgélünk, hogy ki hány órakor és hol él a nagy lehetőséggel. Hol 

lehet remélni esetleg valamit az óhajtott, az  igazi ünnep hangulatából?  

Sehol. 

Sehol, mert az egy emberként hazájáért, szabadságáért vérét hullatni kész 

negyvennyolcasokat csak ugyanebben a szellemben lehetne ünnepelni. 

Nem pártrendezvényeken, nem főpolgármesteri szellemű gyűlöletbeszédekkel, 

melyekben gyakran szó sem esett arról, hogy mit ünneplünk. Nem mindenkori koalíciók 

és ellenzékek egymásramutogatása közben.  

Már nem 283000 négyzetkilométeren ünnepelünk, bár lehet, hogy a határon túli 

ünnepek őszintébbek, meghittebbek, igazabbak, s imitt-amott még egységesebbek is. Mi 

itt tízmillió alá készülve, a 93000 négyzetkilométert is kockáztatva, az ünnep előestjén 

azt olvassuk: „magyar értelmiségiek egy csoportja köszönetet mondott 

Franciaországnak a zámolyi romák menekültstátusának elismeréséért”. Magyar 

értelmiségiek, március idusán, az ország elveszejtésének 150 éve folytatott 

legsikeresebb módszerét a befeketítést, a nacionalista árnyat, a nemzetiség-elnyomó 

vádat, eltaposásunk legármányosabb és leghazugabb módszerét, innen belülről 

élesztgetik az újabb történelmi sorsforduló, a sebek valamelyes gyógyulását, a 

megmaradás reményének felcsillanását felvillantó, integrációs álmok küszöbén. 

Kik ők? Kik ezek az emberek? Mennyire tragikus, hogy nem lehet felelőtlen, 

felkészületlen, tudatlan vagy félretájékoztatott tévelygőknek nevezni őket. Mindent 

tudnak, mindennel tisztába vannak. Tudják tehát, hogy azzal amit tesznek mit akarnak. 

Előbb a caharta, aztán chartálás nélkül a haza jövőjének (el)árulása?  

Vérrel áztatott csonka kis országunkat is sokallják? Vagy úgy gondolják, hogy 

Európába nem mindenki fog visszalépni?  

Ők fogják majd megmondani, hogy ki részesül Európából, s ki az aki 

kirekesztettségének keservét, (egész)nemzetféltő fájdalmát, irántuk érzett undorát 

drogokba fojtani jogosult csupán? 

 

 

Leányfalu 
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Naplójegyzet: 2001. március 18. 

 

 

A MEGRENDELŐ KÖSZÖNETE 

 

 

Nem hagy nyugodni a felháborodás. Letagadhatatlan tehetségüket - mely egyben 

minden felmentés lehetőségétől is megfosztja őket - magyar márkanév alatt áruló 

értelmiségiek játszanak a sorsfordító pillanatban levő haza, sorsát is befolyásoló 

becsületével. 

A rádió Vörösmarty „Hunyadi és a Cilleiek” című drámáját adta az este. Akkori 

idegenlelkű urak is sorsfordító pillanatban tették kockára az ország sorsát. 

Mai szellemi arisztokratáink (és arisztokrata szellemieink) ismét megérezték, hogy 

jobbra fordulhat az ország sorsa. Hát tesznek róla, hogy ne úgy legyen. 

A sajtó már napok óta vitatja a zámolyi ügy hátterét. Nem lehet tudni merre az 

igazság. Csak egy biztos pont van. A köszönetmondók tábora. És vajon miért nem 

lehetne összefüggést keresni a megköszönők és megrendelők, megrendezők között!? 

A zavarosból is kiviláglani látszó statisztikák, a márciusi ünnepségek részvételi 

arányai, a gyűlölet máglyájára szántak méltósága, a nyíltan likvidálásra javasoltak 

nyugalma, megannyi olaj a tűzre.  

A magukat a politikától gondosan távoltartó és csak a haza sorsáért aggódó sokak 

(pontosabban mindent eldönteni is képes nagyon sokak), akiknek megnyerésére annyian 

ácsingóznak 11 éve, lassan sodródnak a szerintük kisebbik rossz felé. Tudják, hogy a 

politika nem lehet szűz, de lassan arra is rájönnek, hogy ők sem lehetnek folyton 

semlegesek. Látják mindenfelé a hatalomvágyat, a haszonlesést, de azt is észre kell 

vegyék, hol akarják a kést a haza torkára tenni. 

Vajon a nagy rendezők tudják ezt? Vagy ez is benne van terveikbe. Sodródjunk 

valóban egy vélt vagy valós szélsőség irányába, hogy az évszázados országsorvasztó 

vád igaz lehessen?  

Hogyan, hogy a világsajtót megjárt nem létező vagy apró bűneink nagyobb súlyt 

jelentenek a nemzetközi élet mérlegein mint a minket lenyelni készek véres tettei? Ki 

van e mögött? Honnan bukkan fel százados távlatokban is a velünk kapcsolatban 

mindenkor kettős mérce?  

Ezt kellene kutatni és felmutatni. 

Valahol testünkbe rejtőzve ott lapít az elpusztításunkra leső kórokozó. Érdek? 

Eszme? Gyűlölet? Sanda terv?  

Magyar értelmiségiek egy csoportja ezt kellene megfejtse. 

Mert nagy a veszély. Ismét évszázadokra elronthatják nemzetünk jövőjét. 

 

 

Leányfalu 
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Naplójegyzet: 2001. március 19. 

 

                                                 

                                                   Megjelent: Erdélyi Magyarság 46 (2001. június) 

 

 

NEM MENEKÜLSZ 

                             

 

                                                           Ismét Trianonról 

 

 

Mi kell történjen, hogy ne ébredjen fel bennem újra meg újra a másodrendű 

állampolgár. Még a gondolatokat is elhessenteni próbálom, mert tudom, hogy olyanokat 

sérthet akik ezért egyáltalán nem hibásak, sőt.  

De mégis folyton visszatér, és egész életemet végigkíséri egy érzés, melynek 

leküzdése érdekében nagy kockázatok és erőfeszítések árán, legerősebben 

belémidegződött elveket is legyőzve tettem meg életem legmeghatározóbb lépését, 

mikor országot változtattam a hazában. 

Erdélyben ezt az érzést egy történelmi helyzet és kor intézményes háttere 

gerjesztette, de sikerült kivívnom annyi megbecsülést és tiszteletet, hogy egyes 

személyek nem éreztették velem közvetlenül azt, amit tudtam, éreztem, hogy 

gondolnak. Tudtuk kölcsönösen egymásról, hogy ez a viszony nem őszinte, de 

eljátszottunk egy színjátékot egymásnak. Kivel-kivel más-más okból. Végső soron az 

internacionalizmus álságos hangoztatása - látszólag - mindet eltakart és megoldott. 

Ideát a merőben más és ugyanakkor mégis nagyon hasonló helyzet észlelése során 

jöttem rá, hogy nem menekülhettem meg attól, amitől menekülni akartam. 

Hogy mit jelent a Trianon szó, azt csak a magyar érezheti, de igazán átélni és 

megszenvedni csak a kisebbségi magyar. Ő éppen ezért nem is tudja ezt az átoksúlyt 

ledobni magáról. 

Itt nem annyira intézményes formájával találkoztam a megkülönböztetésnek, bár 

előfordult ilyen is. Itt inkább a személytől személy, s főleg az egyes személytől felénk 

mint közösség felé sugárzó megkülönböztetés, bizalmatlanság, általánosító 

megbélyegzés, gyanakvás megnyilvánulásaival találkoztam. Magam itt is elértem, hogy 

megbecsüljenek és tiszteljenek annyira, hogy a személyes sértegetésektől többnyire 

megkíméltessek. De sajnos ez nem volt elég, mert munkám és természetem mián 

naponta jutottak el hozzám mások jelzései, sérelmeiknek híreiről.  

Lehetne arról beszélni, hogy nem tudják mit cselekednek. De nem tudom elfogadni 

ezt a mentséget. Nekünk százszor nehezebb volt felépíteni és vállalni magyarságunkat. 

Ideát a bűn gyökere lehet történelmi, de az emberi gyengeség, gyávaság, és a mai 

pislákoló nemzettudat takarékra állítása, vagy éppen ellenszenvessé tétele mellett ki 

tudja mi mindennek volt még szerepe abban, hogy ma egy anyaországi teljes 

nyugalommal, észre sem véve szavainak súlyát és hatását, képes úgy beszélni rólunk, 

jelenlétünkben, akár sorsunkba vágó helyzetben is, ahogy azt hasonló helyzetben román 

soha nem tette meg, csak gondolatban, vagy csak hátmögött.  
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A két magatartásforma elemzése messzemenő következtetésekre vezethet el. Én 

beérem ennyivel. Erdélyi magyarságunkat itt többször hallottam 24 év alatt fejünkhöz 

vágni, mint odaát a magyarságunkat 32 év alatt.  

Csak azt ne felelje erre valaki, hogy jobb az őszinteség mint a képmutatás. Mert 

akkor semmit sem értett meg az egészből. 

 

Leányfalu 
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Naplójegyzet: 2001. március 22. 

 

 

                                                                Megjelent: POLIS 59 (2001. június, július) 

                                                                                  Átalvető 39 (2001. szeptember) 

 

A MIÉRTEKRŐL 

 

 

Egy erdélyi értelmiségi töprengései 

 

 

Ha az ép ésszel és európai tudatba oltott nemzettudattal rendelkező anyaországi, a 

negyven értelmiségi (vagy ahogy mondják „magyar értelmiségiek egy csoportja”) által 

Lionel Jospinnak, a közismert roma ügyben küldött hírhedett levelét felháborítónak, sőt 

az országra nézvést kifejezetten ártalmasnak érzi, az erdélyi magyar még kifinomultabb 

érzékelőit az eset fokozott mértékben teszi próbára.  

 A névsor tekintélyt parancsoló, ezért jogos a szokottnál is alaposabban 

elgondolkodni a miérteken. Ezek a kiemelkedő szellemi produkciókra képes emberek 

nem kaphatnak olcsó felmentést tettük nyomán. Ők tudták mit cselekednek, tehát okuk 

volt erre.  

Itt jelenik meg a hideg fejjel gondolkodó számára is az első miért. 

Ismeretes, hogy ha a magyar történelem egészét vesszük alapul, néhány papiroson 

maradt századvégi  megnyilvánulástól eltekintve, a minket nacionalistának, 

elnyomónak, antiszemitának stb. feltűntetni igyekvő közel másfél évszázados 

propaganda Trianonig csak felháborító hazugságokra tudott alapozni. A történelmi 

kronológiának és a nemzetfejlődés gyermekbetegségeinek minden népnél tapasztalt 

tünetei is sokkal enyhébb, jelentősen tompított formában jelentkeztek nálunk. A Szent-

Istváni intelmek szinte kézzelfoghatók voltak az elmúlt ezer évben. A Trianon után 

súlyosan sérült nemzet történetében külön kérdés, és a tanítottnál sokkal árnyaltabb, a 

német megszállás utáni szörnyű események története. Nem mentegethető, de feltétlenül 

összehasonlítandó, a több szomszédos országban történtekkel.  

A hazugságoknak sok évtizeden át folyó módszeres és ügyes terítése, valamint 

nyugati ember számára hihetetlenül szemtelen nagysága tette azokat sikeressé. Ez a 

sikeresség akkor öltött testet, amikor a Trianonban aláírt - minket szétzúzó és Európa 

számára század(okat)rontó tragédiákat megalapozó - szerződés, ránk vonatkozó részét 

szolgálta megfelelő indokokkal. 

Az ezt követő szörnyű ébredés természetes módon kellett volna magával hozza 

annak igyekezetét, hogy a rólunk kívülről és kifelé kialakított torzképet korrigáljuk. 

Nem ez történt. Anyagi erőt erre szinte egyáltalán nem fordítottunk, vagy csak néha és 

amennyi szegénységünkből tellett. Közben a nyertesek, akik a rossz sáfárkodás vagy az 

azonos történelmi periódus azonos hatásai miatt maguk sem voltak gazdagabbak, a 

nyereség megőrzése érdekében mindenre képesek voltak. Ha kellett éhezni is. 

Hol állt ettől az anyaországi magyar polgár elsatnyult nemzeti emlékezetével, melyet 

mesterségesen keltett bűntudat tetézett? Milyen áldozatra lett volna képes, hogy 
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visszanyerje azt amit elvesztett?  Még a további veszteségeket megelőzni hivatott 

egészséges veszélyérzet is kihalt belőle. 

Az utóbbi fél évszázadban gondoskodott erről az oktatás és a média, de azt 

megelőzően sem egészen az történt, ami  a  józan ész kívánta irányba vitte volna előre 

ezt az ügyet. 

Az újabb miért itt jelenik meg. 

A kérdéssel foglalkozó tudományok és társtudományok művelői erre azonnal 

tudnának válaszokat adni, egyfélét vagy annak az ellenkezőjét is. Fokos és okos 

könyveket is fel tudnának emlegetni. 

Csakhogy a fenti miérteket szülő környezetben élő átlag értelmiségi, kinek 

helyzetébe képzelvén magam teszem fel kérdéseimet, nem nagyon jutott ilyen 

információkhoz. Az ilyenfajta érdeklődőt a maga szintjén, a nem szellemi embereket 

pedig szintén a magukén, ebben a fél évszázadban olyan információk érték el, melyek 

az egykor kívülről ránk szabott álságos jelmezt láttatják valóságosnak. 

Mi több a vádak közül itt és ma legtöbbször hangoztatott, antiszemitizmusunk, 

mintha minden áron történő bizonyítására kapna belső impulzusokat. Oly sikerrel, hogy 

az e téren Erdélyből „szűzen” érkező „kontroll alany” valóban észlel is ilyet. Relatív 

mértékben és valahogy nem azt amit hirdetnek. Nem zsigerit, ahogy manapság 

mondják, inkább éppen művit, valahogy kiprovokáltat, esetekhez, eseményekhez, új 

magatartásokhoz kötöttet. Jobb helyeken antiszemitizmusnak egyáltalán nem nevezhető, 

antiszemitizmust kiabálás ellenességet. 

A pozitív nemzeti énkép lerombolásának és az ország előtt felcsillanni látszó 

esélynek (??) lerombolására tett kísérlet az ismert zámolyi ügy is. Nyilvánvaló, hogy 

ennek létrehozói nem csak egy oldalon vannak. Feltehetően több érdek találkozott itt a 

kivitelezés során, ügyesen és számukra praktikusan ötvözve. 

Most ismét adva van a lehetőség, hogy aki akarja, kifeszítse a gyűlölet fekete ívét, 

mondjuk a tanács-köztársaságbéli népbiztosok származásának százalékos arányai és az 

aláírók hasonló adatai között. Már olvastam is erre célzó írást. Az aláíróknak pedig ezt 

tudni kellett. És tudták is. 

Mi volt hát a cél?  Csak egy? A hatalomért folytatott harc támogatása bármi áron és a 

roncsoló lövedék mellékhatásaival nem törődve, vagy éppen fordítva, esetleg mindent 

ravaszul összeegyeztetve, beletervezve?  

Elgondolkodhat rajta az innen-onnan befolyásolt érdeklődő és indulatba hozható 

általa így- vagy úgy az alultájékozott szavazó, vagy éppen ezért nem szavazó polgár. 

Ha azonban e mögött a sötét játék vagy annak előzményei és lehetséges 

következményei mögött nem kutakodva, a mocskot mintegy félrerúgva, csak a 

tényekből indulunk ki, azok mást mondanak. 

A cigányság - mely sehol sem tudott még integrálódni - lélekben itt került a 

legközelebb ehhez. Oly annyira, hogy nyugaton sokfelé velünk tévesztik össze őket. 

Erről számos történet szól. De a legszebbek a magyar cigányok 1848-as szerepétől a 

marosvásárhelyi márciusig húzódó kárpát-medencei történetek. Minden egyéb, az egy 

identitását, sajátos kultúráját, tehát szokásait és életmódját erősen őrző népcsoport és a 

gazdasági lemaradás részben a történelmi helyzetből, részben éppen a sajátos 

identitásból eredő újratermelődésének története. Nem magyarországi sajátosság, sőt. 

Mint tudjuk a most itt induló intézkedéseket a nemzetközi közösség modellértékűnek 

vélte és szomszédainknak is mint ilyent ajánlotta. Az, hogy miként manipulálják az 

egészet innen-onnan, nem rajtunk múlik, de szembe kell nézni (és szállni is) vele. 
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Ami pedig az antiszemitizmus kérdését illeti, tudni illik, hogy - a felénk nem 

túlzottan népszerűsített - nemzetközi felmérések szerint, a szomszédos országok közül - 

az említettek ellenére - itt a legkisebb. Pedig az összehasonlíthatatlanul legnagyobb 

zsidó közösség itt él. Itt él, és ha igen, akkor nem véletlenül. Mert ahol nem érezte jól 

magát onnan így vagy úgy, de eltávozott. Az arányok kialakításában persze szerepe volt 

a feledni lehetetlen, és feledni nem szabad borzalmaknak is, de az utána bekövetkező 

migrációs mozgások, melyek a zsidó nép megpróbáltatásokban szomorúan gazdag 

történetében nem voltak ritkák (ellenkezőleg), alakították ki igazán az arányokat Európa 

e tájain. Romániából pl. hatalmas tömegben távoztak el (kiárusították őket), és nem 

véletlenül. Nálunk más volt a helyzet, és nem kellett eltávozzanak. Itt itthon lehettek, 

magyarok lehettek - akik akartak - és ha ma egyesek közülük, baráti beszélgetéseink 

során félelmeket említenek, annak okozóit ne a magyar nemzeten kérjék számon. Még a 

létező félrevezetettek ellenérzései is művi eredetűek.  

Az újra és újra felmerülő miértek pedig a legveszedelmesebb csapdát jelentik 

valamennyiünk számára. Magyarok, magyar-cigányok, magyar-zsidók számára 

egyaránt.  

Pedig történelmünk, ha a külső beavatkozásokat lehántjuk és a valódi történelmet 

nézzük, a kisemberekét, a kultúráét, vagy a tudományét, azt tapasztalhatjuk, hogy a 

legcsodálatosabb harmóniában kapcsol össze minket. Az emberiség sokkal, de sokkal 

szegényebb lenne, ha ezek az együttélések, összeölelkezések - éppen itt, éppen nálunk - 

nem következtek volna be. 

Hát akkor miért? 

 

 

Leányfalu 
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A dr. Kerek István emlékére kiadott könyvbe írt részlet rövidítés előtti változata: 

2001. április 07. 

 

 

NEGYVEN ÉV TALÁLKOZÁSAI 

 

 

Szép napfényes délelőtt volt 1960. szeptember 15-én. A diákság, jól idomított 

társaságként, zümmögve gyülekezett a kettes belgyógyászat előadótermében. A 

hiányzás nem volt szokványos jelenség s így a helyekre is szükség volt.  

Vegyes érzelmekkel, de nagyon boldogan léptem át a terem küszöbét. A jeles intézet 

- akkor még a felületes szemlélő számára Andrásofszky hitbizomány - most fogadott 

vissza erre a két évvel fiatalabb évfolyamra. Mögöttem az eltelt időben embert próbáló 

munka ólombányában, munkatelepeken és a visszatérést jelentő számos élmunkás 

kitüntetés.  

A jobb szárny negyedik sorának közepén egy kedves lány integetett. T. Zs. helyet 

foglalt nekem. A többiek inkább csak kíváncsian méregettek és egyfajta tisztelettel 

vegyes gyanakvás volt kiolvasható tekintetükből. Vagy talán egyikéből ez, másikéból 

amaz?  Ha jól emlékszem Olosz Egon, a népszerű Öcsi bácsi adott elő, a rá jellemző 

lendülettel és közvetlenséggel. Szünetben az internek fehér öltözetét viselő kolléga 

lépett hozzám. Határozottan nyújtotta felém kezét és mélyen a szemembe nézett. 

Valószínűleg csoporttársak leszünk, mondotta.  

Kerek Pista ekkor lépett be az életembe és így kezdődött el egy négy évtizedes 

barátság, melyet a találkozások terén több éves szünetek szabdaltak, daraboltak, de csak 

egyre szorosabbra fűztek. Az élet különböző színterekre vezényelt, de az ahogy éltük, és 

amint a körülöttünk zajló világot szemléltük, eseményeit megéltük vagy értékeltük, 

végig összekötött. 

Sok minden változott körülöttünk a negyven év alatt, de ahányszor sikerült útjainkat 

úgy kanyarítani, hogy leülhessünk egy-egy kitárulkozásra, az a tekintet nem változott, 

nem öregedett, nem vesztett kíváncsiságából, áthatóságából,  beszédességéből, 

kedvességéből sőt csak gazdagodott. Ami még vonzóbbá tette, az talán a szeretet egyre 

uralkodóbb felbukkanása és valamiféle bölcs felülemelkedés tükröződése volt. Ez 

különösen az utóbbi másfél évtizedben vált jellemzővé. 

Az utolsó két diákév, melyet együtt töltöttünk, nem volt mindennapos együttlét, mert 

őt az internség elválasztotta a csoport mindennapi életétől. Felbukkant, egy-egy 

előadáson, aztán eltűnt. Ha felidézem azokat az időket mindig sietni látom abban a fehér 

ruhában, melyben - ha emlékeimben kutatok - megjelenik képzeletem képernyőjén. A 

vizsgákra is csak úgy átsietett. Nem láttuk izgulni vagy félni, ő valahogy csak úgy túl 

volt rajtuk. A legtermészetesebben, sok magyarázkodás vagy a sikerélmények 

fitogtatása nélkül.  

Szép volt ez a két év. Már nem volt veszíteni való, vagy ki tudja? Valahogy kevesebb 

volt benne a szorongás mint az exmatrikulálásom előtti években, és ebben benne volt az 

is, hogy most nem én voltam az évfolyam egyik legfiatalabbja. Ellenkezőleg. A nehéz 

évek már bizonyos értelemben férfivá érleltek. Gondolkodásom talán érettebb volt, 

tapasztalatom valamivel több, s ebben az állapotomban ő volt az egyik olyan ember 

akivel mindenkor szót értettünk. Első perctől kezdve fel sem merült, hogy 
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bizalmatlanok legyünk egymással. Nem kádereztük le kölcsönösen kivoltunkat. Pedig 

akkor mindenki gyanús volt. Az egyik azért mert kirúgták, a másik azért mert nem, a 

harmadik mert visszavették. Nem fecsegtünk feleslegesen, de ha alkalom volt, 

véleményt cseréltünk a történtekről. És voltak történések. Hogy csak az államvizsga 

előtti újabb kirúgási sorozatot s annak áldozatait - nagyon kedves kollégáinkat - 

említsem. Emlékszem Pista huncut hunyorítására amikor a hatodév végén „eltávolított” 

Z. B.-t rávettük, hogy jöjjön el a bankettre és táncra kértem. Mert ilyen nézése is volt és 

emellett remek érzékkel tudta élvezni a humort.  

Ahogy most visszagondolok, soha nem hallottam tőle haragról, bosszúról, 

gyűlöletről. Soha. Azok irányába sem, akik pedig ezt kivívhatták volna maguknak 

cselekedeteikkel. Mert voltak ezekben az évtizedekben körülöttünk ilyenek is. Dr. 

Kerek István humanista és keresztény ember volt. Minden sallang és önmutogatás 

nélkül. Egyszerűen ahogyan kell, ahogy egyedül annak lehetséges aki igazán az. 

A vele kapcsolatban kerülő barát, de meggyőződésem szerint még az esetleges 

ellenség(?), ellenfél is kellett, hogy érezze azt az erkölcsi erőt, példamutatást s utóbbiak 

főleg a fölényt. Aztán ez kire-kire a maga módján hatott. Minket erősített s lehet, 

elképzelhető, hogy volt olyan akit elgondolkodtatott vagy esetleg éppen ingerelt. Ahogy 

illik. 

Az a „hatvankettes” évfolyam aztán szétszéledt a világban. Átjárhatatlan 

megyehatárok, választottak el minket. De tudtunk egymásról és törődtünk egymás 

sorsával, melyet egy nagy közös hajórakományként vitt a történelem viharos tengerén 

egy őrült és a magunkfajtákat inkább halálra szánó kapitány. Ezért később a 

megyehatárokat - sokunk estében - alig átjárható országhatárok váltották fel. 

1971. hozta meg az újabb és sűrűbb együttlétek lehetőségét. Szekundárkodni 

(rezidensnek), természetesen Vásárhelyre kértem magam. Pista ekkor már ismert 

szaktekintély volt a klinikán. Az Andrásofszky éra régen végetért. Az életmű 

kiteljesedett, de alkotójával már nem törődött. A kirúgatásomban jeleskedő 

hivatalnokok lecsúsztak, bár a kor semmivel sem lett jobb, s ennek is szívesen lettek 

volna hűséges szolgálói. Csak hibás volt a számításuk, már megtették kötelességüket és 

elmehettek. Ha összetalálkoztunk, tekintetemet kerülve mentek át a túlsó oldalra. 

Volt miről beszélni, a mindenek ellenére szeretett és féltett intézet két része, élet 

halál harcát vívta egymással, persze a teljes egyoldalúság jegyében. Kevesen voltak 

akik tudásuk, vagy-és cáfolhatatlan emberi kvalitásaik alapján felette tudtak maradni az 

ármánynak. Kerek Pistát mindenki vagy szerette, vagy tisztelte, vagy nem tudta 

nélkülözni. De esetenként előfordulhatott, hogy mindez együtt határozta meg hozzá 

fűződő viszonyát. Az esetleges csalódásokat, bántásokat nem sokat emlegette. Tette a 

dolgát. Pedig nem keveset beszélgettünk kedves otthonának foteljeiben ülve. Nem 

felejtem, hogy az édesapám halálos betegsége kapcsán engem mardosó fájdalmamban is 

mellettem volt. Segített, intézkedett, érvelt, vigasztalt. 

Volt ennek az időszaknak egy mindkettőnk számára emlékezetes pillanata.  A 

Münchenben zajló 1972-es olimpia közvetítéseit, ha tehettük együtt hallgattuk. Balczó 

András csodálatos, és oly soká várt olimpiai győzelmét ketten szurkoltuk végig a 

Cornisa sétányon, lakásukon, és együtt sírtunk azokban a - számunkra akkoriban a 

szokottnál is nagyobb mértékben fontos és szükséges - percekben. 

A következő években szép együttlétek jelezték a barátság még szorosabbá válását. 

Szülőházam egyik visszakapott szobájában lakhattam már Kolozsváron s azt képzeltem 

kolozsvári elmegyógyász lehetek. A szoba egyik végében mi aludtunk a másikban a 
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kedves vendégek. A dialógust ott folytattuk ahol abbahagytuk. Aztán emlékezetes 

Szilveszter Gödemesterházán B.E. kollégánk nyaralójában, a szülőföld páratlan 

szépségeit és barátságok sugarait magunkba szíva. 

Az idő rohant, s az események kinek-kinek más pályát jelöltek ki. Pista maradt 

Vásárhelyen. Magam hamarosan megtudtam, hogy nincs rám szükség 

szülővárosomban. Egyenes szavakkal közölték annak ismert okát. Ennek 

következménye lett, hogy pár év múltán már engem is egy határ választott el 

barátaimtól. 

Nem sűrű, de annál tartalmasabb és persze talányosabb levelezésünk helyettesítette a 

találkozásokat, de hazalátogatásaink során, ha eljutottunk Vásárhelyig legalább egy-egy 

közös est szerepelt a programban. Az évfolyam találkozókat megmérgezték azzal, hogy 

nem fogadott be minket nevelő intézetünk. 

Kinti életünknek ebben a csendes első évtizedében, mikor a vidéki magány 

lehetőséget adott a feltöltődésre, információgyűjtésre és elmélkedésre, - berobbant a 

szörnyű baleset híre. Az egészet valami titokzatosság lengte be. Nem értettük, nem 

tudtuk mi is történhetett, mi van az egész hátterében. Telefonok, levelek, hírnökök 

tudatták a történteket s rendkívüli megkönnyebbülés volt a szerencsés végkifejlet. A 

lényeg, - az, hogy túlélte. 

Pistáék útlevelet kaptak, és meglátogattak bakonyi magányunkban. Nem felejtem az 

izgalmat mellyel őket vártuk, az örömet mikor megölelhettem. Valóban azt éreztem 

mintha újra született volna. Nem beszélt a történtekről s és nem is erőltettem, de a vers 

melyet az esemény hatására írtam és az asztalnál adtam át neki, könnyeket csalt 

szemébe. Téma volt, ezernyi más. És mintha a történtek után egy megújult ember ült 

volna velem szemben. A tekintete még összetettebb volt, a gondolata tovább aszúsodott. 

Nem győztem mutogatni neki a könyveket, újságokat, a csoportosított kivágások 

gyűjteményét, melyekben a reménykeltő írásokat gyűjtögettem vagy éppen a gondokat 

rejtő információkat rendszereztem. 

Tovább indultak nyugat felé, utazásukban benne volt annak lehetősége, hogy sokáig 

nem találkozunk. De nem így történt. A szülőföld és a feladat hazavitte. Legközelebb 

ismét Vásárhelyen ültünk egy asztalnál. És folytattuk a negyvenéves beszélgetést, 

ahogyan megszoktuk. 

A múló évek engem ismét új pályára helyeztek és a közélet, az írás az egészségügy 

átalakításával kapcsolatos harc s főleg a nagy korszakváltás hatalmas gondolatélesztő, 

gondolatot követelő, tettekre sarkaló hatása kapcsolatunkban új elemet hozott. Gyakran 

vittem el hozzá írásaimat és mértem meg azokat kitűnő elméjének és szilárd jellemének 

mérlegén. Rendkívül megnyugtató volt számomra az, hogy soha nem kerültünk 

ellentmondásba a dolgok megítélése, de akár a tartalom vagy a forma egyéb elemei 

tekintetében. Bátorított, erősített tevékenységemben. Látom most is kutató pillantását, 

fel-felvillanó mosolyát, homlokának ráncolását, bólogatását amint kéziratomat olvassa. 

Túl voltunk már mindketten az ötvenen. Túl voltunk sok-sok tapasztalaton. Ugyan 

azt éreztük, ami a tennivalót illeti. És ugyan úgy. 

Aztán ismét meglátogatott a gond. Betegsége kapcsán többször is magyarországi útra 

kényszerült. Sajnos együtt kellett nyugtázzuk - hűvös tárgyilagossággal - azt, hogy az 

itteni kollégák közül egyesek miként állnak hozzá, egy olyan emberhez, aki mint azt a 

honi demagógia évek óta fújja, ott maradt szolgálni és nem tetézte az itteni 

nehézségeket. Ráadásul egyszerűen csak beteg. 
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Elérkezett az elkerülhetetlen döntés pillanata is. Az emberfeletti türelemmel viselt 

fájdalmak után megoldást kellett találni. Utolsó este még telefonon értekeztünk és 

megdöbbentő nyugalommal ismételte meg és véglegesítette az ezt megelőző 

beszélgetések során már kimunkált döntést. 

Milyen büszkén szólt a hangja a telefonban később, mikor arról számolt be, hogy 

meggyet szed a fáról. És megérkezett ide is. A Jókai téren találkoztunk és a sarki Burger 

Kingben várta meg míg a szerkesztőségben elvégeztem tennivalóimat. Ha valaki azt 

hiszi, hogy bajairól esett szó, téved. A nagy közös ügyek tették ki hosszas 

beszélgetésünk majdnem egészét. Elegáns sétabotként használt segédeszközére 

támaszkodva szállt be az érte érkező gépkocsiba. 

Az ezt követő levelekből arra következtethettem, hogy talán többet dolgozik, mint 

előbb. Telve volt lendülettel, érdeklődéssel, reményekkel. Mindenről véleménye volt és 

azt bátran képviselte. Két magyarországi orvosi lapban is elhelyeztem csodálatos 

beszédét, melyet az egyetem végzős hallgatóihoz intézett az utolsó tanóra alkalmával. 

Ezekből a sorokból, akik nem ismerték eléggé, megismerhették. Amit ott elmondott azt 

úgy is gondolta, ahogy azt leírta úgy is élt. Tudta, hogy élete példája a legfőbb hitvallás 

és ezzel is másokat szolgált. 

1999-ben szűk baráti körben ültünk a Kerek család hihetetlen nevű utcában levő új 

fészkében. Szerette ezt a helyet. A lakás és a kert a gazdák szeretetét tükrözte. Akár a 

vendégfogadás. Kettesben is sikerült beszélgetni és igen hasznos eszmecserét folytatni 

az aktuális kéziratokról. Több írásom publikálását ekkor határoztam el. Derűs napok 

voltak ezek. 

A történet rövidebb formában és akkor még nem tudtuk, hogy utoljára 

megismétlődött 2000. nyarán is.  A kert fái alatt folytattunk késő éjszakába nyúló 

beszélgetést. Gépkocsinkat zárt udvaruk őrizte. Nem tudtam, hogy barátomat utolszor 

ölelhetem meg, és már csak hangját lesz alkalmam hallani. 

Telefonon keresztül még megállapodtunk egy leányfalui nyaralásban az unokákkal - 

míg a fiatalok költözködése zajlik - aztán furcsa hallgatás következett. Mire ennek oka 

kiderült, a kocka már el volt vetve. 

 

 Valamiért odaát nagyobb szükség lett őreá. 

 

Egy távirat és vége volt a negyven évnek. De ami ebből megmaradt, azt biztosan 

megpróbálom továbbadni, és ezt teszik rajtam kívül még nagyon sokan, akarva - 

akaratlanul. Ez az élet nem múlt el nyomtalanul és eredményei akkor is itt lesznek 

mikor már sem őreá, sem mireánk nem emlékezik senki. Ismeretlenek viszik tovább egy 

lélek melegét, egy csodálatos tekintet nevelését, egy igaz ember teljes életének példáját. 

 

 

Leányfalu 
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Naplójegyzet: 2001. május 17. 

                                  

   

                                                     Megjelent: Erdélyi Magyarság 46 (2001. június) 

 

           

                                           A SÍRVA DANOLÁSRÓL 

 

 

Azon tűnődöm, hogy lényegében a húszadik század második felét átölelő életem - s 

ha lesz akkor a ráadás is - az információ várás és küldés gondjai közepette telt. A nagy 

váltásig fülünket a Szabad Európa és egyéb úgynevezett szabad világbéli adók 

recsegésére hegyeztük, érkező és elküldött leveleinket cenzorok bontogatták és így az 

irodalomban mindennapos virágnyelv, az egyszerű emberek kommunikációját is 

belengte. 

Vártuk A HÍRT, a megváltó információt, s ha nem egyéb azzal kompenzáltuk 

frusztrált magunkat, hogy valahol, valaki jól megmondta. De a remény is ilyen 

csatornákon szivárgott felénk. 

Aztán új idők jöttek és szabaddá vált az információ, határtalan és ellenőrizhetetlen 

lehetőségek álltak már rendelkezésére, részben történelmi, részben technikai okokból. 

Lapok, adók, számítógépcsodák és műholdak kezdték szolgálni éhségünket. 

És mi, azok akik úgy hisszük, hogy ezért a nemzetért szeretnénk élni, s nem a 

nemzetből - amint az történik - mi éhesek maradtunk. Nem fenyeget a szellemi éhhalál, 

de az alultápláltság annál inkább, ráadásul a nem kedvünkre való táp elkerülhetetlenül 

átkerül tányérjainkba és mérgez-mérgez. Ha más nem, azzal, hogy nem lehet 

szétválasztani az ehetőtől a fogyaszthatatlant, s ezért koplalunk. 

Sóvárogva vártuk a lehetőséget, hogy elérjen hozzánk a velünk együtt tenni akarók 

szava, hogy lehetőségünk legyen gondolataink palackpostáját útjára bocsátani. És 

felcsillantak a lehetőségek. Lapok és műsorok jelentek meg. Kezdtünk rákapni egy-egy 

csemegére. Aztán kiderült, hogy a piaci világban ezek talpon maradása nem olyan 

egyszerű. Kiderült, hogy onnan, ahonnan a legtermészetesebben vártuk volna a 

támogatást, csak üres tekintetek merednek reánk. Néha elhangzott valami ígéret-féle, 

olykor  némi gépies bíztatás, még dicséret is, de sehol sem látszott az ügy szeretete, a 

szolgálat szelleme, vagy egyáltalán a gyakorlatiasan elvárható és ma érdekeltségnek 

nevezett valami. Ez pedig azt jelenti, hogy ott ahol reméltük, más érdekek mentén 

forognak a szellemi kerekek. 

A lapok, műsorok - árván maradtak, sorvadoztak, vegetáltak vagy meghaltak. 

De hol voltunk mi? Az igazán érdekeltek. Mi nem voltunk képesek eltartani azt, ami 

saját igényeinket elégíti ki, ami lelki szükségletünk? És ha nem, vajon valóban 

szükséglet-e az, vagy a mérgezés észrevétlenül átalakított minket is és beálltunk a 

globalizáció országútján menetelők, bambára tervezett soraiba?  

Eszembe jutnak 20-25 év előtti idők. Vajon ki volt akkor a nemzet számára hasznos 

ember? Már akkor, mint újonnan ide érkezett, szomorúan tapasztaltam, hogy nem a 

tettek alapján ítélték meg a „jó magyarembert” (azért az is érdekes, hogy akkor ez a 

fogalom még élt a köztudatban, úgy-ahogy, de létezett).  „Derék magyar gyerek az, csak 
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úgy fújja a székely himnuszt”, mondogatták. A jótorkú valaki ugyanakkor ezen túl 

semmit sem tett. És minő paradoxon, ismertem olyan pártembereket, akik nem mertek 

énekes elvtársukkal danolni, de számtalan erdélyi menekültet (akkor még 

tulajdonképpen menekült volt jelentős része az áttelepülőknek) támogattak, lakást, állást 

tudtam kijárni számukra és még olyan is volt, hogy apró átcsempészendő 

segélyszállítmányok támogatásába segédkeztek. Egyszóval ezen a téren hasznosak 

voltak, attól függetlenül, hogy - mai szóval - eladták magukat a rendszernek. 

Ahány helyzet annyi magyarázat, általánosítani, együtt magyarázni nehéz. Szerintem 

még élt egy generáció amelyik a régi világból hozott valamit lelkének hivalkodóan 

vörösre festett leplei mögött. Ki is haltak ezek fokozatosan. 

És mi a helyzet most? 

Ma is élnek közöttünk hangoskodók, de hol vannak az áldozatot vállalni képesek. 

Mert annyi lehetőséget, amennyi minimális igényeinket kielégíteni, 

gondolkodásmódunk génbankjának túlélését biztosítani tudja, mi is képesek kellene 

legyünk megteremteni. De nem ez történik. 

Meghalt hát az igény? Vége mindennek?  

Jobban félünk a nemzetben gondolkodás sötét gyanújába keveredni mint egykor? 

Ha átpillantunk a határokon, az elszakadottak harca nem ezt igazolja vissza. Csak itt 

lenne baj, a nagyobbik hazában? Pedig a lehetőség itt leledzik igazán. Innen kell 

eljuttassuk a megmaradás gondolati reménysugárzását oda, ahol erre sokkal kisebb az 

erő, s még nagyobb az igény. 

Az Erdélyi Magyarság évtizednél hosszabb múltja tele van szebbnél szebb 

pillanatokkal, olyan gondolatok áramoltak rajta keresztül, amelyeket más média nem 

vállalt fel. Olyan hézagot töltött ki, amelyik ha elhanyagoljuk, átléphetetlen szakadékká 

mélyülhet. A változások és az ezekben rejlő lehetőségek a felelősséget csak fokozták. 

Életveszélyes csapdák és taposóaknák lepik el a bejárandó terepet. Kell a biztos műszer 

az óvatos, de biztonságos előrehaladáshoz. 

És akkor bezárulnak a sovány kis csatornák is és hiábavalóvá válik egy maroknyi 

áldozatkész ember minden erőfeszítése? 

Ennyit érünk hát magunknak?  

Miközben bús baritonunkon, kövér könnycseppjeink alatt, magunkat sajnálva 

énekeljük a himnuszokat! 

 

 

Leányfalu 
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                                            Naplójegyzet: 2001. május 18. 

 

                                                                                          Megjelent: KAPU 2001. 08. 

 

A BŐRÖND SZINDRÓMÁRÓL 

 

Egy erdélyi értelmiségi töprengései 

 

 

A naplójegyzet a friss és felrázó élmény hatása alatt a legőszintébb. Ilyen élmény 

pedig van elég mostanság. Az őszinteség persze nem tévesztendő össze az 

indulatossággal, ami még elfogadható, olykor briliánsokat is szülhet, de a hitelesség 

mindenki számára kötelező és hasznos aranyszabályát feledő - csípőből - hazudozás, a 

szerénység és bölcsesség árnyékát is nélkülöző fensőbbséges kinyilatkoztatás már 

egyáltalán nem, s végkép nem a vak gyűlölet, meg az elvakult uszítás. 

Hogy a toll és a kommunikáció nagy tapasztalatú szakemberei miként s miért esnek e 

hibába, az érdekes eszmefuttatásokra ad alkalmat. Mert felszaporodtak ezek a 

hisztérikus megnyilatkozások az utóbbi időben, különös képpen azóta, mióta a 

legvitatottabb hírű közvélemény kutatók is a bal-liberális oldal gyengülését jelzik. 

Ezek az urak már stílusukban is a hisztéria és a pánikkeltés hangulatát terítik az 

olvasóra, de szövegük formai elemei mellett, mondandójában és üzeneteiben is 

megdöbbentő dolgokat tartalmaz. 

Ezek közül a legjellemzőbb a bőrönd szindróma. 

Már többen jelezték, hogy, ha a jelenlegi vezető kormánypárt kerül ismét hatalomra, 

ez az ország nem az ő országuk, s ezért bőröndjüket becsomagolva tartják. 

Magam is éltem becsomagolt hátizsák és bezsírozott bakancs társaságában 

gyermekkoromban. Tudom tehát, hogy az elmúlt évszázad belénk táplált effajta 

félelmeket. De azok reális félelmek voltak. Én például éppen a bőrönd szindrómában 

szenvedők által óhajtott erők közvetlen elődjei miatt kellett elszenvedjem, azok miatt 

akik akkor alternatíva nélkül uralták és formálták életünket és történelmünket. Ennek és 

ehhez hasonló, sőt sötétebb félelmeknek is ezrek, tízezrek, milliók szenvedései 

igazolták és fémjelezték jelen és mibenlétét. 

Azok azonban, akik - nehezen, de sok más országhoz viszonyítva mégis 

reménykeltően sarjadó - demokráciánkban ilyen szorongásokra, sőt rettegésekre 

sarkallják olvasóikat, hallgatóikat, egyáltalán a rájuk még figyelőket, azt igazolják, hogy 

éppen az egykori félelmeket gerjesztő, alternatívát nem ismerő rendszerek 

gondolkodásmódjának utolsó hordozói.  

Mert a demokrácia, melynek nálunk gyökeret vert változatát két kontinens már 

elfogadta és a szövetség jegyével pecsételte meg, és melynek hagyományokkal 

rendelkező változatai a nyugati boldog országokban működnek, bizony nem ismeri ezt a 

fajta pánikérzést s főleg nem ezt a fajta pánikkeltő igyekezetet. 

Ezek a bőröndön ülő emberek az egypártrendszer csökönyös hívei. Ugyanis ők nem 

tudják elfogadni, hogy másfajta demokratikus gondolkodás is lehetséges. Csak a maguk 
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gondolkodásmódja s az azt megtestesítő párt lehet az egyedül üdvözítő. Ami más, az 

nem lehet demokratikus, s az az ő pusztulásukra tör. Ők ugyanis hasonló hatalom 

birtokában, ha módjukban állna, valószínűleg ezt tennék s jobbat másról sem tudnak 

feltételezni. Ha ez így lenne az általuk is elismert demokráciákban, akkor akár 

négyévente kivándorolna mondjuk az Egyesült Királyságból minden konzervatív, majd 

újabb négy év múlva helyet cserélnének a munkáspártiakkal. Négy évig az ország egyik 

felének lenne hazája, négy évig a másiknak. A bőröndipar pedig fellendülne, ha csak a 

skótok be nem hoznák azt a divatot, hogy az aktuális kivándorlók és a visszaérkezők, a 

megtakarítás érdekében bőröndöt cserélnek. 

A demokrácia szép, a demokrácia kell, de csak akkor, ha én vagyok hatalmon. Ha 

nem így történik, akkor elő a pánikot az eldugott bőröndökből s helyére csomagoljuk be 

a pizsamát, a fogkefét, meg a bankkártyát, amelyik négy évig sajnos ismét nem fog a 

remélt ütemben gyarapodni, ergo nincs demokrácia, ergo üldöznek mint egy zámolyi 

romát, sőt. 

Vannak ennek a pánikkeltő mesterségnek más bosszantó válfajai is. Sajnos ennek 

áldozatul esnek sokan olyanok is, akik pusztán sérülékenyebbek és a múlt sebei nyomán 

befolyásolhatóbb helyzetük mián hisznek a pánikkeltőknek. 

Ez a módszer igen egyszerű és hatásos lehet. Kihangsúlyozom a másság 

tolerálásának fontosságát ahol csak lehet, majd gátlástalanul, másokat semmibe véve azt 

teszem ami nekem a leghasznosabb. Ezt követően, ha tetteimet fejemre olvasnák, 

besorolom magam a másság egyik csoportjába - hiszen van ilyen éppen elég - és az 

általam jóelőre felgerjesztett és gondosan szinten tartott hangulatban, az intolerancia 

valamely formájával vádolom meg azokat, akik ármányos tetteimet számonkérik. 

Ilyen az antiszemitizmus fokozódásának hirdetése is. Mint olyan, aki hasonló 

érzésektől mentes voltam mindenkor, már csak erdélyi származásom okán is, magam is 

nagyon fájlalom, hogy ezen a módon is élesztgetni próbálják. Komoly, 

kiegyensúlyozottnak és bölcsnek tűnő barátaim, politikailag nem érdekelt dolgos 

hétköznapi emberek esnek áldozatul ezeknek a híreszteléseknek. Félnek, valóban 

félnek, s én hiába próbálom nekik ennek képtelenségét magyarázni. A miértre viszont 

csak egy-egy pánikkeltő érveivel tudnak felelni. Ha pedig személyes élményről 

érdeklődök, az nagy valószínűséggel nincs, vagy nem antiszemitizmus, hanem valami 

más. Más, mégpedig a nem létező antiszemitizmust létezőnek és gyarapodónak 

kikiáltók elleni ellenszenv és harag. Mert ahogy az egyik oldalon vannak indulatos 

emberek, lehetnek a túloldalon is ilyen alkatúak. Ezeknek is lehet túlzott igazságérzete, 

vagy érzékenysége, s a hazugságokra olyan módon reagálnak, ami - a pánikkeltők nagy 

elégedettségére - összetéveszthető a valódi antiszemitizmussal. Ha valakinek van 

türelme megvakargatni, kiderül, hogy nem egy etnikum, nem egy vallási közösség a 

célpont, hanem azok, akik éppen ezt provokálják. Akik ebből megélhetési művészetet 

csinálnak. 

Miközben pedig az említett hangulatkeltők sűrűn hivatkoznak a rólunk alkotott 

külföldi véleményekre, sőt olykor maguk próbálják azt formálni, nem népszerűsítik azt 

a felmérést, melynek alapján a szomszédos országok közül - a független felmérők adatai 

alapján - itt a legkisebb ez az egyébként szerintem is súlyosan elitélendő ellenérzés. 

Vajon véletlen, hogy az érintett közösségek szinte teljesen elenyésztek 

szomszédainknál? 

De felfedezhet hasonló hangulatkeltő próbálkozást naponta az újságolvasó, ennél 

kisebb horderejű témák sokaságában is. 
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Érdekes módon ezeket az urakat vagy hölgyeket a legjobban a nyugalom, a 

higgadtság hozza ki a sodrából. Ha ezzel találkoznak, akkor váltanak a legdurvább 

hangra. 

Amikor őket olvasom, nekem Románia jut eszembe. Ugyanis ott volt tapasztalható 

ehhez hasonló módszer a kommunizmus éveiben, s a posztkommunizmus zűrzavarában 

is. De azt kívülről nézve nevetségesnek találtuk mi mind, pánikkeltők és pánikba esők 

vagy nem esők egyaránt. Érdekes módon ott is azt a szemtelen és vérlázító metódust 

észlelhettük, hogy a vélt vagy valós ellenfelet, vagy az ellenfélcsinálásra kijelöltet, 

éppen azzal vádolták, amit maguk elkövettek, vagy elkövetni képesek lennének.  

Amikor a bőröndös, híresztelő emberekre gondolok, eszembe jut, hogy a román 

híresztelők (pl. Ion Lancranjan) éppen minket vádoltak a magzatoknak terhes anyák 

hasából történő kimetszésével (lásd 1848 Zalatna - móc atrocitások a honvédek 

otthonmaradt családjaival szemben), minket gyanúsítottak a prostituáltak Párizsba 

vitelével a Trianonban folyó tárgyalások befolyásolására (lásd Mária királynő ilyen 

rakományú szalonkocsija Bukarestből), sőt a „tudomány” szintjén is megvádoltak az ősi 

dáko-román államalakulatok elfoglalásával és visszavetésével a nomád magyar szintre 

(lásd Erdélyt Trianon előtt és most) stb.  

Amikor a bőröndöt csomagolók azt híresztelik, hogy a jobbközép győzelem esetén ez 

már nem az ő hazájuk, eszembe jut, hogy amikor egy utóbb általuk is diktatúrának 

elismert rendszerben éltek, és útlevélnek sem voltak híján, nem csomagolták 

bőröndjeiket végleg távozásra. Üres bőrönddel mentek nyugatra s megtelve hozták 

vissza. Lehet még vámkedvezményük is volt. 

Az egészben a legszomorúbb, hogy ártatlan embereket sodornak magukkal s a saját - 

a jelek szerint csak hazudott szorongásukat - ezek valódiként élik meg. Visszaélnek 

tekintélyükkel, melyet bár már kezdenek elveszíteni, de még megélnek belőle egy 

darabig, főleg ha rosszra kell használni. És nagyon szomorú benne az, hogy ezek az 

emberek nem másokat féltenek valós veszedelmektől, még csak nem is egy nem 

valóstól, hanem senkit sem féltve és semmit sem kímélve próbálnák megszerezni a 

hatalmat, vagy részeseivé, haszonélvezőivé lenni a remélt szövetségeseik által 

megszerzett hatalomnak.  

Bármi áron! 

 

 

 

Leányfalu 
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Pohárköszöntő. 2001. május 19. 

 

                                                                        Elhangzott: Csíkszépvíz, 2001. május 26. 

 

 

POHÁRKÖSZÖNTŐ 

 

 

2001. Ismét együtt vagyunk. Orvosok az elmúlt századból. Javarészt nyugdíjasok, de 

mind nyugdíjas korúak és lélekben ugyanazok, mint amikor 1954-ben összetalálkoztunk 

és váltott jegyekkel vártunk a Jezsuiták pincéjében a csontból készült 

székelykáposztára. Ennél sokkal lényegesebb volt, hogy néha egy asztalnál ehettünk 

Szamosi Nellivel vagy Rindt Rudival és este, ha végigmentünk a főtéri korzón, azt 

hittük miénk a világ. 

Hatalmas erő a fiatalság. Az a világ, amelyik kétszeresen is mások világa volt, mégis 

a sajátunknak tűnt.  

Később aztán rájöttünk, hogy nem a miénk és elkezdtük kiböjtölni, hogy az legyen. 

Aztán ki-ki helyzete és türelme szerint járt el. Böjtölt, küzdött és várt, vagy elébe ment 

az új világnak, mely végül befogadott illetve megjött, hogy kiderüljön róla ez sem az 

igazi. 

Manapság már úgy vagyok vele, hogy ha tényleg a magaménak akarom érezni, akkor 

visszatérek a múltba, és ismét azt hiszem, hogy az volt. Mert bár a jövőről illik remélni, 

hogy az lesz, de ez egyszer már nem jött be nekünk.  

Mit tehet az ember ebben a zűrzavarban?  

Azt amit most teszünk. 

Összegyűlünk mi, akik összetartozunk és körülvesszük magunkat egymással. Ez 

biztosan a mi világunk. 

Érdekes és szerintem örvendetes az a megfigyelésem, hogy míg régen az 

eltávozottak voltak vidámak és optimisták s az itthon maradottak arcát barázdálta a 

gond, most ahogy közeledünk erre, a letagadhatatlan nehézségek ellenére egyre több 

optimizmussal találkozom, és mi a látszólagos jólét élvezői kérdezgetjük magunktól: 

hol is vagyunk? 

Amiképpen a nyelv archaikus szépségeit az idegen környezetbe maradottak tudták 

csak megőrizni, azonképpen most magyarságukat az idegen környezettel sújtottak őrzik 

a leghitelesebben s a legnagyobb természetességgel. Manapság Erdélyben egyszerűbben 

és magától értetődőbben lehet valakinek kijelenteni, hogy magyar vagyok, mint az 

anyaországban. Az itteni kisebbségi sors természetes következménye a minket sújtó 

történelmi kataklizmáknak. Az, hogy ha nem történik valami, az anyaországunkban 

kezdünk kisebbségnek számítani már egy sokkal lassúbb és alattomosabb folyamat 

következménye, melyben éppen az érintetteket használják fel végrehajtónak. 

Ezért jelent életet nekünk most hazajönni és megmártózni az élet vizét jelentő 

szeretetetek és optimizmusotok csodatavában. 

Sokan, sokmindent tettünk szanaszét a világban, de én rátok vagyok büszke, rátok 

akik itt csináltátok vagy csinálhattátok végig ezt a gyorsan elillant 41 évet. 



 219 

Tekintetünket most már az utódaink utódain pihentetjük és várunk, remélünk. Ismét - 

mint egész életünkben - átmeneti, áldozati generációnk nagy és úgy látszik, életreszóló 

türelmével és harci kedvével. 

Most közénk invitálok sok számunkra kedves és figyelmeztető árnyat, és kívánok 

mindnyájunknak még hosszú és sikeres vendégszereplést ebben a huszonegyedikben. 

 

 

Leányfalu 
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                                                  Naplójegyzet: 2001. június 02. 

 

                                                         Megjelent: A Kör 2001/6 (június) 

 

BESZÁMOLÓ, EGY ERŐT ADÓ TAPASZTALATRÓL 

 

                                   Avagy, erdélyi utazás Trianon 81. évfordulóján 

 

Nagyon vegyes társaság kezdte meg tanulmányait 1954-ben a Marosvásárhelyi 

Orvostudományi Egyetemen. No nem a származásról beszélek itt vagy esetleg a 

képességekről. Bár előbbi akkor igazán téma volt. De vegyes volt korban, neveltetésben a 

nehéz idők terheinek egyénileg változó vonatkozásában és indíttatásában. Hiszen voltak 16 

évesek is, kik szovjet-rendszer szerint két év alatt végezvén egyet, rohantak az érettségi 

felé úgy, hogy nem is tudták mit akarnának. És voltak harminc felettiek. És voltak 

ismétlők, akik nem bírtak az első év nehezével és zseniálisak, komolyak és bohémek, 

tudatosan lépegetők és olyanok, akik mit sem törődtek a világ dolgával.  

Aztán 6 év után (akadtak, akinek 9 is lett belőle) egy kissé megfogyatkozott, de 

kemény, eltökélt és harcra kész társaság hagyta el az alma matert. 

A történelem sokukat szétszórta a világban s mára már újabb fogyatkozások is érték 

őket, de a lassan nyugdíjba vonuló társaság tagjai egytől-egyig megállták helyüket és 

sokan a nehéz időkre is rácáfolva, sokra vitték. 

Professzor, kórházigazgató, kutató és nagyhírű szakorvos, egészségpolitikus és író és 

sok-sok kitűnő szak és háziorvos. Gazdag, befutott nyugati orvos és erdélyi kisnyugdíjas. 

Anyák, apák, nagyanyák, nagyapák. 

És ez a csapat most is minden évben találkozóra gyűlik össze. 

A diktatúra éveiben sokuk árulónak számított s a románná tett egyetem nem fogadta be 

a találkozókat. Ekkor alakult ki az a szokás, hogy évente más-más városban vagy tájon 

dolgozó kollégáink rendezik meg a feltöltődésre szánt napok programját. Ma már az 

egyetem is befogadna, de ezzel a lehetőséggel csak kerek évfordulókon élünk. 

Az idei évben ismét a csíki medencén volt a sor, és a Gyimesek kapuja, Csíkszépvíz 

adott otthont a várva-várt együttlétnek. Aki még él s aki nem beteg, majdnem mind eljött. 

Voltunk vagy hatvanan. Aki nem tehette, levéllel köszöntötte kollégáit, régi barátait. 

Ezeket a bankett estéjén olvastuk fel. A nyugdíjasok között volt olyan, kinek fél nyugdíját 

(sőt többet) emésztette fel az egyébként szerényen tervezett találkozó költsége. S mégis 

jöttek. 

Hogy mindez mond-e valamit az anyaországi kollégáknak, nem tudom? De hasonló 

összetartásról itt ritkábban hallani, esetleg kisebb csoportokon belül. S ez már 

információnak, példának elég. 

A maradék hon olvasóját a találkozó intimitásainál talán inkább érdekli az út egészében. 

Ezért erről közelítem meg a történetet. 

 

Már indulásunkra is rányomta bélyegét a kor. A határon meghirdetett fertőtlenítés miatt 

lej kellett volna, amit itt váltani alig lehet. De a zöld kártya és a lízingelt kocsihoz előírt 

igazolások beszerzése is letűnt időket idézett. Miközben európai normák szerint élni 

bíztatnak s európai árakon fizetni kényszerítenek, már a szomszéd országba való 

átruccanás is eltávolít annak lehetőségétől, hogy európainak érezzük magunkat.  
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A határon aztán kiderült, hogy odaát magán cégeknek adták el a fertőtlenítést s azok 

ebből jól kerestek, így aztán a diplomáciai intervenció nyomán született feloldozás után is 

még jó ideig fenntartották maguknak ezt a bevételi forrást, mely csupán egy pocsolya 

létesítését tette szükségessé, s ennek ellenében folyt be a könnyen szerzett bevétel. 

Ez volt a balkáni nyitány, hiszen már közhelynek számít, hogy Trianon nem Európát 

vitte a Balkánra, hanem azt hozta be az Európa utolsó szegelletét jelentő Erdélybe. Persze 

azt is tudjuk már, hogy Trianonban nem ezzel foglalkoztak. 

Magyar részről a határon sem váltható a forint lejre, a románok pedig 20% veszteséggel 

váltanák. Így aztán marad a valuta. Az sem túl jutányosan. A fekete váltókkal jó nem 

társalogni. Bűvészek ügyességével verik át a naiv utast és jól kidolgozott módszereik része 

a helyi rendőrökkel való összejátszás. Az erről szóló történetek számosak és külön 

beszámolót érdemelnének. A járatlan utazó óvakodjon tőlük. De induljunk el 

„Romániában”. 

A határt átlépve, már Nagyváradon haladunk át. Az út újabban sokkal jobb, de burkolati 

jelek nincsenek. Kőkorszaki villamosok és szennyezett levegő fogad. Köröttünk számos 

gumikerekes szekér bóklászik. A külföldi rendszámmal utazót, éhes rendőrszemek 

figyelik. Jó, hogy szóltak. Vigyázzatok, még szabályosan közlekedve is lehet baj, ha nem 

volt már régen fogás.  

Az első parkban ott áll Petőfi szobra. Körötte meggörbült, agresszió nyomait viselő, 

ronda vaskorlát. De a szobor ott van, és reánk tekint. Nem messze a püspöki palota 

gyönyörű barokk épülete, most múzeum, várja, hogy az egyház visszakapja s a 

magyarnyelvű oktatást szolgálhassa. Várja. Ki tudja meddig, mert eddig szinte semmit nem 

adtak vissza a törvény által is garantáltan visszaadandó épületekből. Húzzák az időt. Az 

meg szokása szerint, telik. 

Blokkok, mindenütt blokkok, a betelepítetteknek és kitelepítetteknek. Újonnan is 

ócskák, kopottak, piszkosak, erkélyeik barkács módszerrel beüvegezve. Drága a tüzelő. 

Az utcákon tömeg. Szegényes, nyüzsgő, idegen. 

De Ady városában a magyarság is kapaszkodik. Ápolják a hagyományt s a kultúrát. Él 

az ökuméne szelleme. A Varadinum ünnepségek nem rég zárultak Szent László városában, 

s itt él a két jóbarát, a két püspök: Tőkés és Tempfli. És a régi Várad szelleme. 

A Sebes-kőrösön gát-gát után, nagyjából síkvizi erőművek. A földeken, a nadrágszíj 

parcellákon, kapáló emberek. Már nem parlag mint néhány éve, mikor arra figyeltünk fel, 

hogy még madár is alig röpköd. Most varjak, galambok csapatai szállnak és gólya, 

rengeteg gólya. Meg verebek, a lószekerek áldással teli útját követve. 

Kolozsvárig az út kétharmada jó, olaszok csinálták. 

Csucsánál egy főhajtás Adynak és Csinszkának, s már ott vannak - a Bánffyhunyadra 

most jellemző - roma (oláh cigány) paloták. Nézzük a csillogó ízléstelenséget. 4, 8, 10 

toronnyal-tornyocskával, fénylő bádogborítással, két-három emelettel, 15-20, vagy több 

szobával. Nyugaton koldulják össze. Barcelonában kollégánknak volt személyes 

találkozása is velük. Lakókocsival járják a vadászterületeket. Mikor megkérdezte őket, 

hogy miért nem dolgoznak inkább, elképedve néztek rá: mi nem dolgozunk! mondták. 

A magyar Kalotaszegen aztán az út leromlik. Egyelőre munkának kevés jele, annál több 

a földeken. Szorgos nép ez. Nagy szalmakalapjaikkal ott kapálnak az asszonyok és sokfelé 

a család apraja nagyja. Az apraja kevés. Most is megmaradt az egyke öngyilkos szokása. A 

legelőn bivalycsorda. Az út szélén varrogató öregasszonyok, sajnos már a kor divatját 

szolgálják. Kevés az eredeti varrottas. 
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Kolozsvár a blokkok betonfalával vár. A város előtt kijelölt terület bevásárlóközpont 

építéséhez. Demján Sándorék akarnának terjeszkedni és Funar ellenkezik. Most éppen a 

Mezőgazdasági Akadémiától vett területek körüli panamát göngyölítgetik. 

Rákóczi halálos sebesülésének helyén már újonnan is kopott blokkok, és a primitíven 

beüvegezett erkélyek ismét. A belvárosban tolongó tömeg. Túlnőtte magját a város. 

És minden háromszínű, a pad is mit ülepünkkel illetünk. A falakon elképesztő 

hazugságokat tartalmazó táblák, itt-ott nyugati nyelveken is. Állítólagos románirtások 

emlékezetéről regélnek. 1848 magyar nemesi ellenforradalom a román nép ellen. Március 

15-én ők ezt koszorúzzák egy órával a magyar koszorúzás előtt, mely a néhány méterrel 

feljebb levő régi táblának szól. (Petőfi látogatásának állít emléket a Biazini ház falán) 

A temető - Házsongárd, a híres erdélyi magyar panteon, a legszörnyűbb lesorvadtság 

állapotában. A magyar kriptákon román felirat, vagy kertjeikbe bezsúfolt román sírok. A 

külhoni nem válthatja meg ősei parcelláit. Csontjaikat kiszórják amint tehetik. 

A magyar, vagy volt magyar iskolákon ott tanult románok emléktáblái. Az arrajáró azt 

hiheti, évszázados román iskola az. A tájékozott azon mosolyog, hogy az ezredéves 

elnyomás alatt mennyi neves románt neveltek a magyar iskolák. Ott készültek fel a győztes 

kiszorítósdira. 

A Bethlen bástyán is – és mindenütt – trikolor lobog. Előtte egy szerb haramia - Baba 

Novac - szobra. Nemzeti hős lett a betyárból, mert annak idején utolérte az 

igazságszolgáltatás. És a megtévelyedett negyvennyolcas szász kém is román nemzeti hős, 

magyar gyilkosok áldozata. 

De a Babes-Bolyai egyetemen azért nőtt a magyar diákok száma, bár magyar egyetemet 

itt nem valószínű, hogy engedélyeznek. Persze a miértre nem tudnak elfogadható 

magyarázatot adni, és kilóg a lóláb, a homogenizálás óhaja, a xenofob balkáni gondolkozás 

üli torát. Funart, az őrült polgármestert a betelepített tömeg újra meg újra megválasztja. 

Közben a kultúrvárosra tudatosan telepített ipar meghalt és a betelepítettekből csak a 

környező falvakból valók kapnak otthoni segítséget. A nyomorgó tömeg pedig veszélyes és 

gyúlékony anyag, fékentartására és megnyerésére jó az idegengyűlölet. A rádió most 

mondja be, hogy a győztes mérkőzés után a kolozsvári konzulátus előtt tüntettek. 

Ellentmond ennek a magyar könyvet (vagy könyvet is) áruló kultúrált boltok emelkedő 

száma s az érdeklődés. Meg a sok ottani magyar kiadvány. 

A város magyar nevét a polgármester azonban nem engedi kitenni. Reméli, hogy az új 

népszámláláson már 20% alatt lesznek a magyarok s így erre nem is kerül sor. Ehhez íme 

az 1910-es statisztika: 60808 lakosból 50704 magyar, 7562 román, 1676 német, 1941-ben 

110418 lakosból 97618 magyar, 10029 román, 1825 német, 1404 más nemzetiségű.   1992-

ben a 328000 főből 248289 román, 74483 magyar (22,7%), 1136 német. 

Tordáig soksávos kitűnő út, de itt sem látható burkolati jel. Tordán pedig por, por 

mindenen. Az Európában itt elsőnek kihirdetett vallásszabadság emlékhelyén is. 

Szerencsére Genfben az emlékhely nem poros. 

Az Aranyos évtizedek óta halott folyó. Mérgezése folyamatos. És siet a Maros felé, 

viszi a halált, mely aztán a Tiszában hígul elviselhetővé? 

A Mezőségen majdnem kihalt a magyar szó. Kemény csonka oszlopát alig van ki 

őrizze. Sütő nemhiába siratta el ezt a szórvánnyá vált ősi magyar népességet. Már az 1600 

körüli véres események után száz kilométereket járhatott az utazó úgy, hogy embert nem 

látott. Aztán jöttek mások a hegyekből. Maguktól is meg várjobbágynak. Behoztuk őket, és 

ők maradtak. 
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Marosvásárhely a vegyi kombinát bűzén és füstjén túl, rendezettebben vár. A fele-fele 

arányúra módosított városban a polgármester-választást sikerült elrontani. Magyarországi 

segítséggel jött létre az a 800 szavazatot - nyilvánvalóan teljesen hiába - elvivő liberális 

párt, amely a vereséget garantálta is, s talán az alacsonyabb részvételi arány. 160 

szavazattal maradt le ugyanis, az előző ciklusban kitűnően működő Fodor Imre. 

Az egyetemen azonban már javul az arány, s az ott tanuló magyar diákok száma mely a 

10-20 % között mozgott, közelíti az ötvenet. De hol vannak már az egykor híres iskola 

magyar tanárai. Nehéz kiválogatni a magyarul oktatókat, nincs utánpótlás. Az utazó olyan 

magyar szakemberekről álmodik, akik mint nagy elődeik felvállalnának néhány év munkát 

a végeken. 

A Nyárád szelíd völgyén haladunk, már a székelyek földjén. Itt sok cigány is él. Magyar 

cigányok. Ott kapálnak a székely lakossággal a földeken. Megállunk és megnézzük őket. 

Árva purdéknak csokoládét adunk. Az ő szüleik vonultak be Vásárhelyre a fekete 

márciuson, 1990-ben. Ezt skandálták: ne féljetek magyarok, megjöttek a cigányok. El is 

ítéltek közülük nem egyet. 

Erdőszentgyörgyön elhaladunk az angol királyi család Rédey ősének hamvait védő 

templom mellett. Lassan feltűnedeznek a nagyobb hegyek. 

A falvak végén ott vannak a kétnyelvű feliratok. De ez is a Balkán ravaszságával, ahogy 

mondják a román érzékenység „tiszteletbentartásával”. A nagy, hivatalos román felirattól 

távolabb kis táblán a magyar, de nem csak magyarul, újra megismétlődik románul is. Ez a 

tulajdonképpeni kétnyelvű tábla. Szováta kivétel, itt a két tábla, a nagy román és a kis 

román-magyar, egy oszlopon áll. 

Szovátán feszült a hangulat. Egyrészt reménykednek a magyar tőke kezébe került 

üdülőtelep fellendülésében, de a nacionalista Vatra is fészket vert itt. Az üdülő világhíres 

mikroklímájára is hatást gyakorló Cserepes tetőt izraeli cég vette meg s már bontják, 

exportálják értékes kövét. A hegy el fog tűnni. A szerződések zavarosak. A tőke azt tesz 

amit akar. A román államot nem érdekli a székelyek megélhetése. Pedig sajátjává tett 

kincseket herdál. 

Tamási Áron két cserefájával és emlékművével szemben autóbontó éktelenkedik, még 

szerencse, hogy az út túloldalán. Orbán Balázs a székelykapuk mögött nyugodtabban (?) 

alussza álmát. 

Udvarhelyen - a világ legmagyarabb városában - román katonaság, román apácák. (És 

máshol is, sokfelé, érthetetlenül és indokolatlanul, fényes tornyú új román templomok, 

kolostorok. Az első már a Nyárád torkolatánál a székelyföld kapujában ott áll. Újdonat-új.) 

Tíz évvel ezelőtt a kommunizmus vörös leple borította a nacionalista törekvéseket, ma az 

ortodox egyház fekete reverendája a legalkalmasabb e célra. 

A Hargitán is jó úton haladunk át, és feltárul a Csíki medence, Csíkszereda és Somlyó a 

kegytemplommal meg a Salvator kápolnával. De a magyarok Nagyasszonyától néhány 

kilométerre ott áll már a maroknyi románt szolgáló nagy ortodox püspökség is. 

Már az utcán ismerős arcok, érkező kollégák s a szervező Szatmári Sebestyén doktor, az 

ezerágyas kórház szülész főorvosának lakásán, sokasodó társaság.  

A tálálkozó Csíkszépvízen lesz a motelben, s ha minden jól megy, 4-5 napig is eltart. 

A Gyimeseket takaró hegy innenső oldalára tekintő motel ablakából csodálatos táj tárul 

elénk. A rét és a fenyvesek zöldjének harmóniája utolérhetetlen. 

Egész délután és késő estig nagy a hangzavar. Az újonnan érkezőket egymás kezéből 

kapkodjuk ki. Van akinek csak híre ér el, vagy levele s van aki már egyedül érkezik. Olyan 
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is, aki új párral. S olyan is, aki soha már. A halál arat. És a kis nyugdíj is akadály, de 

legtöbben legyőzik. És jönnek. 

Az éjszakába nyúló beszélgetések után, másnap közös busszal és néhány kocsival indul 

a társaság a Gyimesekbe, a mesék világába. Gyimesfelsőlokon beszáll a buszba Berszán 

Lajos atya is, aki értő kalauzunkul szegődött.  

Először az ezeréves határra megyünk, mely egy közigazgatási húzás nyomán 

(Gyimesbükk, Bakó megyéhez csatolásával) már Moldovává vált, azt is mondhatnánk, 

hogy Moldovát áthozták Erdélybe. Az egykori határ a Rákóczi vár alatt húzódik. A még 

álló határépület mellett ott található a szent korona kőmása, csak a keresztet ütötték le róla. 

Helyi emlékezet szerint a meredek lépcsőn 1940-ben egy honvéd lóháton vitte fel a zászlót. 

Alant jól látható a sánc, előtte Nagy-magyarország legtávolabbi háza és kápolnája. Az úton 

megállhattam fél lábbal itt féllel ott, mert a sorompó helye és sarokvasa ma is áll s az új 

mellett a régi híd a Moldova felé igyekvő Tatros folyón. 

A Boldogasszony kápolna meglátogatása után Deáky András tanár úr, a helyi körzeti 

orvosnő férje lát vendégül csodálatos ásványvízre. A falusi turizmus szervezésével akar 

lendíteni a helyzeten. Valódi csángó, s mégis összkomfortos házban a félpanzió alig 2000 

forint (e-mail: deakyandras@xnet.ro). De tettei között szerepel az is, hogy a Bakó 

megyéhez csatolás miatt megszűnt a magyarnyelvű oktatást (mert ilyen ott nem létezik), ő 

saját szakállára újra indította. És csodák csodája ma is megvan. 

De a hatalmas teljesítmények között szerepel a már elhunyt Dani Gergely atya 

templomépítése is a Ceausescu rezsim alatt. Nevéhez (megtörtént) legendák fűződnek és 

szinte szentként tisztelik. 

Visszafelé Gyimesfelsőlokon meglátogatjuk a Berszán atya igazgatása alatt működő 

Árpádházi Szt. Erzsébet Gimnáziumot. Készülődnek a ballagásra. A messze földről - így 

az elrománosodás  végveszélyét élő moldovai csángóktól is - érkező gyermekek 

anyanyelvükön tanulhatnak. Az atya az iskolát a semmiből csinálta. Hangulatát leírni nem 

lehet. Oda el kell menni magyarságot, tenni akarást, szolgálni tudást tanulni.  

Este bankett, végnélküli beszélgetések, és az ellenállóbbak hajnalba nyúló énekórája. 

Nótafánk is van. Fodor Palkó, - Vásárhely előző polgármesterének ikertestvére. 

A találkozó után utunkat Sepsiszentgyörgy felé folytatjuk.  A 80 %-ban magyar város is 

magán viseli a városrombolás jegyeit, de még sok szép eredeti részlete él, a belváros 

maradék régi épületei rendbeszedve. Szimbolikus jelleget ölt - két - számomra új 

információ. Az egyik egy templomerődbeli magyar tömegsír - az erdélyi tatárjárások 

emléke - s egy rögtön utána hallott történet az Olt parti - Trianon után telepített - román 

falu: Podul Olt létrejöttéről. 

A városközpontban álló modern Szent György-szobrot nem nagyon szeretik és el is 

keresztelték: Süsü a sárkánynak. A szoborhoz illő név az anyaországból gyűrűzött be a 

székelyekhez. 

De ott áll az egyik nagy téren Mihály Vajda lovasszobra is, Fadrusz, Mátyás szobrának 

gyenge parafrázisa. Talán a székely katonáival elért sellenbergi győzelem emlékére? De 

inkább „csak”, hogy ott legyen. Minket azonban jobban érdekelnek Mikó gróf, a nagy 

mecénás, vagy Gábor Áron emlékei, Kós Károly Székely Múzeuma és az ódon 

vártemplom. Örömmel fedezzük fel, hogy négy magyar felekezet is épített új templomot. 

Nem is akármilyet. Egyébként a város új bankokkal van tele. Hogy minek? Ki tudja? 

Szentgyörgy után Illyefalva az újabb nagy élmény. Kató tiszteletes úr itt megszervezte a 

parasztokat és Svájci segélyalapból kölcsönt kapnak kisvállalkozásaik indításához. A 

visszafizetett pénzt újabbak vehetik fel. Új központ, új rendelő, patika és egy csodálatos 

mailto:deakyandras@xnet.ro)
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svájci villarendszerű gyermekfalu, ahol magtalan fiatal párok nevelnek árva gyermekeket. 

Egyúttal állást is kapnak a létesítmények valamelyikében. A várat restaurálták és 

nemzetközi diáktáborok színhelye, a bástyákban turistaszálló, tiszta, takaros. A vár alatt 

impozáns ifjúsági központ. Mellette sportpályák.  

Minderről önző módon az jut eszembe, hogy mikor itt próbáltam a falu életében ennél 

szerényebb skálán és főleg az egészségügy területén szervezkedni, azonnal gyanakvás vett 

körül és saját hasznom keresését akarták reám bizonyítani. Erdélyben néhány nap alatt a 

sokadik megvalósult egyéni kezdeményezést volt már módom látni és nagyságrendekkel 

nyomorúságosabb körülmények között. De más szellemi, szemléleti háttérrel, más 

öntudattal. 

Szászhermányban a sokezres szász központban 132 öreg szász él még. Saját papjuk már 

nincs. Ha lassan is, de restaurálgatják a gyönyörű templomerődöt. Német hozzájárulással. 

Brassó és Nagyszeben mellett csak elsuhanni van idő. A Kárpátok szomorúan néznek 

alá az elnéptelenedett szász falvak tucatjaira. Az az érzés támad bennem amit Kanizsai 

Dorottya érezhetett, mikor a holtakkal teli csatatéren járkált. 

Déván a balladás várhegyen ízléstelen felirat éktelenkedik. A másik oldalról 

fényképezem le. Aztán a jóminőségű úton már Lippa következik. Elgondolkodhatok 

Bethlen Gábor ravasz és bölcs politikáján. Sajátjaitól vívta meg a várat, hogy ígérete 

szerint a töröknek adja, de cserében békét nyert, s felvirágozatta az országot. Nehéz évek 

után is fénykorát élhette Erdély. Mi több nagyhatalmi politikát folytathatott néhány évig.  

Pécska a világ legjobb kenyerét adó búza termőhelye. Sehol egy pékség, sehol egy híres 

pécskai kenyér. Az üzletben magyarországi lisztből készült kenyeret árulnak. 

Arad és a vértanuk emlékhelye, meg a visszaszerzett szoborcsoport történte már nem 

idegen itt sem. Egy pillanatra Nagyszentmiklósra gondolok, Bartókra és a kincsre. Bartók 

már hazatért, a kincs Bécs tulajdona és magáénak tartja Románia is. A griffes indás 

motívumok mit sem jelentenek. Nekünk sem. A minap jeles értelmiségi csoportban járva, 

azok nem is hallottak a Nagyszentmiklós-i kincsről. A Seuso kinccsel keverték. Az most 

aktuális botránytörténet. Nem kevésbé szomorú. 

A határon közöny. Tízen vagyunk csak, s közel másfél órát várunk. A román 

útlevélkezelő előttünk veszi át a pénzköteget az őt megvesztegetőtől. Utána előttünk 

raknak lisztet, zsák cukrot stb. az autójába. Még virágot is kap. Közbe odaszól, hogy 

várjuk a váltást, neki dolga van. Reánk kacsint a Balkán, Európa határa 500 kilométert 

vonult vissza nyugatra Gyimes-bükktől. 

Szegeden eltévedünk, mert az elágazásnál nincs kiírva a Budapest szó. Aztán még 

alaposan megvág a külföldi tőke az M5 kapuinál (mi lenne, ha a további utakra is ők 

kapnának megbízást, ahogy annyian követelik okosaink közül?). Megérkeztünk Európába. 

Másnap reggel zsúfolt váró. Este továbbképző. Az íróasztalon papírhalmaz. Az ágy 

mellett rémségekkel teli újságok. A telefon hangpostájának monoton gépi szövege az 

idegeimet korbácsolja. 30 üzenet nélküli hívás, egy üzenet. De vajon melyik. 

Kikapcsoltatom. 

A legfontosabb üzenetet ez a közel kétezer kilométeres út jutatta el hozzám. 

Erősebb lettem. Ismét belevetem magam a munkába. 

 

 

Leányfalu 
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Naplójegyzet 2001. június 23. 

 

                        Megjelent: POLISZ  60 (2001 augusztus-szeptember) 

                    Erdélyi Napló 2001. július 3. 

                                                    Átalvetö 39 (2001 szeptember) 

 

AZ ORGAZDA KEZELHETETLENSÉGE 

 

Avagy a rejtőzködő Kisantant felbukkanásai 

 

 

Ülök magánhatáraim között, dolgozószobámban. Barátságtalan ez a június. Ha 

ösztönösen kitárom ablakomat az éltető levegő előtt, kellemetlen huzat rántja görcsbe 

fájó derekam izmait. 

De reggel van, szellőztetés ideje. A rádió peregve mondja híreit. A magyar sport 

koranyári drámája folytatódik. A - nem tudom miért váratlan - vereség a bukaresti 

labdarugó stadionban, az állítólag amatőr szemléletű Kovács Kokó István kiütése a 

világot jelentő ringben és most az idegenből hazaruccant vízilabdázó sztárjainkból 

összeugrott társaság is kikap, először egy fanatikus, aztán egy ravasz csapattól. 

Képtelen emberelőnyeit és a hazai pálya fórját kihasználni. Sőt az itthon küzdőkre a 

hazai közönség bíztatása rossz hatással van.  

A kevés egyéb örömre szoktatott országra jellemző módon - gyászba borulunk. 

Az élet azonban megy tovább. 

A rádió is tovább mondja híreit. 

A státustörvény megszavazása nyomán Románia és Szlovákia után a Szerbek is 

felzárkóztak a tiltakozókhoz. A minap még itt mosolygott a Janus arcú szükség-

demokrata, Kostunica.  

Már hallom - mint annyiszor - lelki füleimmel az ellendrukkereket. A magyar 

kormány esztelen politikája összekovácsolja újra a Kisantantot és árt a kinti meg a 

honi magyaroknak egyaránt. Aztán megszólal a másik oldal aggodalmaskodóinak 

hangja is. Orbánt ebbe tervszerűen belerángatták, hogy a szomszédok 

nekünkrohanhassanak és tovább pusztítsanak. Mert erodálásunk a cél. 

Elgondolkodom. 

Mi is történik itt? 

Még ma sem ismerjük, soha nem fogjuk ismerni az Európa által ellenséggé tett 

szomszédainkat? Mert ha nincs Trianon a maga máshol és máskor elemzett okaival, 

akkor nem ellenségeink. Csak a fogukat szívó szomszédok. És ez lényeges 

különbség. 

A Kisantant mint szellem, a beígért Trianon előkészítője és az  általa 

eredményezett orgazdaság pedig ennek a szellemnek a fenntartója, rejtegetője és ha 

kell előcsalogatója egyszerre. Nem a státustörvényre leadott 92 százaléknyi szavazat 

az okozója. 

Mi nem politizálhatunk jól ezekkel a szomszédokkal. Mi még akkor se lehetünk 

jók náluk, ha saját kárunkra ajánlunk fel határmódosítást. Ha a románok a Tiszáig 

jöhetnek, a Duna-Tisza köze is ősi román föld lesz és igényeiket Pest Megye határáig 

tolják előre. S ha azt is elérik, akkor a határ már akár a Nagykörút is lehet.  
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Eszembe jut gyermekkorom. Hányszor megélt esemény volt az, amikor a román a 

magyar beszédet hallva így szólt: szidod az anyámat? És már köpött, vagy ütött is - 

ha emberelőnyben volt. A magyar meg csak nézte. Ő csak anyanyelvét használta. 

Mindegy mit csinálunk, mit mondunk. A baj, hogy itt vagyunk. S főleg, hogy ott 

is. 

Mi is történik itt? 

Az orgazda mindent kettős mércével mér. 

Ha magyarról, Magyarországról van szó más a mérce mint bárki másra. Ha 

Horvátország adott kettős állampolgárságot és néhány romániai falu ebből 

meggazdagodott, nem izgatta őket. Vezető politikusok nem is tudnak az esetről.  Ha a 

moldáviai románról volt szó, az az első rendőrőrsön megkaphatta a személyi 

igazolványt, Romániában teljes joggal tehetett bármit. Előttünk is példával jártak a 

külföldön élő nemzettársak támogatásának dolgában. 

Ha Magyarország fogad romániai munkaerőt az Nastase úr szerint gyarmatosítás. 

Ha ugyanaz a munkaerő Németországba megy vagy Izraelbe, az a munkaerő szabad 

áramlása. 

Ha magyar tőke megy be hozzájuk, az irredenta cselekmény, Erdély gazdasági 

visszahódítása. Ha más pénz vándorol feléjük az tárt karokkal fogadott működő tőke. 

Mi is történik itt? 

Magyarország a külső s főleg belső ellenszélben kiizzadt egy szerény kis törvényt, 

mely Trianon óta először jelez - gesztusértéknél csak valamivel többel - a kívül 

rekedtek felé. Egyek szeretnék lenni. Szeretnénk. Ha majd itt belül is egyek leszünk. 

Nem kis dolog ez. Láttunk az ottani aláírásgyűjtéskor elég könnyes szemet. Hát 

mégis van, aki gondol reánk? A törvényt előtte Európa színe elé vittük s azt ott nem 

bírálták. E törvényhez hasonló, sőt ettől határozottabb és gazdagabb van elég a 

kontinensen s a világban. A háborgó szomszédok mindegyike ebben a szellemben 

tesz és törvénykezik, sőt. A szerbek háborút is viseltek egységükért. Nekik nem volt 

elég a spirituális. A többit tudjuk. 

Mi is történik itt? 

A Trianoni békeszerződést és még azt a vitatható Alapszerződést is semmibe vevő 

politika sújtja kinti nemzettársainkat. Ha szólunk belügy, ha szerződésre hivatkozunk 

az stabilitást veszélyeztető tényező. Mi vagyunk a térség instabilitásának fő okozói. 

Oh te boldog Írország, s pláne Palesztina. 

Mi az oka annak, hogy leplezetlenül homogenizálnak? Mi az oka a belső etnikai 

határok módosítására vagy városok összetételének megváltoztatására tett, erejükön 

felüli erőfeszítéseiknek? Mi az oka annak, hogy az anyanyelvű oktatást akadályozzák 

tűzzel-vassal? Nevetséges paraván a sok hazug szerződés és egyezmény alatt 

szégyenkező aláírás. Mindez még a borzalmas diktátum - s a románok esetében 

ráadásul az általuk szentnek tartott gyulafehérvári kiáltvány - semmibevevése is. 

Épeszű partnerek között vitathatatlanul egy kisebbség eltörléséért folytatott nyílt 

belpolitika. Külpolitikai következmények nélkül. Mi nem emlegetjük ezért Trianon 

felmondását, ők a státustörvény miatt annak a vacak Alapszerződésnek a felbontását 

helyezik kilátásba. 

Mi is történik itt? 

Csak az, ami történhet egy természetellenes diktátum évszázadokra szóló 

következményekkel járó sodrában. 
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Az, hogy ennek nem csak elszenvedői voltunk, de még a benne rejlő hibák 

szövődményei is sújtanak minket, - sajnos nem csoda. Csak mi csodálkozunk rajta, 

mint a sportbéli kudarcainkon. 

Az, hogy az orgazda is szenved, szorong, számunkra sajnos nem vigasz. 

De státustörvény kell. És gerinces magyar külpolitika is. Meg nagyon erős, 

egységes ország és szövetségi rendszer. 

És a történelem által majdan felkínált minden lehetőség, az esetleges 

emberelőnyök kihasználása. 

A hazai pálya közönségének egyöntetű bíztatása egyelőre még nem akkora 

veszély. Ott vannak a lelátókon kötelező hazai ellendrukkereink is. Hangjuk most 

erősödhet. 

 

 

 

 

Leányfalu 
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Naplójegyzet: 2001. június 25. 

 

                             Megjelent: Erdélyi Magyarság 47 (2001. szeptember) 

 

TRIANON CSAPDÁJA 

 

 

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 a legnagyobb 

tárgynyeremény kihúzásának helye szomszédainknak, ma sem tudatosult. 

Mert a szörnyű csonkítás és az idegen uralom alá került egyharmadnyi magyar 

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 nyolcvanegy évvel az események után tárgyilagosan lehessen 

azokról beszélni. 

A világnak nincs olyan diplomáciai fóruma, ahol ezt a politika nyelvén el lehetne 

magyarázni. Elméletileg adódhat olyan helyzet melyben valakiknek érdekévé válik 

Trianon felülvizsgálata - bár erre minimális az esély -, de olyan, hogy ezt diplomaták 

elmagyarázhassák és a világ meg is értse nem hiszem, hogy lehetséges.  Erről csak 

teljes nyíltsággal lehet beszélni két vagy több teljesen nyitott fél között, és nem lehet 

érzékenységekre és protokollokra vigyázva, rébuszokba rejtve csevegni róla,  tudva, 

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 megmukkan is. 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, mivel ezt felfogni csak az tudja, aki egy 

ilyen eseményt átélő közösség tagja. Ilyen pedig csak a magyarok között van. Létezik 

vajon olyan nemzetközi fórum, ahol mindkét oldalon magyarok ülnek?  Nos ez is 

mutatja a helyzet képtelenségét. 

Trianonra a történelem leg-jei minden túlzás nélkül érvényesek. Itt nem 

bombasztikus egyetlen jelző sem. 

Minden túlzás nélkül ma valóság az, hogy tőlünk elvárják a bocsánatkérést az 

ellenünk elkövetett bűnökért is. 

 

 

 

Leányfalu 
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 Naplójegyzet 2001. július 15. 

 

                                                               Megjelent: Átalvető 40 (2001. december) 

 

A BENNÜNK ÉLŐ TURULRÓL 

 

 

Gyermekeimnek sikerült átadnom a szülőföld szeretetét és eltéphetetlen 

gyökerekkel kötődnek Erdélyhez. A Trianoni képtelenségekkel is teljesen tisztában 

vannak. Fiam korosztályánál tájékozottabb és érzékenyen reagál a kérdés minden 

rezdülésére, lányom ráadásul kifejezetten humán értelmiségi, kitűnő képességekkel, 

lényeglátással. Mindketten a harmincasok generációjából. 

Hogy mért ez a feleslegesnek tűnő bevezető? Mert az utóbbi időben publikált 

írásaimról beszélve lányom arról tett említést, hogy nem kellene teljesen 

beleolvadnom a veszteségeinket siratók, a következményeken kesergők kórusába. 

Más téma is van a világon ami megírásra, átgondolásra, sőt - szerinte - művészi 

kifejezésre vár. 

Töprengek, hogy kinek is van igaza? 

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…… 

Lányomék újra meg újra - éppen most is - oda indulnak négy gyermekükkel, s őket 

is oltogatják a szülőföld s a gyökerek szeretetével. Nyugati barátom pedig hozzám 

küldött írásaiban csak-csak 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 a 

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, hogy Trianon traumatizált társadalom 

vagyunk. Bár vannak olyanok, akik mit sem tudnak az egészről.  De aki ezt átéli tudja 

mit jelent, ha sokallja, ha menekül előle, ha nap mint nap benne él. 

Egyre megy. 

Egyre megy? 

Vajon ki a  boldogabb és ki az aki ezáltal több? 

Egyik? Másik? Harmadik? Vagy aki boldogan él tudatlanságában, az nem lehet 

ugyanakkor több? 

Ne tegyétek le a keresztet. Annak aki vállalta, eddig többet adott mint amennyit 

elvett. Elvehette lelke nyugalmát, de megadta lelke szárnyalását. 

A Turul pedig valahol bennünk él tovább. Nekünk is vannak megtermékenyítő 

mítoszaink. 
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Mára ennyit. 

                                             

Leányfalu 

2001. július 15. 

63. születésnapomon 
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                                            Naplójegyzet: 2001. július 20. 

 

                                                         Megjelent: Erdélyi Napló 2001. augusztus 21. 

 

             ARRÓL, HOGY A NÉPSZOLGÁLAT A SEBEK NYALOGATÁSA-E? 

 

 

Kedves, sokat gondolkodó, olvasó és nagyműveltségű barátomtól jön az e-mail, 

határokon túlról, nyugat felől. Rajnai és bordeauxi borok ízlelgetése és magyar 

társaik bírálata közben ír, ezzel próbálván talán érzésteleníteni - háborgásra neki 

magának is képes - lelkét. 

Huszár Sándorra hivatkozik, ki valahol azt írta, az erdélyi írók Trianon után 

feladták az egyetemesség igényét s ehelyett a népszolgálatot vállalták. Pontosabban - 

írja barátom - a sebek nyalogatását, mint a kutya. Vagyis - folytatja - egy saját maguk 

állította csapdában taposnak körös-körül, ergo zsákutcában. Mert járható utat nem 

találtak, eredménnyel kecsegtető megoldást nem mutattak fel, sőt a második 

világháború után Gaál Gáborék és Balogh Edgárék tevékenységükkel és a 

kommunistákkal való együttműködésükkel - hosszú távon - több kárt okoztak, mint 

hasznot. 

Be kell látni - mondja -, hogy a történelem menetére nem lehet befolyást 

gyakorolni, szél ellen semmi sem megy. Mint amiképpen a most mutatkozó hátszéllel 

sem helyes dicsekedni, mert azt sem befolyásolhatja senki. Ha ezt megértjük, akkor 

lehet sokmindent értelmesen megközelíteni. A történelem menetén elkövetett 

erőszakot maga a történelem korrigálja. (Napoleon, Lenin)  

 

A lecke fel van adva hát. Barátom válaszra vár. 

 

Az első felmerülő témára a legegyszerűbb válaszolni. Ezt így egyenesben meg is 

teszem. 

A magyar bortermelés és főleg értékesítés 40 év romboló hatásaiba tartozó válsága 

miatt ne a magyar borokon és a mai Magyarországon verjed el a port drága komám. 

Okosabb lenne, ha utánanéznél az egyre kitűnőbb és egyre színvonalasabb 

palackozásban megjelenő, de nyugati propagandával még nem támogatott magyar 

borok sokaságának s azokból választanál magadnak délutáni két-három deciket. 

Nálam értőbbek állítják, nem járnál rosszul vele. Igaz, hogy ez nem olyan egyszerű, 

mint az ottani hagyományok és beidegződések alapján felkínált s valóban jobbnál-

jobb borok után nyúlni. Higgyed el nekem mégis, hogy e próbálkozás nem lenne 

zsákutca. 

 

A továbbiakban a helyzet már nehezebb, hiszen kézenfekvő ellenérvek, 

tagadhatatlan igazságok és megtévesztő hasonlatok fel és elismerésének dús 

elegyéből kell jól és meggyőzően válogatni. 

 

Nem ismerem Huszár említett érvelését, de az amit barátom idéz jórészt igazság és 

nem érződik benne vitatkozó vagy egyet nem értő szándék. Az egyetemes magyar 

irodalom testéről leszakadó erdélyi írótársadalom Trianon után szerintem nem is 
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tehetett mást, mint azt, hogy népszolgálatot vállalt fel. Ajánlanám Kós Károly 

olvasását, régi folyóíratok, akár a Korunk akár a Hitel lapozgatását. Jól tették, hogy 

erre adták fejüket. A történelem sodrát nem változtathatták meg, s erre még ma is 

kevés a remény, de kötelességüket teljesítették, mikor egy magára maradt és számára 

még ismeretlenül új - önálló életre kényszerülő - nemzetrészének, az ellenséges 

közegben, a jogtiprás állapotában megpróbálták kijelölni a megmaradás útját. Mikor 

ezt tették, ők maguk voltak a történelem önkorrekcióját végrehajtó egyik erő. Ha 

semmi mást nem tesznek, csak a nyelv balzsamával kenegetik azokat a sebeket, akkor 

is nagy dolgot vittek volna véghez. Ami viszont a kutyát és sebeinek nyalogatását 

illeti, itt szándéka ellenére mond igazat barátom. Mert a kutyának ez a tevékenysége 

nem meddő önsajnálat és fájdalomcsillapítás, hanem a sebgyógyulás egyik 

katalizátora. Tehát hasznos és nem természetellenes. Amikor pedig azt írtam, hogy 

Huszár Sándornak jórészt igaza van, ezt azért tettem, mert meggyőződésem szerint 

azok a magyar írók (és művészek) akik népszolgálatot vállaltak, nem egyszer, egyben 

egyetemes értékűt is alkottak. 

Magam is megtapasztalhattam, hogy mit jelentettek az erdélyi magyarságnak azok 

a férfiak, akik pl. a Hitelt - éppen szülői házamban - egykor szerkesztették. A lapokat 

már csak felnőttként olvashattam, de ezeknek az embereknek későbbi tevékenységét 

évtizedeken át csodálhattam. Mert valóban népszolgálat volt Kós, Tamási, Wass, 

Kuncz vagy Dsida életműve, és népszolgálat volt Szabó T. Attila most is 

folyamatosan megjelenő Szótörténeti Tára, Szervátiusz Jenő művészete stb. stb., 

hogy csak a „Hitelesek” közül említsek egynémelyeket. És akkor hol van az ennél 

bővebb, nagy Helikon társaság, a balrább álló, de egyáltalán nem lebecsülendő 

Korunk és így tovább. 

Az ami a második világháború után történt, kötetekre menő tanulmányozást kíván. 

Meg lehet ítélni rövid mondatokban a balfogásokat, vagy emberi kicsinységeket, de 

csak nagy hibaszázalékkal. Ennek elemzése nem közírók, vagy magánemberek 

elmélkedéseire tartozik, bár magam is hajlanék egy-két keserű mondat leírására. 

Reméljük, lesznek olyanok, akik munkásságukat ennek szentelik. Nagyon hasznos 

következtetésekre juthatnának a jövőt illetően is. 

Ami a történelem menetét illeti, arra valóban nem lehet látványos és előjeleket 

változtató fordulatok előidézése értelmében hatást gyakorolni. De lehet 

alkalmazkodni, amint azt, pl. a szerencsére még alkotó Sütő András leírta nehezebb 

időkben is. És az alkalmazkodás maga a megmaradás, az pedig azt jelenti, hogy 

mégiscsak eredményesen fordultunk szembe azzal a széllel, ami ellenségeink számára 

hátszél, s szándékuk szerint pusztulásunkat kellene okozza. 

Arról, hogy a templom és az iskola mennyire lehetne a megmaradás legfőbb 

eszközének a nyelvnek bástyája, a népszolgálatot felvállalók nélkül, gondolni sem jó. 

Sokat vitatott kérdés határon innen és túl a magyar közegben az irodalmárok 

politikai szerepvállalása. Ennek immár a végvári időkig visszanyúló története van. A 

magyar tollforgató népszolgálatot volt kénytelen vállalni azóta is és újra meg újra, s 

ha voltak is közben vitatható teljesítmények, egészében véve  nélkülözhetetlen 

szerepet töltött be, pontosabban nélkülözhetetlen szerep betöltésére kényszerült. 

Ismétlem, jelenlétével maga is a történelem kiegyenlítődésre törekvő erőinek részévé 

vált. 

Mert abban, hogy a napóleoni és a lenini példa felhozásában igaza van 

barátomnak, egyetérthetünk. És remélhetjük, hogy a történelemnek ez a 
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jótulajdonsága megmarad a jövőben is. Erre utalnak ígérkező hátszelek, melyekkel 

valóban nem helyes dicsekedni, de melyeket jó tanulmányozni, s ha kell előttük ajtót, 

ablakot kitárni. 

Én magam pedig reménykedek abban, hogy lesznek mindég nagyjaink, akik 

népszolgálatra adják a fejüket, sőt olyan nagyjaink is, akik ezt az egyetemes értékek 

színvonalára emelik. 

 

 

 

 

Leányfalu 
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                                        Naplójegyzet: 2001. július 22. 

                                         

                                           Megjelent: Magyar Demokrata 31 (2001. augusztus 2.) 

                                                               (Kolozsvári) Szabadság 2001. augusztus 13. 

 

A MÁSSÁG SZERETETÉNEK MELEGÉRŐL 

         ÉS A MELEGEK SZERETETÉNEK MÁSSÁGÁRÓL 

 

 

Az utóbbi hetek médiahíreiben ismét egy botránytéma került az élre. A 

melegeknek a „Pepsi-szigeten” készülődő „fellépése” körül zajlott a vihar. A vihart 

kavarókról az érintettek azt hitték, hogy értük kavarják. A „letámadható koncra 

lesők” elégedetten dörzsölgették kezüket és észre sem vették, hogy a politikai 

csoportnak - melynek nevében ágáltak - valójában ártanak. A megtámadott pedig azt 

észlelhette, hogy primitív harcmodorával az ellenfél - akaratán kívül - politikai tőkét 

kovácsol éppen neki. 

A történetet ezzel le is zárhatnánk, de nem tudok ellenállni a kísértésnek, hogy el 

ne gondolkodjak ezen a nagyon átlátszó, és mégis szövevényes kérdésen. 

 

Mindenek előtt arról érdemes beszélni, hogy akkor amikor az alkotmányt 

szövegezők a „másság” jogairól alkották szakaszaikat, abban a bizonyos egyéb 

kategóriában valóban és eleve beleképzelték-e a melegeket, vagy csupán úgy 

„keverhetik” magukat bele, ha konkrét bántás és megkülönböztetés éri őket? Most 

viszont fordítva történtek a dolgok. Itt ugyanis ők léptek fel agresszíven és az őket - 

illetékessége folytán, tehát kötelességből - rendreutasítót vették össztűz alá. Ők és 

vélt szövetségeseik. Azt, aki az alkotmány egy félreérthetetlen és ezúttal 

kétségtelenül erre az esetre is vonatkozó gyermekvédelmi passzusát tette le eléjük. 

Nem meglepő dolog, hogy a kiprovokált viták során ezt a kérdést megpróbálták 

leseperni az asztalról. Tették pedig ezt azzal a módszerrel, melyet éppen azoktól 

tanultak, akik bennük is fegyverre leltek saját hatalmi céljaik elérésének érdekében. 

Azoktól, akik már máskor is megjelentek a színen, amikor hasonló lehetőség adódott. 

Adódott? Vagy akkor is statisztákkal játszatták el a jelenetet, melynek hozadékát 

óhajtották volna a maguk javára fordítani? 

Ilyen volt az ötvenhatos exodussal szégyentelenül összehasonlított roma ügylet, 

vagy a lágy drogokról szóló emlékezetes és megdöbbentő vita, meg több más ismert, 

vagy kevéssé ismert eset. Valamennyi magában hordta a hatalom visszaszerzésének 

rosszul leplezett szándéka mellett mindazon kritériumokat, melyek garantálják, hogy 

a legszélsőségesebb feltételezések is valósnak tűnjenek. Mint például a szándékos 

nemzetrontó tevékenység vádja. 

Egyébiránt ez a leseprő módszer körülbelül így foglalható össze: erről ne is 

beszéljünk, ha nincs igazam, akkor te hazudsz. 

 

Folytatván gondolataimat a másság alkotmánybeli kategóriájáról, le kell 

szögeznem, hogy ez a szó számomra egészen mást jelent. 

Mert a cigányok mássága érthető, történelmi folyamatok, hagyományok, hibák és 

bűnök, meg sok egyéb magyarázza azt. Hasonlóképpen a zsidóság másság érzetét 
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kutathatjuk az antiszemitizmus okait és következményit vizsgálva. De világos a 

kérdés a határon túl rekedt magyarok ottani másságának ügyében is. Stb. 

Nem úgy a homoszexuálisoknál. 

Itt ugyanis egy fogyatékosságról van szó. Ez a fogyatékosság sajátos módon - és 

talán szerencséjükre - többségük által nem ekként megélt helyzet. Ez is érthető, mert 

önmagában nem képez olyan akadályokat társadalmi beilleszkedésükben, mint 

vaknak a vakság, süketnek a hallás hiánya, mozgássérültnek a mozgás 

akadályoztatása, szellemi sérültnek az ezzel járó áthidalhatatlan különbségek, vagy 

legtalálóbban, színtévesztőnek a színek összekeverése. Közülük való egyéntől 

származó információ szerint, a szexuális örömök halmozása terén még előttünk is 

járnak. Itt hangsúlyoznám, hogy ne vegyék a fogyatékos szót sértésnek, amint a vak, 

vagy a süket sem veszi annak, ha fogyatékosnak nevezzük. 

Annak ellenére, hogy ismerjük számos alkotó és zseniális képviselőjüket, a 

természet rendje és a társadalom fennmaradása szempontjából mégis csak zsákutcát 

jelentenek. 

A magam részéről volt alkalmam tiszteletreméltó és nagytehetségű, hasznos 

társadalmi munkát végző homoszexuálisokkal találkozni. Ők azonban érdekes módon 

nem vonultak ki a főútvonalakra, nem kerülgették a nemzeti kegyhelyeket, nem 

öltöztek maskarákba, és nem viselkedtek közszemérmet sértő módon. Ezzel persze 

azt is elérték, hogy köröttük nem jelent meg a politikai szemét. Azok, akik mostanság 

is rendszeresen hozzácsapódnak az ilyen kétes értékű eseményekhez, mint 

haszonélvezők és egyáltalán nem kizárható, hogy mint felbujtók is. 

Ami ez utóbbiak esetében érthetetlen az az, hogy akkor, amikor ezzel a gyűlöletre 

utaló, de építeni képtelen magatartással nyilvánvalóan ártanak az általuk képviselt 

politikai csoportoknak, vezetőik miért nem intik le ártalmas tevékenységüket? Vagy 

azok is ennyire rövidlátók? Nem veszik észre azt, hogy ma már a jócskán 

félrevezetett és „tompalátásra nevelt” állampolgár is átlát ezeken az olcsó játékokon? 

 

Nyilvánvaló, hogy nem történt más, csupán annyi, hogy a homoszexuálisok egy - 

valamilyen okból - agresszívvá vált csoportja, akik egyébként nyugodtan 

látogathatták volna az egészen másról és nem róluk szóló rendezvényt, bizonyítható 

módon és aktívan próbált hatni egy törvény által védett korcsoportra. Sem ők, sem az 

őket - mint provokálókat - felhasználók nem akarják megérteni, hogy a „szivárvány 

sátor” és az abban felkínált „interaktív  csoszogás”, valamint közvetlen meleg élmény 

hirdetése vagy bármi ehhez hasonló senkinek sem lehet joga. Érdekes módon a 

sokkal kevéssé ártó, sőt még érdekesnek is mondható „fekete sátor” ötlete sem jutott 

eszébe ezúttal a vakoknak, hogy ott a látás hiányáról adjanak interaktív élményt.  

De ugyanilyen jogon eszébe juthatott volna a zene szigetén másnak is bemutatni 

bármit, amit népszerűsíteni, vagy terjeszteni akar. Ha alkotmányos jogot nem sértett 

volna, ha jövőnket, gyermekeinket nem veszélyezteti senki, nem akadályozta volna 

meg. Így történik ez évek óta. 

De ez a rendezvény nem erről szól s a kakukktojás jelenléte eleve a fenti 

kérdőjeleket veti fel. 

A kérdést tovább lehetne bonyolítani a tudomány felé terelve gondolatainkat, de ez 

nem a közíró feladata. Csak remélni merem, hogy a szakma ezúttal hamarabb mer 

megszólalni, mint az emlékezetünkben élő és képviselői által időnként „felmelegített” 
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másik botrány, a könnyű drogok esetében. Természetesen a tudomány érveivel való 

megszólalásra és nem tüntetésre gondolok. 

 

 

 

 

Leányfalu 
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                                  Naplójegyzet: 2001. július 25. 

 

                                              Megjelent: Erdélyi Magyarság 47 (2001. szeptember) 

 

                              AZ IDŐJÁRÁS JELENTÉSRŐL 

 

 

Valaha - kolozsvári gyermekkoromban - ott állt dédanyám nyolcfiókosán, a 

harmincas évek végén csúcstechnikai teljesítményként készült, világvevő ORION 

készülék. Hangjára az egész család büszke volt. Mint annak vásárlásakor mondották, 

hegedűfából készült. 

Hogy hegedűfa volt vagy sem, nem tudom ma sem, de fülünket rátapasztva 

hallgattuk a Szabad Európa hangját s benne keresztapám álnéven elmondott vigaszait. 

Borzongva füleltem a szavakra és remegve arra az eshetőségre, hogy kiderül kitől 

származnak s hozzá milyen kapcsolat fűz. Eléggé osztályellenség voltam én már így 

is. 

A csodás készülék legnagyobb jelentőségű feladata mégis a Kossuth rádió 

műsorainak szolgáltatása volt. Egész nap ez a fényesre polírozott doboz volt a kapocs 

a nagyobbik (kisebbik) hazával s ez biztosította a négy fal között otthonos 

közérzetünket. Ha egy-egy kétértelmű mondat néha elhangzott, hetekig téma volt a 

jobb társaságokban. Kérlekszépen a Kossuthon ezt, meg azt hallottam, cseng vissza 

emlékezetem membránjain a baráti kör nagy öregjeinek hangján. Ment persze a 

Kossuthon a sok Rákosista meg Kádárista malaszt is, de… magyarul. 

És ez óriási dolog volt. 

Éppen ezért még az időjárás, sőt a vízállás jelentéskor sem kapcsoltuk ki. A 

helységnevek kapcsán emlékek és ismeretek merültek fel. Gönyü nevére megcsillant 

előttem megint a Duna vize, mint akkor, amikor menekülés közben majdnem 

belefordultunk. S mikor Budapestet mondták? Hát akkor kérem tündérmesékért nem 

elcserélhető képek jelentek meg gyermeki szemem előtt. Pedig - annakidején - csak 

romokban láttam a magyar fővárost.  

A mai napig is jelentős problémája a határon túli magyaroknak a Kossuth 

foghatósága. Nagy lépés volt a Duna TV, de a rádió funkcióját nem veheti egészen át. 

Rádiózni munka közben is lehet, a rádió a legjobb barát. 

Kérdezhetnék, hogy mi késztet erre a hosszas és unalmas bevezetőre? Nos nem 

egyéb, mint az időjárás jelentés. És ezúttal engem már fordított előjellel érint, 

szemben az egykorival, de azokat, akik odaát hallgatják, még ma is a fentebb leírt 

módon.  

Túl azon, hogy Erdély várható időjárását a magyar rádióból próbálta megtudni 

mindenki s olykor még a románok is tőlünk érdeklődtek felőle, ha jól emlékszem a 

rendszerváltásnak titulált történések után, felbukkant egy csodálatos plusz-

szolgáltatás. Elhangzott benne Erdély legfontosabb magyar városainak időjárásáról is 

egy-egy szó, s vele a városok magyar neve. Ez pedig óriási dolog volt.  

Én itt azzal a kellemes érzéssel hallgattam, hogy e téren valahol kiegészült az 

ország, szinte megnőtt az esőket hordozó felhők - fantáziák kutatta - szárnyain. 
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Ők ott azt érezhették nap - mint nap, hogy „otthon” figyelnek rájuk. Fontosak. 

Érdekesek. Oda tartozók. Kapnak egy apró, de számukra fontos szolgáltatást 

(státustörvény nélkül). 

Ráadásul, mivel az összes környező ország közelibb városai szerepeltek a 

lajstromon, nem csak az elszakítottak, tudtommal nem hangzott el tiltakozás emiatt 

odaátról. Baráti köröm emlékezete szerint azonban ezt is támadták… itt. Akiknek 

szinte hivatásszerűen ez a dolga. Ismerjük ugye a szlogent: a szomszéd népek 

érzékenysége. 

Egy idő óta aztán erdélyi barátaimmal szomorúan tapasztaltuk, hogy a lista egyre 

szűkül s azok a felhők alig lépik már át a Királyhágót, csak átkukkantanak rajta. Sőt. 

Lemaradt Szatmárnémeti, Nagyvárad, Temesvár és persze Marosvásárhely meg 

Csíkszereda. 

Talán anyagi okokból, talán más miatt. Mi nem tudhatjuk. 

Bennünk viszont ismét kisebb lett az ország. Itt is, ott is.  

Egy kis légköri Trianont szenvedtünk el, amiről a rádió pénzügyi emberei 

bizonyára mit sem sejtenek. 

Én az öreg ORIONT restaurátornak adtam át, hogy visszatérjenek gyermekkorom 

emlékei, vajon a Kossuth-rádió új vezetése visszatér-e a régi jó szokáshoz?  

A ma divatos gondolkodásmód, a realitások felismerésének hideg jelszavával, 

most láthatatlanul lesújt reám. De én akkor is, és annak ellenére is állítom, hogy az 

ember nem lehet csupán a nyers realitások eszköze, rabja, elszenvedője. 

Én szeretek az időjárás jelentés szeleivel naponta átröppenni azon az átkozott 

határon. 

 

 

 

Leányfalu  
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Naplójegyzet: 2001. július 26. 

 

                         Megjelent: Erdélyi Magyarság 47 (2001. szeptember) 

 

A HANGULATOK ÉS MÓDSZEREK VÁLTOZATLANSÁGÁRÓL 

 

 

Rábeszéltek. Annak ellenére, hogy emlékezetemben él nagyszüleim és szüleim 

története, akiktől a családi birtokot a 22 év alatt nem egyszerűen elvették (az 

ármányos földreform címén), hanem - ráadásnak - részletekben tették azt, s a cseles 

késleltetésekért a Bukarestből érkezett ügyvédek jócskán megvágták őket, amire 

másjellegű családi vagyontárgyak is rámentek. Most sajnos fordítva történik, és az 

úgynevezett kárpótlás címén folyhat ugyanez. 

Minekutána - fájdalmas leírnom - több ottani magyar ügyvéd is csalódást okozott 

indifferens és inkább saját zsebére figyelő magatartásával, azt a tanácsot kaptam, 

hogy román ügyvéddel próbálkozzak. Az legalább a siker nagyobb esélyével teszi 

ugyanazt. 

Belevágtam. 

Bukarestből meghatalmazást kértek először, melyet a közjegyző mellett a 

budapesti román követség is kellett volna láttamozzon. 

Ekkor kezdődött az érdekes megfigyelésre vezető történet. 

A közjegyző elmondta, hogy szerinte az általam románul tökéletesen 

megfogalmazott 10 sort a követség kell hitelesítse és nem ő. Minek kétszer fizetni, 

mondotta igen korrektül. 

A követséget telefonon felhívván az információs hölgy soha nem hallott durva, 

sértő, mondhatni pimasz hangon utasított el. Helyesebben először adott egy számot és 

azt kiabálta nekem, hogy mért tőlük kérdezem?? Ami egy információt adó központi 

szám esetében kissé furcsa. Az adott szám aztán vagy foglalt volt (tehát ott voltak) 

vagy nem vették fel. Egyszer másfél órát is rászántam erre. Amikor újra az első 

számot hívtam (nehezen szántam rá magam) a hangomat is megismerte és kiabálva 

figyelmeztetett, hogy megmondta már egyszer, őt ne zavarjam. Hozzá kell tennem, 

hogy már az elején említettem érdeklődésem célját (kárpótlás). 

Este bukaresti román ismerősömmel beszélgetve, ő figyelmeztetett. Ne 

csodálkozz, fogalmad nincs mit művelnek ezek a státustörvény miatt. De hiszen 

abban nincs semmi, válaszoltam én. Persze, mi is tudjuk. De nem erről van szó. 

Ekkor jutott eszembe az a nem rövid - történelmi – időszak, amikor a Ceausescu 

kénye-kedve szerint alakuló hangulat irányította a határőrök és vámosok 

magatartását. Volt úgy, hogy figyelmeztettek, most várjatok, gyertek később, vagy 

fordítva, most siessetek, most pianót intett a karmester. 

Íme. Az idők alapvetően nem változtak a hangulatpolitika terén. 

Az már csak ráadás, hogy mikor személyesen jelentem meg a követségen, 

közölték, hogy ők ezzel nem foglalkoznak. Menjek a Bajza utcába, a fordító irodába, 

ott van minden. Ezt követően a Bajza utca küldött vissza a közjegyzőhöz (ott nincs), 

aki persze csak magyarul hitelesíthette az általam saját románról, saját magyarra 

fordított saját szöveget. Ezt követően adhattam le a tíz sort a Bajza utcában, ahol 
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román szövegemre szakmai büszkeségből nem tartottak igényt - még puskának sem - 

és tíz darab ezresért vállalták, hogy egy hét múlva kézhez vehetem a hiteles papírt. 

Ez az írás fogja vajon elindítani ugyan azt a kicsidenkénti kiszipolyozást, amit 

szüleim, nagyszüleim is átéltek?? 

 

 

 

 

Leányfalu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 242 

 

Naplójegyzet: 2001. július 26. 

 

                                                    Megjelent: Erdélyi Napló 2001. októbber 02. 

 

VÉDETT ÉS VÉDTELEN SZOBROKRÓL 

 

 

A véletlen műve talán, hogy Madách védtelen szobrának ismételt amputálása és a 

Kádár szoborért indított képtelen kampány egybeestek. 

Nem a véletlen műve, hogy az az ember, akinek - városvédő tevékenysége miatt - 

nagy tisztelője vagyok, aki minden bizonnyal sokat próbál majd tenni a Madách 

szobor és társai rehabilitációjáért, a televízióban úgy nyilatkozik, hogy mi magyarok 

még messze vagyunk attól, amire a mexikóiak képesek, akik a hódító és leigázó 

spanyolok szobrait és az őslakók szobrait egymás mellett helyezték el. 

Ráday Mihály – mert róla beszélek természetesen – meggyőződésem, hogy nem 

gondolkodott ennél az érvelésnél. Ő maga is tudja, hogy itt összehasonlíthatatlan 

helyzetekről van szó.  

Mexikóban a szobrok eredeti figuráinak közös ősei élnek, ősi pogány 

hagyományok és újabb keresztények, a hódítók nyelvén ápoltatnak. Mindent békévé 

oldott már az emlékezés. Senki nem lenne képes kibogozni, hova is tartozik. Ők 

mexikóiak. A szobrok vegyes csoportjából homogenizálódó utódok. 

Na, de, hogy Kádár Jánosnak állítsunk szobrot? A Ráday szuggerálta példa szerint 

esetleg éppen a Hősök terén illesztve be a csoportba?? Szobrot a magyar történelem 

egyik legsötétebb figurájának, aki a vélt jót is úgy szolgáltatta, hogy az utódok 

szenvedik meg hetedíziglen? Aki elárulta nemzetét, barátait és harcostársait, aki a 

betyárbecsületet sem ismerte, aki gyilkolt s nem kényszerből, hanem gonosz 

élvezettel, s feleslegesen. Aki gyermekeket kínoztatott meg a siralomházban, aki a 

halálba küldött utolsó 13 percét is iszonyatosnál iszonyatosabbá tette, és ebben öröme 

telt? Kádár Jánosnak, akinek életben maradt áldozatai itt élnek közöttünk, s a halálba 

küldöttek közvetlen hozzátartozóival tengetik helyrehozhatatlanul megcsonkított, 

megcsúfolt életüket?  

Ez lenne a szobor, ahol az álnok meg bamba tisztelet és a jogos gyűlölet 

találkozhatna, ahol a megbékélésre szántak konfrontálódhatnának? 

Kiket és kik provokálnak? 

Ráday Mihály tehát nem csupán rosszul érvelt. Egy hozzá hasonló képességű 

embernek jól kellene tudni, hogy mit akar rossz vagy akár jó érvelésével támogatni. 

Tehát…………………?????????????? 

 

 

 

Leányfalu 
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Naplójegyzet: 2001. július 26. 

 

                                       Megjelent: Erdélyi Magyarság 47 (2001. szeptember) 

 

KÉTSZÁZ MAGYAR HIÁNYÁRÓL 

 

 

A nagyvilágban 15 millió magyar él, ezeknek legkevesebb egyharmada 

rendelkezik valamiféle erdélyi gyökérrel, ha abból indulunk ki, hogy ma már 

magyarnak lenni sajnos nem jelenti egyben a Tündérkerthez való valamiféle 

ragaszkodást is. 

 

Az Erdélyi Magyarság egy évtizednél hosszabb idő óta hordozza a tüzet, ad helyet 

az ezzel kapcsolatos - gyökérnyomást ápoló - gondolatoknak. 

 

Az Erdélyi Magyarság pedig egyre kevesebb támogatásra számíthat. 

 

Zúgolódunk azon, hogy jelentéktelen, sőt olykor egyesek szerint kétes értékű 

lapok kapnak támogatást. Zúgolódunk. A kormányok sorban hagynak cserben. 

De! 

Tudnunk kellene, hogy ha a legalább 5 millió érdekeltből, csupán kettőszázan 

áldoznának évi 32000 forintot, melynek egyharmadát adójukból leírhatják, (tehát az 

áldozat csak napi 50 forint) ha csupán négyszázan 16000 forintot, melynek szintén 

egyharmada lenne leírható (tehát az áldozat csupán napi 25 forint)….és így tovább, 

akkor nem lenne szükség a zúgolódásra, és emelt fővel mondhatnánk, hogy van egy 

saját lapunk. Az erdélyi magyarság Erdélyi Magyarsága.  

Az állítólag borivó magyarok - életszínvonalukat sörben mérő - társadalmában úgy 

is mondhatnánk, hogy heti egy sörről kellene lemondjanak, de négyen összefogva 

már csak havi egyről. 

Egyelőre azonban sehol sem látszanak a kétszázak. 

Szükségünk van-e nekünk lapra? Kell-e nekünk erdélyi gyökereink nyomása? És 

én még azt is megkérdezném, miféle magyarok vagyunk mi? 

És mit érdemlünk? 

Az elbutított, éhező román nép csendes belenyugvását elsősorban a magyar kártya 

kijátszása, tehát Erdély féltése garantálta egykor (s talán most is). 

Ezek szerint ők jobban megérdemlik?  

 

 

 

Leányfalu 
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Naplójegyzet: 2001. július 28. 

 

 

 

VÁLASZ DR. CSÖGÖR  ISTVÁNNAK, 

TRIANGELIG KALLÓDOTT - SZÍVEMNEK KEDVES - ERDÉLYI 

BARÁTOMNAK 

 

Drága barátom ! 

 

Nehéz kérdéseket tettél fel, s még nehezebbek azok, ha sürgeted válaszom, bár attól 

tartok nagyon soká kellene éljek, hogy jó válaszokat küldhessek néked. Azokat 

szerintem már a teremtő Úristen sem adja meg nekünk – legfeljebb egy nagy végső 

bumm formájában -, mert a dolgok állása szerint nem vagyunk beszélő viszonyban. 

Csak jeleket küld villámai képében, s azok sem hatnak az elfajzott emberi nemre. 

A képet még a Don Juan zárójelenetéhez sem hasonlíthatom, mert ott a hőst nem 

buta kapzsiság vagy profitéhség vezette, hanem volt benne legalább némi vagányság. 

A mindent elnyelni kész mélység azonban itt tátong, s nem is tudom érdemes-e külön 

kis - sajátosan magyar - szakadékunkról beszélni, mikor az emberiségé annál is 

nagyobb. Mihály bátyánk tévede, mikor gödrünk köré könnyező népeket jósolt. De az 

emberiségé mellett is majd legfeljebb űrrobotok nyomhatják meg könnytermelő 

áramkörük gombját. 

Ettől függetlenül megpróbálok röviden, saját gyér ismereteim szerint, egy-egy 

választöredéket leírni számodra, mert kérdéseid kétségtelenül igen jók. Mondja is a 

pesti ilyenkor: jó kérdés! 

 

1. Hogy pl. a Mezőségen, mondjuk a Wass család uradalmán hogyan vált uralkodóvá 

a románság? Mert 1350-ben 6 magyar, 1 német és egy román falu tartozott a birtokhoz, 

1587-ben 8 magyar, két román és egy vegyes falut említenek, 1850-ben pedig a 7701 

lakosból 3053 a magyar és már 4384 román nemzetiségű. 1835-ben 7 római katolikus, 8 

görög katolikus és egy református templom romját említik meg. Mi az oka annak, hogy 

magyar uralom alatt zajlott a románosodás? Lehet, hogy ezek a tényezők hatnak tovább 

és a rendszerváltással még erősebben érvényesülnek…. 

 

Hát akkor vágjunk bele a sűrűjébe. 

A főleg 1599–1603 között zajló erdélyi események, melyek során az instabil 

pszichopata Báthory Zsigmond, a ravasz Habsburg Rudolf, a kegyetlen Basta, a 

hataloméhes vitéz Mihály, az áldozat Báthory András valamint a mellékszereplő 

Székely Mózes és főleg valamennyiük képtelensége arra a felismerésre, hogy inkább 

közösen a török ellen hadakoztak volna, oda vezetett, hogy az egykor magyarok lakta 

mezőségen, az utazó - leírása szerint - száz kilométert is vándorolt anélkül, hogy élő 

embert látott volna. Ezzel visszafordíthatatlan folyamatok indultak el. Közben, mint 

tudod, a védett hegyekben élő, adóval, tizeddel vagy más sarccal, haddal nem 

foglalkozó románság számban gyarapodott. Hasonló események még többször voltak e 

tájon, ha nem is ehhez hasonló horderejűek…. Mindez a Wass család uradalmait sem 

kímélte. Ottani adataid számunkra pozitív előjelű része mind 1599 előtti. 
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Ezután köztudott, hogy elkövetkezett a román fejedelemségekben a fanarióták kora s 

ezek a görög kereskedők, a portán pénzért vásárolt fejedelemségük átmeneti idejét, 

embertelen kizsákmányolással próbálták gyümölcsözővé tenni. A Kárpátokon kívüli 

románság bevándorlása olyan méreteket öltött, hogy a bécsi levéltárak szerint - ahol 

állítólag erről számszerű adatokat is lehet lelni - a császár levélben fordult az oláhokon 

uralkodó fanarióta fejedelmekhez, lazítanának a nyomáson, mert ők már nem tudnak 

több - mai szóval - bevándorlót fogadni. 

A románság egész Erdélyre vonatkozó többsége ekkor alakult ki és ezután a már 

régebben ottlevőkkel együtt, a kedvezőbb körülményeket kihasználva, s élve a 

munkaerőhiány adta lehetőségekkel, a gazdagabb vidékeken is megjelennek, mint 

várjobbágyok. És egyre nagyobb számban.  

Feltételezésem szerint az archaikus, a babonák primitív világához közelebb álló 

ortodox vallás, a maga agresszivitásával és egyben rugalmasságával, szintén nekik 

kedvezett. A reformáció még ezzel is sikerrel vette volna fel a versenyt, s a fejedelmi 

bibliafordítások nyomán sok román át is tért az anyanyelven hallható s így érthető igét 

prédikáló új vallásokra, de az ellenreformáció ennek útját állta, s ráadásul a görög-

katolikus egyház létrejötte elplántálta a román kultúra leendő európai vonulatának 

magvait. 

Mindezek után mondhatnánk, hogy átkozottak őseink akik nyakunkra hozták őket, 

nem törődve a maradék magyar további erodálódásával, de nem tehetjük. Nem tehetjük, 

mert mint azt a korán elhunyt nagyszerű Szűcs Jenő megírta, mindazidáig nem létezett 

olyan, hogy nemzeti öntudat. Nem gondolkodott senki magyarul beszélő, magyar 

géneket hordozó, magyar hagyományt őrző magyarokban. Hungarus volt mindenki, aki 

használható alattvalója volt a magyar koronának, vagy az önállóság idején az erdélyi 

fejedelemnek.   

Ha tudjuk azt, hogy vitéz Mihálynak esze ágában sem volt a románokat a 

nemzettudat glóriája alatt egyesíteni, sőt rövid erdélyi uralma idején szóba sem állt - ma 

fajtestvéreknek nevezett - véreivel, akkor azt is kell tudni, hogy ez fordítva is igaz 

kellett legyen. Adva volt a szapora és igénytelen, olcsó oláh munkaerő, lehozták hát a 

hegyekből, befogadták a hegyeken túlról, mert demográfiai vákuum volt.  

A többivel együtt ez is a történelem tragikus játéka, vagy a kelet-nyugat kapujában 

levő Tündérkert földrajzi és történelmi tragédiája. 

Ezt tudnám mondani rövidítve első kérdésedre, ami ezt a kort illeti, de ez egyben 

válasz a második kérdésre is ez időszakot illetően. 

2. Kérdezed ugyanis, hogy a magyarság vezetői ismerték az elrománosodás 

folyamatát, milyen intézkedéseket foganatosíthattak volna, mit mulasztottak el őseink 

ezen a téren? 

Ami az eddigieket illeti tehát, nem is beszélhetünk magyar uralomról. Nem volt 

ismeretes az mint ilyen. A mai román történtírásban bukkan az fel anakronisztikusan, 

képtelenül, és az ottani - rosszul értelmezett, s később majd nekik nagy gondot okozó - 

népnevelés eszköztárának nélkülözhetetlen kellékeként. Mint ahogyan képtelenség volt 

a Ceausescu időkbeli román történelmi filmekben, mikor a dák jelmezbe öltözött 

ügyeletes sztár, az Aureliánuszi kivonulás előtt, románok utánam üvöltéssel tört az 

ellenre. 

A folyamat későbbi fejezetei azonban már más szempontból tanulmányozandók, 

hiszen a XIX szd. már a nemzettudat fejlődés romantikus szakaszának ideje. 
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Itt első két kérdésedre egyaránt más, újabb válaszok keresendők, annak fényében, 

ami már megváltoztathatatlanul és előzőleg megtörtént. 

Ebben az esetben is érdekes párhuzamot kell említsek. A Bach korszak és más 

tudatosan németesítő évtizedek idején váltak a német többségű városok magyarrá. Tehát 

német (osztrák) uralom alatt. A románság magyar uralom alatti gyarapodását már a - 

főleg talán kulturális különbségekből táplálkozó - demográfiai okok is befolyásolták, 

éppen úgy, mint a számunkra negatív töltetű és mindenkor a magyarokat is elnyomó, 

vagy a nemzetiségeket megosztó stb. osztrák politika. Vagyis az a magyar uralom sem 

volt igazán annak nevezhető. A kiegyezés után pedig, mikor a Szent-Istváni intelmek 

óta először volt egy kis magyarító kísérlet, az  szokatlan, ügyetlen, lagymatag volt, és 

inkább csak arra alkalmas, hogy utóbb mint a szörnyű elmagyarosító elnyomás indokát 

lebegtessék felettünk ellenfeleink, és kiterjesszék ezer évre visszamenőleg. Ők ugyanis 

nem törődtek Szűcs Jenő igazságaival. Itt már jelentős szerepe volt az ortodox 

egyháznak, a bankok támogatásának, melyeket a románok ügyesebben használtak, s 

saját bankjuk az Albina is - nem román szakemberektől vezetve -, támogatta őket a 

magyar földek felvásárlásában. A mezőségen az a szórvány magyar nincstelen, aki áttért 

az ortodox vallásra, földet kapott!! 

Volt egy század-eleji kísérlet e téren, ami hozhatott volna hosszú távon eredményt is, 

de már nem jutott rá idő. Innen ered családjaink barátsága. Eleid egy részének sármási 

letelepedésében ugyanis nagyapámnak volt szerepe, mint erdélyi telepítési 

kormánybiztosnak. Ekkor már látták az elrománosodást. De késő volt. 

Arról, ami Trianon után történt felesleges beszélnem. Gondolj csak a földreform 

egyértelműen magyarokat sújtó, románokat gyarapító végrehajtására stb. Aztán jöttek a 

fény évtizedei a ceausescui, álnok, vörösleples nacionalizmus. 

Az, hogy a rendszerváltásnak nevezett események után mennyire folytatódnak ezek a 

tendenciák, már frissebb és még jól átgondolandó téma. Kétségtelenül folytatódik a 

homogenizálás „vörös fonala” (konkrét óhaj, szükségletként, éppen úgy, mint 

belpolitikai eszköz gyanánt), és ez az elmúlt évszázadok s főleg évtizedek eredményeire 

épít, azokat próbálja minden áron megvédeni úgy, hogy a még most is ügyetlenül és 

sokszor naivul politizáló nyugat észre sem vegye. De a helyzet ennél is bonyolultabb 

lehet, ha pl. a balkáni konfliktusban a nagyhatalmi érdekek szerepét emlegetőknek igaza 

van, és felmerül annak veszélye, hogy egyszer majd erre az ellentétre is szükség lehet. 

Ezért lenne fontos garancia az egyébként nem igazán liliomfehér NATO bővítése, és az 

annyira ambivalens érzéseket keltő, de elkerülhetetlen európai felzárkózás. 

3. Kérdezed továbbá, hogy milyen reális lehetőségek vannak az erdélyi 

magyarságnak a megmaradásra?  

Erre a válasz a negyedik kérdésedre felelve adható meg. 

4. Ez a kérdés ugyanis így szól: Mit tehet ennek érdekében Magyarország? 

Nos itt a válasz csupán ez: azt, hogy erős, demokratikus, vonzó, európai ország lesz 

belőle, melyben ugyanakkor a prímet nem olyanok viszik, akiknek nemzetrontó 

szándékai kilátszanak, mint a lóláb. Sajnos ez a belső harc - más ellentétekkel, alantas 

érdekekkel tévesen összemosva - dúl ma is. Olyan igazi erő, mely ezt megvalósítsa még 

nincs, s ennek oka nem csak saját erőtlenségünk, hanem a globalizáció előretörése is, 

mely ezzel a szándékkal egyelőre ellenkező irányba húz. 

Ki fogja tudni - ügyesen - úgy kiszolgálni ezt a legyőzhetetlennek látszó erőt, hogy 

minél kevesebb veszteséggel ússzuk meg addig, míg ez is kifullad? Ez az én kérdésem. 

5. Mit tehet Magyarország a határon túli magyarokért? Teszed fel az újabb kérdést. 
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Nos azt, amit előbb mondottam, meg olyanokat mint amire a sokat szidott - s más 

politikai és egyéb érdekek, célok miatt támadott - státustörvény 92 százalékos 

megszavaztatása is példa. Ne feledjük, hogy ez kevés, de magában hordja a fokozatos 

ráépülés lehetőségét. Első kísérletnek - egy ekkora ellenszélben - nem is olyan 

lebecsülendő. 

6. Azt kérded: Te csodálkozol azon, hogy az akinek rossz a lelkiismerete, hangosan 

kiabálja, hogy fogják el a tolvajt? 

Drága triangeli druszám!  Nem. Egyáltalán nem csodálkozom. 

 

                                               Atyai (és nagyatyai) barátsággal ölellek: 

 

                                                                                                                   Tasi 

  

Leányfalu 
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Naplójegyzet 2001. augusztus 19. 

 

                                                                     Megjelent: Átalvető 41.(2002. március) 

                             

                            A SZENT KORONA UTAZTATÁSÁRÓL 

 

 

A szent korona „utaztatása” most kedvenc témája azoknak, akiknek semmit sem 

jelent ez a csodálatos szimbólum, ez az életet nyert tárgy, vagy esetleg jelent, de 

éppen ellenkező előjellel, mint szeretnénk. 

Itt élünk egy országban, melyet többezer éves bolyongás után sikerült eleinknek 

meglelni és megszerezni. Igen megszerezni, amit persze hiába próbálnak mások 

anakronisztikusan, mai szempontok szerint megítélni. Az az időszak az 

országszerzések időszaka volt, amiképpen az utána következő az államalkotó 

képesség kipróbálásáé. És a legfontosabb, hogy ebben jeleskedtünk. Letagadhatatlan, 

hogy e jeleskedésben a szent koronának hatalmas szerepe volt. Ebben is egyedülálló a 

világon. 

Államot alkottak őseink. Vérüket hullatták. Első szent királyuk intelmeit betartva 

befogadtak jövevényeket és behívottakat, majd hódítók maradékait, és ránk 

telepítetteket, vagy települteket. A haza pedig közös volt. A szent korona védelmében 

jöttek létre nemzetek, kultúrák, vagy védelme alá menekülve maradtak meg és 

virágoztak fel. 

Aztán idő fordult s a védencek hálátlanul és nem értve a múlt szavát s a jövő 

követelményeit, önállósították magukat. Nem leváltak, nem leszakadtak, hanem 

szétmarcangolták az egykor önmagukat is jelentő testet. 

Mi ezt is túléltük, és időt kaptunk történelmi reménykedésre. 

És ekkor felbukkannak azok, akik itt a maradék, megszenvedett országban élve 

jogot formálnak maguknak arra, hogy gúnyt űzzenek mindenből ami számunkra 

szent.  

Kik ezek?  

Mert ha a nemzethez tartozónak vallanák magukat, akkor bűnt követnek el. Ha 

viszont vendégnek érzik magukat, akkor visszaélnek a vendégjoggal. 

Köztük vannak azok is akik eszközt akarnak csinálni ebből (mint megannyi 

másból), a hatalmi harc felizzó pillanataiban. Például millenniumi ünnepünket 

kampányfogásnak próbálják beállítani. Mert valószínűleg a jelenlegi koalíció találta 

ki, hogy most legyen a millennium.  

Persze tudjuk, hogy ha most ők regnálnának akkor is millennium lenne, csak 

éppen másmilyen. Nem a mienk. Nem a megmaradást hirdető, hanem a pusztulást 

szolgáló.  

Olyan ez, mint ha valaki a gótikus katedrálist nem értő, érző óvatossággal 

restaurálgatja, konzerválgatja, hanem savakkal locsolja, hogy sorvadjanak minél 

előbb le róla a kellemetlen üzeneteket hordozó ősi freskók és faragások. 

Ők azok is egyben, akik a szátszabdalt magyarság lelki összefogásának 

pokhálóvékony, de mégiscsak első kísérletét - a státustörvényt - is széttépnék. 

Ellenségeink érvrendszerét lobogtatják a remélt ellenszélben és próbálják 

félretájékoztatni a közvéleményt.  
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A legnagyobb leszakított nemzetrész szálláshelyének kellős közepén pedig, az 

ottani kisebbségek európai jogainak magas szintű biztosításáról oly sokat nyilatkozó 

Nastase, Aranyosgyéresen újabb vitéz Mihály szobrot avat. Nem egy nagy hódítóra 

emlékezik, hanem azt a szimbólumot helyezi fel a térképre sokadszor, melynek 

hamisságát már a román történészek jobbjai is kijelentették. És több mint kétmillió - 

oly sok joggal felruházott - magyar polgárát csapja arcul, mikor körülbelül ezt 

mondja: Jelöljük ki nemzetünk határait, mert ha nem, akkor majd jönnek mások 

„mindenféle” millenniumokkal és zászlóikat lobogtatják.  Jogokkal bővelkedő 10 

százaléknyi állampolgárának tehát nincs joga megünnepelni a saját millenniumát, sőt 

azt a saját miniszterelnöke gúnyolja ki. Ilyet ma már a kiirtott indiánok maradékaival 

sem tesznek. Persze ők már gyakorlatilag ki vannak irtva. És ez nagy különbség, 

elismerem. 

Tisztelt és bölcs státustörvényt ellenzők!  Már ez az egy indok elég kellene legyen 

arra, hogy megértsék, miért kell kapaszkodót nyújtani a kívülrekedteknek. A 

megtiportaknak. 

Aztán más jut eszembe. Hiszen ezek az emberek, ha tudnák, hogy 

hatalomrakerülésük attól függ, még tagsági könyveiket is piros-fehér-zöldre festenék, 

még irredenta nótákra is fakadnának. Csak az a hatalom meglegyen. Aztán ha 

megvan? Akkor majd tennék, amit tenni kell. 

A millenniumi ünnepségsorozat hónapjai befejeződnek. A Kárpát-medence 

számos olyan létesítménnyel vagy kegyhellyel gyarapodott, ahol ki tudjuk húzni 

magunkat, ahol megengedhetjük, hogy egy könnycsepp is leperegjen az arcunkon s 

közben a lelkünk magasabbra röppenjen. Ezek a tények, erre szükség volt, ez sikerült. 

A média pedig csak keveri a zűrzavart. És a megzavarodott nép meg, miközben 

könnyeit törölgetve áll az ősi folyam partján - melynek hátán a koronát hordozó hajó 

vonul méltósággal - nem tudja, merre kapkodja fejét ebben az információzavarban. 

De a legtöbbnél mégis megszólal ott benn valami. 

Elénekli hát a himnuszt, meglengeti a magával hozott kis zászlót és hagyja azt a 

könnycseppet végiggördülni fáradt, reménykedő arcán. 

 A korona közben úszik a még élő Dunán. Csak a mérgeket úsztató Aranyos 

halott ott Gyéresnél. A hódító vitéz Mihály késői utódai - a mai birtokosok - ölték 

meg. 

 

 

Leányfalu 
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Naplójegyzet 2001. augusztus 20. 

                             

                                                Megjelent: Erdélyi Magyarság 47 (2001 szeptember) 

                                                 

A VÉGVESZÉLYRŐL? 

 

Jegyzeteimet rendezgetem kedves lapom az Erdélyi Magyarság számára. Ez az a 

lap, amelyet több mint egy évtizeden keresztül sikerült a semmiből életben tartani, és 

amely úgy maradt eddig életben, hogy egyetlen „szponzornak” sem adta el hangját. 

Mit ért el ezzel?  Sokáig azt, hogy az őszinte véleménynyilvánítás, az igaz és 

jószándékú magyar szó letéteményese volt határon innen és túl, címe ellenére nem 

csak az erdélyiek, de valamennyi elszakított nemzettársunk számára is. Amikor még 

szegényebbek, tehát lelkiekben gazdagabbak voltunk, sikerült eljuttatni minden 

határon túli magyar lelkipásztorhoz és bármerre jártam ott láttam az asztalon, az 

almáriumon, az éjjeliszekrényeken. 

Aztán gyarapodtunk anyagiakban és fogytunk lelkiekben. A megfontolt központi 

támogatás pedig talán éppen a fenti okok miatt - ciklussemlegesen - csak váratott 

magára.  

Kapott a lap dicséretet, szép szavakat, sőt gratulációkat is az évfordulón. De a sok 

értéktelen - mégis, különféle gyakorlatias meggondolásokból fontosabbnak vélt - lap 

dús támogatásához viszonyítva elhanyagolható  „létminimumot” is hiába remélte. 

Ott ahol várják, ott ahol segítene nem nagyon van erő, itt ahol szintén űrt töltene 

be, a méltatlan konkurenciával és a gyarapodással párhuzamos közönnyel kell 

megküzdjön. Nem akadnak sem központi éleslátók,  akik felismernék, hogy a hiányzó 

morzsák értéküket messze meghaladó feladatot látnának el, és nincsenek áldozatkész 

egyének akik bár tehetnék, de nem veszik a fáradtságot arra, hogy hasznosra, jóra 

áldozzanak. Erről már előbb volt alkalmam elmélkedni, de most egy prédikációból 

ellopott kis történettel egészítem ki naplómat. 

Valahol, egyszer egy presbiter így szólt a gyülekezetéhez: Két hírt hoztam nektek 

ma. Egy jót és egy rosszat. A jó hír az, hogy együtt van a pénz templomunk 

felújításához. A rossz pedig az, hogy ez a pénz a zsebetekben van. 

Kedves olvasó! 

A mai magyar valóságban az Ön által ismert, s talán értékelt, sőt igényelt lap 

végveszélybe került. A jelenlegi olvasótáborban is kellene legyen erő a lap 

fenntartására. Csak a szikra hiányzik. Hiszen az adomány jelentős része leírható az 

adóból, miáltal annak „nettó” összege tovább csökken. 

Szégyenletes bizonyítvány lenne rólunk, ha az Erdélyi Magyarság éppen a 

millennium esztendejében szűnne meg. De e pillanatban sajnos itt tartunk. 

Kedves sírva vigadó barátaim! Itt az alkalom, hogy könnyeink sokszor szükséges 

és soha el nem felejthető szép érzelmi valutáját átváltsuk a kor szelleméhez 

alkalmazkodni képes, világibb eszközökre.  Pénzre van szükség ahhoz is, hogy a 

megmaradásunkat fenyegető rideg pénzvilág ellen küzdjünk. 
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Leányfalu 

 

Naplójegyzet 2001. augusztus 28. 

 

                                                               Megjelent: Átalvető 40 (2001. december) 

 

SZOCDEMEK EGYMÁS KÖZT 

 

 

Döbbenten ülök a rádió előtt. Hiába fogadkozom folyton, hogy engem bizony 

senki sem fog meglepni a magyar politika aktorai közül, mégis újra meg újra 

megdöbbenek. 

Eddig azon keseregtem, hogy milyen mértékben képes a magyar politika immár 

évszázadokat átívelő következetességgel alulmaradni bizantin kollégájával szemben. 

Átlátható, sajátos logikájában és módszereiben következetes politika ez utóbbi. 

Ennek megfelelően lehetne kialakítani a vele szembe eredményes válaszreakciókat 

vagy megelőző lépéseket is. 

Mégis a legújabb korig sikeresen vezetnek félre minket. Rendszerváltástól 

függetlenül. Előtte-utána. 

Most azon kesereghetek, hogy milyen mértékben képesek magyar pártpolitikusok 

a vélt hatalomátvétel reményében saját hazájuk, a reményeik szerint nemsokára 

általuk vezetendő ország alapvető érdekei ellen tenni és milyen megalázkodásokra 

képesek saját kis reményeik vélt lángocskájának ápolása céljából.   

Medgyesi László Nastase román miniszterelnökkel tárgyalt és jelképértékűnek 

nevezte, hogy mint kormányfőjelöltnek első külföldi útja éppen Romániába vezetett. 

Egy román ügyekben nem egészen járatlan - profi - politikus, aki már minden 

hájjal megkenethette magát, elmegy tárgyalni azzal a Nastaséval, aki minden 

alkalmat felhasznált a romániai magyar kisebbség és az egész magyarság 

megaláztatásainak tetőzésére? A diplomáciai pókerarc előírt határai sem végtelenek. 

Ráadásul senki sem kötelezte rá, maga ment elébe a tálálkozásnak. 

Az MSZP miniszterelnök jelöltje jól tudja, hogy Nastase nem szociáldemokrata. 

Azt is, hogy túlteng benne a nemzeti érzés. 

Az MSZP miniszterelnök jelöltje jól tudja, hogy ő maga sem szociáldemokrata. 

Azt is, hogy hiányzik belőle a nemzeti érzés. 

Akkor meg minek mérgelődök. 

 

 

Leányfalu 
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                                                Naplójegyzet 2001. augusztus 30. 

 

                                                           

OFF-SORT 

 

 

A Dunaparton egyre terebélyesedő sor gyülekezett. D.F. érdeklődéssel nézegette. 

Dunai Feri – mert a D.F. az ő személyét takarta, zavartan gyűrögette kopottas, de 

távolról sem idejétmúlta tagkönyvét és várt. Gyors észjárású ember lévén érezte, 

hogy érdemes ebbe a sorba beállni. Valamit osztani fognak. 

A látszólag szerény kirakatú, még szocreál stílusban épült bolton az OFF felirat 

állt. Előtte hosszan kanyargott a - természete szerint vegyes hangulatú -, hol 

türelmetlen, hol mélázóan nyugodt OFF SOR. Még soha sem láttam igazi off-sort, 

gondolta D. Feri, és figyelt. 

A kívülálló számára feltűnhetett, hogy érdekes módon valamennyien off sortot 

viseltek és valamennyiükben volt valami közös. Dunai azonnal rájött a lényegre. 

Csupa offsorsra érdemes ember volt.  

Azonnal szimpátiát érzett irántuk, és agyában száguldani kezdtek a gondolatok. 

Ezzel a névvel, ebben a társaságban eleve ott a helye. Szinte off sorsszerűnek 

érezte. 

Csendesen hagyta magát odasodródni a várakozókhoz s úgy állt közöttük, mintha 

még Pentelén született volna. Az egyik szomszédos sorbanállónak feltűnt. 

Bemutatkozott. Pál mondta. Nem a vicsini. Dunai barátságosan rázta meg a feléje 

nyújtott kezet. Ön is? Kérdezte Pál. Off, sóhajtott Dunai. Elmulasztottam átlépni. A 

mellette álló szótlanul csúsztatta oda a belépési nyilatkozatot. Címlapján szép színes 

labirintus volt látható, alvállalkozásokból összeállítva. Legyen még eggyel több, 

mondta Pál. Ön végtelenül bizalomgerjesztő. Szólíthatom elvtársamnak? 

Off! szólt az oly hosszú ideje néma Dunai, és megadta e-mail címét: 

DUNAFERkukacofsortponthu. 

A sorbanállók melletti hirdetőoszlopon, egy számukra kedves szervezet, Off sóra 

invitálta szimpatizánsait. A sátrakban virsli és sör, sorolta a plakát, ismerős - soros - 

arcok alatt. 

A két egymásratalált férfiú, elégedetten várt sor(s)ára.  

 

 

 

 

Leányfalu 



 253 

                                                  Naplójegyzet 2001. szeptember  09. 

 

 

                               ÍMÉLES ÉS (K)ÍMÉLETLEN GONDOLATOK 

 

 

Mostanság gyakran fordul elő, hogy távolra szakadt barátok keresnek meg, közös 

bajainkat vizslató gondolataikkal e-mailen. Ez önmagában is bizonyítéka annak, hogy 

foglalkoztatják őket a magyarság gondjai.  

Ennek próbál ellentmondani, vagy inkább ez elől menekülne egyik kedves régi 

barát, valójában önmagának is menedékül szolgáló véleményével. Az alábbi 

gondolatokkal engem megkereső barátom, csodálatos fantáziával volt képes kutatni régi 

magyar helynevek születését, és boldog szellemi révületben tudott lelkendezni egy-egy 

magyar helynév szépségének csodáján. S én vele. 

Barátom erőlteti a választ. Hát megpróbálok szembenézni érveivel és önmagammal.  

Lássunk ezeknek utána a boncoláshoz. Itt is mindenek előtt önmagam felnyitásához.  

Kétségtelen, hogy eleddig szilárd meggyőződéssel állítottam és állítom ma is, hogy 

a Trianonban elszenvedett csonkítást és annak előzményeit, valamint következményeit, 

okait, magyarázatait igenis ismernünk kell, mivel itt nem egy véletlen balesetről volt 

szó, hanem egy többoldali érdekeltségből következő és tervszerű folyamatnak, döntő 

sikerű, és jelentőségű állomásáról. A folyamat már jóval előtte elkezdődött, először 

spontán, utóbb az azt, és a benne rejlő lehetőségeket felismerő erők bábáskodása 

mellett, és utána is folytatódott, egyelőre annak megszilárdításáért, de egyben a majdani 

- titokban remélt - előbbrelépés felé araszolván. Jól ismerjük azokat az erőket és 

érdekeltségeket, melyeknek a kárpát-medencei magyarság útjában áll. Sokan ezek 

közül, ma sem rejtőznek. 

Ha ezzel egyéni, közösségi, és állami, szellemi, és tudatalatti szinten is nem 

vagyunk tisztába, akkor nem vagyunk felkészülve arra, hogy megvédjük magunkat. Ha 

valakinek baleset következtében csonkolják egy-két végtagját, akkor a megfelelő 

rehabilitáció után valóban inkább arra kell nevelnünk, hogy ne a megfordíthatatlanon 

keseregjen, hanem próbáljon - a fogyatékossággal együttélve - minél jobban 

beilleszkedni az életbe. Nem úgy, ha betegség miatt zajlott le az a csonkolás és további 

veszélyek, esetleg akár újabb csonkolások, sőt az egész szervezet elpusztulása is 

felmerülhet, mint lehetséges szövődmény. Ez esetben nagyon is kell ismerje az okokat 

és a tennivalókat, hogy elkerülhesse a mégnagyobb katasztrófát. 

Ezért mondom és állítom, hogy ezt a terhet, melyet helyenként szent tehernek 

nevezek írásaimban, kötelességünk viselni, és utódainknak átadni. Tennünk kell ezt 

egyrészt az önvédelem miatt, másrészt pedig azért, mert ez a helyzet, az örök emberi 

tulajdonságokat ismerve - képes lehet belőlünk és utódainkból is többet kihozni. Már 

csak azzal is, hogy nem engedi érvényesülni az elpuhulásra, tunyaságra, lelki, s ezt 

követően testi lustaságra hajlamosító gyengéinket.  

De ha valódi rangján ismerjük el egy egészséges nemzettudat jelentőségét a nemzet 

immunrendszere és energiatartalékait jó irányba mobilizáló képességei terén, akkor rá 

kell jönnünk, hogy ezek a tulajdonságok lényegesen erőteljesebbek ott, ahol Trianont 

hiába próbálták volna elfeledtetni, vagyis az elszakadt nemzetrészeknél. Ez 

cáfolhatatlan bizonyítéka annak, hogy a trianoni trauma tudatos hordozása, nem csak 
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negatív hatásokkal bír, hanem számos - jelen helyzetünkben még elengedhetetlen - 

pozitív hatása is van. 

De lássuk, mit mond barátom. 

„Nekem lelki trauma olvasni azt, amin változtatni nem lehetséges. Semmit.”  

Barátomhoz hasonlóan élem meg magam is, amikor erről kell olvasnom. Az átkos 

békeszerződés szövegének elolvasása szenvedések-szenvedését jelentette. De 

elolvastam és elolvasom. Mert itt élek, s szeretném, hogy unokáim és az ő unokáik is itt 

éljenek és őrizzék csodálatos múltunk emlékét, s benne egyedülálló kultúránkat. Értünk 

és másokért. Akár mint egy nagy európai egész, csodált színfoltját. Nem tudom 

elképzelni, hogy kivonjam magam a közös gond felelőssége alól és érzéstelenítő 

technikákkal kúrálván lelkemet, feledjem a feledhetetlennek hittet. 

„Erdély elveszett - így barátom - s ma még csak egy részleges revízió is, mondjuk a 

határmenti sávban, olyan súlyos anyagi megterhelés lenne a Trianon óta örök 

szegénységben tartott országnak, hogy most egyenesen gazdasági katasztrófát okozna! 

Nem beszélve arról, hogy kinek kellene egy jelentősebb számú román kisebbség? S 

minek?” 

Gondolataimban, ha nem röppennek fel az álmok világába, én nem a revízióval 

foglalkozom, s ezzel a legtöbb józan magyar így van. Másról szól a ma, mást remélünk 

az egyébként oly zavaros képpel közelítő Európától is. Ez a más egyben azt is jelenti, 

hogy bár abban az értelemben Erdély elveszett, és csak az ellenségkép alkotásban oly 

érdekelt románok beszélnek ennek megváltoztathatóságáról, de a ma - végre - egyre 

inkább érvényesülni kezdő elképzelések és egyben az élet, a történelem nyújtotta 

lehetőségek szempontjából nézve, Erdély nem elveszett, hanem csak más keretek közé 

kényszerült. Mint az összmagyarság egy részének lakóterülete (a rossz felhangokkal 

terhelt élettér szó használatát kerülöm), ma is létezik. Tehát nem egy olyan területről 

van szó, ami leírható, kiüríthető, feladható mint múlt, mint jelen és mint jövendő. 

Nem megyek bele annak részleteibe, hogy egy utópisztikus helyzetnek mik 

lehetnének a következményei. Az álmodozásnak valóban nincs helye. Ha pedig mégis 

álmodoznánk, akkor álmodhatnánk erre megoldást is. De nem erről beszélünk most. 

Barátom így folytatja: „S ha az eddigi magyar történelemoktatás ezt a fejezetet 

elhagyta, mit ér most több generációt arra emlékeztetni? Mit?” 

Nos, ha előbbi okfejtésemet figyelmesen olvasták, abban már erre is benne van a 

válasz. De megismétlem másként. A történelemoktatással tudatosan elvégeztetett 

munkát, a felejtés erőszakos reánk erőltetését, nehogy hasznosítani akard barátom. 

Nehogy ebből a szörnyű hibából akarj erényt kovácsolni. Ha itt még felnő néhány 

felejtésre nevelt generáció - minthogy ennek az irányzatnak a fő célja Trianon 

emlékének törlésén is túlmutat és a nemzettudat kiölését célozza - akkor a közelben és 

távolban leledző legkülönfélébb érdekeltek tervei és óhajai szerint, a Herder által 

megidézett vég, és a Vörösmarty által jósolt gödör vár mireánk. Jó esetben, maradék 

maradékaink valamiféle - nyelvét felejtett - kiszolgálóként tengethetik életüket. Drága 

barátomat itt figyelmeztetném, hogy akkor nem fogja kutatni senki az ősi magyar 

helynevek szépségeit. 

De amikor a veszélyekről beszélünk, érdemes elgondolkodni a határokat megnyitó 

Uniós jövőn is, melyben az addig kialakuló demográfiai vákuum, mintegy vonzani fogja 

azokat akik már a haza kétharmadát elbirtokolták, nem csupán betelepüléssel, de 

szaporulatuk fölényével is. Ez most is megismétlődhet, egy történelmi szalámitaktika 

szomorú folytatásaként. Egyszer egy velem barátságosan beszélgető román kolléga - 
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ritka őszinte alkalom -, megjelölte testrészét mellyel legyőztek minket. Ő is tisztába volt 

vele. Az olvasó elnézését kérem a durva őszinteségért, de a történet igen plasztikus 

adalék jelen témánkhoz. Magam hozzátenném, hogy persze ez ennél bonyolultabb kissé, 

hiszen sok egyéb külső tényező is szükséges volt hozzá, de ettől még alapjában véve 

igaz. 

Ezt követően barátom - dicséretes módon - áttár a megoldás keresésére. 

„Most a legfontosabb az lett volna, ne búslakodtatni senkit a múlt végett, hanem az 

anyaország számára megnyílt új perspektívák részeseivé tenni azt, aki anyanyelve 

szerint magyar. Felemelkedés csak materiális úton lehetséges. A megmaradáshoz 

szellemi energiákat kell felszabadítani, s arra a trianoni siralmak nemhogy nem jók, 

hanem igenis károsak! (…) Ezután bírálja a „Magyar az, akinek fáj Trianon” definíciót. 

Ami az első állítást illeti, azzal tulajdonképpen azt mondja, amit magam is 

feszegettem előbb. Messzemenően igaz, hogy felemelkedés csak materiális úton 

lehetséges, de ennek elengedhetetlen része, kelléke, hajtóereje a spirituális, s annak 

Trianon ismerete (nem a sirám), alapja és nem megrengetője lehet. És akkor még 

mindég nem hangsúlyoztam eléggé az önvédelmi ösztön életbentartásának 

szükségességét. 

Az említett definíció, az elszenvedett múlt, és a jelen helyzet ismeretében valóban 

nem jó, mert kizár a fogalomkörből olyanokat, akik akaratuk ellenére nem ismerik a 

múltat. Bárcsak jönne el az az idő, hogy érvényes lehessen e jelszó. Sokkal erősebb 

nemzetet jelezne az, - állítom. 

Sepsiszentgyörgyön felbukkanó franciákról is beszél, kik soha nem hallottak a 

trianoni kérdésről. Ezt kiemelve és - némi joggal - általánosítva mondja: „Csak 

olyasmivel kell operálni, amit mindenki megért és elfogadhat”. 

Ezzel kapcsolatosan említeném, hogy az eset párhuzamba hozható a gyönyörű 

magyar nyelv hátrányos helyzete miatt kialakult állapottal. Azt sem lehet teljes díszében 

fordítani, de annál inkább tudunk mi magyarra fordítani, idegen nyelvekből. 

A magyarság helyzete sem magyarázható könnyen a kívülállónak, de helyzetünkből 

fakadó érzékenységünk és empátiánk alkalmas lehet, hogy mi jobban megértsük mások 

szenvedéseit. És ez is valami. Mennyivel eredményesebben politizálhatott volna a 

Balkánon Amerika, ha pl. kikérte volna a mi véleményünket, ha érdekelték volna 

tapasztalataink. 

Hogy a németek nem rágódnak Versaillesen, mint írja barátom? Tehetik! Az 

erősebbik eb jogán működnek arra is a dolgok. Ők tehát megoldották már az ottani 

gondokat. Mint hallom például, nem probléma francia földön a német iskola.  

Barátom azt írja továbbá, hogy nyugati dokumentáltsága révén jött tisztába bizonyos 

dolgokkal. 

Én azt mondom, hogy valóban nagy dolog az a nyugati dokumentáltság, de még 

nagyobb dolog itt élni, ebben a közegben, a Duna partján informálódva, a dunaparti 

eseményekről. Hiba azt hinni, hogy az amit a nyugati informáltság leszűr mint 

konklúziót, mindenkor biztos iránytű lehet. Hiszen éppen informálatlanságukról 

nevezetesek, s arról, hogy döntéseiket a tőlük távoli eseményekről nem mindenkor a 

realitás alapján hozzák meg. Ha nem így lenne, akkor most is állna az a két torony. 

Ezt követően derül ki aztán igazán annak hiánya, hogy csupán ottani forrásokat 

használ az e-mail küldője, ítéletei kidolgozására. Német Miklóst emlegeti, mint 

megfellebbezhetetlen forrást. Német Miklóst idézi, mikor ezt írja: „ Senki, de az 

égvilágon senki nem tudja, s nem is akarja tudni mi Trianon!”  
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Nekem Német Miklósról sajnos először az ország kiárusításának legzseniálisabb 

korszaka jut eszembe, s az érte kapott jutalma, az e-mail által emlegetett magas 

beosztás. Nos ott sem hazudtolja meg magát, onnan is csak negatív információt hoz?  

Hogy a köznép és a tucatpolitikus nem ismeri Trianont, vagy annak számunkra 

érdekes részleteit, azt eddig is tudtuk. Már Trianonban sem ismerték „Trianont”. De 

azért akadt egy-egy Mitterrand, Koll és mások, akik nagyon is tisztába vannak ezzel. Ők 

és mindenkori utódaik kisebb-nagyobb eltérésekkel azért felemlegetik azt. Persze, ha 

érdekeik is úgy diktálják, s a pillanatnyi diplomáciai helyzet megkívánja. 

Barátomnak a világ materializálódásáról vallott nézetei már mélységesen igazak. 

Ennek ismeretében kell megőrizzük magunkat s éppen az ilyen s efféle lelki rakomány 

tud megvédeni attól, hogy magunk is a tőke robotjaivá, a globalizáció homogén és 

könnyen irányítható embernyersanyagává váljunk. 

„Ezenkívül pedig - ahogy írja - 50 év tilalom után biztosan jól esik kimondani azt, 

amit eddig nem volt szabad. Ezért a sok sirám”. 

Való igaz. Ki kell mondani és akár túl is kell lépni e téren a megszokott határt, 

mindaddig míg versenyezni kell a mindent feledés, a minden terhet lerázás, a spirituálist 

felejteni próbáló materiális szemlélet, az országárulók és a félrevezetettek tudatos, vagy 

öntudatlan ellenpropagandájával.  

Azt írja barátom, kíváncsian várja reflektálásaimat! 

      Íme. 

 

 

Leányfalu 
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                                           Naplójegyzet 2001. szeptember 12. 

 

                                                          OCSÚDÁS 

 

 

Az első néma döbbenetet kezdik felváltani a kérdések. Az elme okot keres. Az 

önvédelem reflexe is. A démon hallgat. Egyelőre nem lenget győzelmi jeleket. Miért? 

Az esztelen gyilkost esztelen gyilok kutatja már (még?). Legyetek óvatosak. Egy 

emberiség lehet a tét.  

Még nem tudni meddig lesz türelem a bűnöst kutatni, és azt sem, hogy a büszke 

bosszú megleli-e méltó áldozatát. Ami utána következik, közös sors lesz sokak 

számára. A történet szenvedésekről mesélhet majd, ha lesz kinek. 

Számunkra Kassa bombázása után, fél évszázad kínja következett, s a hozzá 

kötődő ráadás még sokáig megüli életünk. De ki tudja ki bombázott akkor, s hol van 

olyan, ki igazán fontosnak tartja ezt? Az okokat és a nehezen megélt 

következményeket kutatják, a kiváltó (művi) szikra lassan homályba vész. 

A történelem esztelenségeinek lánca végtelen? 

 

 

 

 

Leányfalu 
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Naplójegyzet 2001. október 03. 

 

SZEGÉNY (ÚJ)GAZDAGOK 

 

 

Egy beszélgetés nyomán ismét magával ragad a gondolat. Szembetalálom 

magamat magammal. Naplójegyzetet írok, de mivel - észrevétlenül - ebből a 

gondolatrögzítésből valamiféle publicisztika lett, nem írhatom le már úgy 

gondolataimat, ahogyan azok „belső használatra” megszületnek. A sajtóetika, a 

személyiségi jogok meg a hétköznap kényszerűségei arra késztetnek, hogy ravaszul 

kerülgessem az igazságot, csak megsejtetvén azt.  

A lényegre térve, terítékre került egy beszélgetésben a hirtelen kialakult újgazdag 

réteg magatartása és értékrendje. A beszélgető partnerem, aki - megélhetését biztosító 

- foglalkozása miatt naponta van ilyenekkel kapcsolatban, elborzadva beszélt róluk. 

Az egyenként apró, kicsinyes történetecskéknek tűnő anekdota jellegű esetekből, egy 

sivár, visszataszító, és szánalomraméltó világ képe tárult elém. Oly nyomasztó 

holdudvarral, mely a vele érintkezni kénytelen életét is megmérgezi, elviselhetetlenné 

teszi. Ez a fizetőképes réteg, mely számos egyéb, becsületes munkából megélni 

próbálkozó kisvállalkozót kell eltartson, rettenetes árat kér a szolgáltatások mellé. A 

velük való együttműködés, kiszolgálásuk, elviselésük, egy gondolkodó ember 

esetében (nem beszélve egy érző emberről), sokszor felveti azt a kérdést, hogy 

érdemes-e a megélhetésért mindezt elviselni? 

Hány generáció fog a magyar eredeti tőkefelhalmozókból lordokat faragni? Lesz-

e erre idő? Vagy az az 5. paragrafus megint a pusztulásunkat okozó oldalt és ismét 

romba dőlésünket, esetleg ezúttal pusztulásunkat(?)  garantálja nekünk?  

De minek folytassam. 

Egyelőre itt egy a jelszónk: „Halmozd a tőkét, ne siránkozz…..” 

 

 

 

Leányfalu 
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Naplójegyzet 2001. október 14. 

 

                                            Megjelent: Erdélyi Magyarság 48 (2001. december) 

 

AZ IRÁNYTŰ KERESÉSE 

 

 

Kétely, szorongás, félelem vesz körül, és a róluk szóló, az ezeket elhintő 

híradások. Megszámlálhatatlan  kétes szándékú, a félelmeket szülő és ébren tartó, 

zavart kelteni akaró, túlzó, felnagyító, csúsztató, és imitt-amott, „tudom hol 

keressem” helyeken, egy-egy őszinte, feljajduló vagy leleplező is. 

Arra, akit még nem kerített hatalmába az áldásosnak, védőburoknak hitt, de 

valójában öngyilkos közöny, mindez olyan hatással van, hogy kénytelen számot vetni 

a helyzettel. Ezért aztán - újra meg újra - gondolkodni kezd. 

Már-már ismét csalóka nosztalgiával gondol a hősi időkre, mikor a fehér és a 

fekete között éles vonal húzódott, s nem jelentett problémát azok felismerése, 

elkülönítése. A választás is egyszerű volt ilyen szempontból. Akinek fontosabb volt 

az érvényesülés, az felvállalta a feketét (és önmagának is szürkének mondta). Akinek 

volt mersze véleményét felvállalni, az kedve szerint küzdhetett, vagy belehalhatott a 

fehér választásába. 

Az eltelt utóbbi bő évtized azonban mindent átláthatatlanná kevert, és lételemévé 

vált a zavaros. Táptalaj keletkezett belőle, többnyire azoknak, akik egykor magukra 

öltötték a feketét, utóbb az azt takaró szürkét, és végül azt nevezték ki fehérnek. A 

fehérekre pedig zuhog a fekete sár, s már magukra sem ismernek, főleg pedig nem 

ismer rájuk a kívülálló. A sárdobálóknak ez is a célja. 

Valódi fehérek nélkül azonban nem állhat meg saját lábain a nemzet. Feketéék ezt 

tudják sőt akarják is. Mire rájöhetnek, hogy őket is sírba vinné egy nemzeti 

katasztrófa, már késő lenne. Mert nincs szemük a fehérre, csak ellenfélként, csak 

célpontként, csak feledtetni óhajtott múltjukra emlékezetőkként, csak fekete céljaik 

elérésének akadályozóiként ismerik őket. Nem tudják, hogy az, ami a fehéret élteti, 

számukra is nélkülözhetetlen. Nem akarják tudni. 

S itt jön a félelmetes kérdés. Ha ők, akik szellemiekben nem szegények, vállalják 

ezt a kockázatot, akkor nem is hiszik érdeküknek a nemzet fennmaradását? Sőt? 

Génjeiktől, vallásuktól, értékeiktől függetlenül ők nem magyarok? Vagy nem 

tagjai ennek a nemzetnek? Nekik jobb lenne ha nem élne nemzet e maradék hazán? 

Tudjuk, hogy éppen ők érték el azt, ami csak ebben a tépett kis országban 

észlelhető. Mert mi már szégyenkezve valljuk meg magyarságunkat, félve, suttogva 

említjük a nemzetet, szavainkkal célozni sem merünk az ellenségre, a minket 

fenyegető veszélyekre. Itt, csak itt, csakis ebben az országban. Mellettünk a minket 

érvényesülésük és nemzeti terveik akadályának tekintő szomszédok, velünk 

ellentétben, kórosan felpörgetve működtetett nemzettudatukkal, távolabb meg a 

demokrácia hagyományit élvező, kiegyensúlyozottan és nagy természetességgel 

nemzeti, erős országok, s ma már azok önkéntes közösségei. Szóba sem jöhet, hogy 

ésszerű vagy akár előremutató lenne magyarságunk eldobása, múltunk megtagadása, 

tudatunk lerombolása. Ott, ahova-amerre tartunk, senki nem vár el tőlünk ilyent. 

Annál inkább remélné, az ennek ellenkezőjében bűnös szomszédság. 
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Mégis erre törnek közöttünk azok, akik tudják „mit cselekednek”, s felhasználják 

céljaikra azokat is, akik nem tudhatják azt. 

Ezek azok, akik demokráciát és toleranciát kiabálnak. De számukra a többség 

javának, vagy óhajának elfogadása nem demokrácia. Saját érdekeik érvényesítését 

nevezik annak. Ha pedig ez nem így történik, felveszik a másság álságos köpenyegeit 

és toleranciáért kiabálnak. Ha jól belegondolunk ez nem csoda. Ők az 

egypártrendszer örökösei, akik olyan többpárti demokráciát szeretnének, melyben 

csak egy párt van a színen s a többi csak a szükséges keretet, a látszatot garantálja. 

Ha mégis úgy alakul, hogy a többség másságát kell tolerálniuk, elfeledkeznek 

előbbi jelszavaikról. Azt várják, hogy a demokrácia jegyében a többség úgy fogadja 

el a kisebbség másságát, hogy lemond sajátmagáról és az ő másságukba öltözik-

költözik maga is. Pedig az elfogadás, a tolerancia, az egészen mást jelent és 

kötelezettségeket ró azokra is, akik az elfogadottság és a tolerancia haszonélvezői. 

Ők hosszú és egyáltalán nem méla, hanem nagyon is éber lesben figyelnek 

minden elejtett szóra, provokálnak és a felszisszenést világ szégyeneként vetítik 

Európa égboltjára. Saját ezernyi provokáló bántásuk, sértésük, ármánykodásuk és 

üzelmük felemlegetése pedig szerintük csak bizonyítéka tolerancia hiányára, vagy ha 

úgy látják jónak, körülveszi a sokatmondó hallgatás. 

Mert zaj és csend, hangulatkeltés és híresztelés, egyszóval a közvélemény 

formálás minden eszköze a kezükben van. Jóelőre biztosították maguknak, hosszú 

időre, s nem engednek belőle. A sokaság, ha részét követeli, máris meglengetik a 

világ felé másságuk köpenyegét és ha szükség, könnyeiket törölgetik annak sarkával. 

A többség pedig fél, nem meri megvallani gondolatait, vágyait, reményeit. Ezt 

igazolják a közvélemény kutatások és időszaki választások eredményeinek hihetetlen 

arányú eltérései is.  

A többség fél megvallani a világ előtt magyarságát, az ehhez kötődő fájdalmait, 

hitét reményét. Még most is fél. 

És félnek a félelemkeltők uszályába csalogatottak, vagy ámítottak is sokan. Mert 

elhiszik a félelemkeltők félelmetes híreszteléseit. Ezeket a legnehezebb meggyőzni 

arról, hogy nincs mitől féljenek, vagy ha van, az éppen az általuk mindenhatónak hitt 

szellem. Mert annak tevékenységében van a veszély. Ez az, ami torzíthatja a lelkeket, 

ami értelmetlen ellenreakciókat válthat ki (s olykor akar is kiváltani, hogy 

felmutathassa: íme ilyenek vagytok), amely elszabadíthat indulatokat és alantas 

ösztönöket. Mert ilyenek minden társadalomban vannak fölös mennyiségben. Az 

utóbbi évtizedek éppen az erre alkalmas emberi nyersanyag előállításáról voltak 

nevezetesek. És ők erre is alapoznak. Tevékenységük, a mesterséges zűrzavar, 

sokakban a visszahúzódás vagy a közöny magatartását stimulálja. Nekik már ez is 

eredmény. De reményeik szerint ott vannak a sikerrel félrevezethetők, a maguknak 

megnyerhetők is számosan. Tudják ők jól, hogy a hangos, durván ócsároló 

demagógia mennyivel erősebb és hatékonyabb a visszafogott és bölcs érvelésnél 

akkor, amikor bizonyos tömegek jelentik a célpontot. 

Félelmetesen nyomul a félrevezetés kampánya, félelmetes a kiszemeltek 

tájékozatlansága,  kiszolgáltatottsága és nem tudjuk mekkora erőt képviselnek azok, 

akik le kellene leplezzék ezt. De még azzal sem vagyunk igazán tisztában, hogy van-e 

olyan erő, amely valóban azt képviseli, amire mi gondolunk. Nem ismerjük, nem 

tudjuk a világ dolgait. Külső erőket, legyőzhetetlen befolyásokat sejtünk, ahol 

nincsenek, és nem veszünk észre ott, ahol vannak. 
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Az információ most kezdődő évezrede, a mindent elsöprő, hatalmas 

dezinformálással kezdődik. Ez pedig az előző ezredvégnek csak folytatása. 

Már odáig jutunk, hogy felkapják jelszavainkat, sőt olykor szimbólumainkat, s 

álságos vigyorral sajátjukként lengetik a tömeg előtt. Ha sikerül valamiben nélkülük 

is előbbre jutni, ha kell, tegnapi önmaguknak ellentmondva, rálicitálnak és semmibe 

veszik azt. Képtelen ígéretek és mocskolódás, s vele szemben a szervezetten makacs 

tartózkodás. Nincs válasz a röpködő szellemi záptojásokra. 

Lehet, hogy így jó, sőt talán bizonyára így helyes. 

De mégis gyötrő a ki nem mondott válasz keltette feszültség. 

Ha pedig kiderül a vádak hamissága, mintha mi sem történt volna, rezdületlen 

arccal mégis továbbismétlik, sulykolják, darálják, mint az imamalmok. Érezhető, 

hogy ezt tanították valahol, hogy ez módszeres, s az is, hogy a tömeget mélyen 

lenéző, alábecsülő módszerről van szó.  

De az alábecsültek, a lenézettek észlelik-e ezt? Vagy helyes a számítás? 

Sulykolhatók? Alkalmas alanyok?  

Választhatunk-e jó és rossz között? Mennyire jó a jó, és mennyire rossz a rossz? 

Csak annyi játékterünk maradt, hogy a legkisebb rossz után kutassunk? Ki tudja 

megmondani? 

Mi itt a tennivaló? Mi itt a lehetőség? Mi az, ami eligazíthat? 

Nincs más iránytű, nincs más mérce, mint a nemzet érdeke, - s a véle mért 

cselekedetek! 

A többi ámítás! 

Vigyázzatok! 
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Naplójegyzet 2001. október 28. 

 

ZÁSZLÓDÍSZTŐL FELEDÉSIG 

 

 

Forradalmi évfordulón lobogtatja az őszi szél címeres lobogónkat a példának 

szolgáló házi zászlórúdon. A községben a hivatalosság is eleget tett a kötelező 

fellobogózás előírásainak, sőt az út mentén minden lámpaoszlopon ott látható az 

ország vagy a település zászlaja. 

Járom, ünnepi hangulatban járnám, a falut. De nem találom e hangulat látható 

nyomait. Csak remélni merem, hogy a láthatatlanok még élnek. 

Végre valahol a hegyen - egy barátságos kis utcában - találok még egy zászlóval 

díszített házat. Nem lep meg. Gazdáját ismerem. 

De a lakosság 99,75 százaléka vajon mit gondol? Ez nyugtalanít. Nyugtalanít, 

mert a felejtés jól tudom mekkora veszélyeket rejt magában. 

Mi pedig tudunk felejteni. Nagyon. 

Semmi sem jobb bizonyíték erre, mint az, hogy kevesebb mint négy év elég volt 

bizonyos tények feledésére. Nem is kell tízet, húszat vagy generációnyit öregedni. 

Tudjuk, hogy a magyar forradalmaknak sajátossága volt a vereségükben rejlő 

győzelem. Az áldozat által felhalmozott és spiritualizálódva immár legyőzhetetlenné 

váló energiák késői hatásai. Ahogy 56, soha nem gyógyuló sebet ejtett a 

kommunizmuson. Működött, hatott, dolgozott az évtizedek alatt, és a jelek szerint 

ennek az erőnek határokon kívüli felezési ideje sokkal hosszabb volt, mint itthon, 

ahol az ezt szülő, kitermelő, áldozó sokaság élt. Persze tudjuk, hogy itt mindent 

megtettek ezért, míg amott kultuszát ápolták. Ápolták az öszinte ápolók is, meg azok 

is akiknek fegyvertárát gyarapította. De mégis és mégis felsajog a kérdés. Annyira 

megfélemlítettek egy hősöket felnevelni képes nemzetet, hogy utódai elől is 

elhallgatta saját hősiességét? Annyira elkábítottak egy eszményekért halni kész 

ifjúságot felnevelni képes nemzetet, hogy gyermekeit saját eszméi ellen nevelte? A 

félelem vagy-és a késői generációkat is eladósító - a megvetett, rothadó ellenségtől 

felvett - kölcsönökből juttatott morzsák és langyos-lusta biztonság tette ezt? 

És végül a legaktuálisabb kérdés. Ha azt, amit nem szabadna feledni, oly hamar 

feledtük, - hasonló gyorsasággal feledjük-e azt is, amit feledni kellene minden áron? 

Ha igen, akkor most ez a nemfeledve-feledés, ez a lehetetlen és átkosan magyar 

sorshelyzet talán elindulhat a remélt feltisztulás felé. 

Nemzeti történelmünk legnagyobb fordulatára kell képesnek lennünk, hogy ebben a ma már 

kívülről is fagyosan feledékennyé vált világban átmenthessük magunkat a jövőnek.  

Annak a jövőnek, melyet csak remélni merek, hogy a világ is képes lesz majd felkínálni. Mert 

maga az emberiség is hasonló tettekre kell alkalmassá váljon, ha még jövőt remél magának, s 

benne nekünk is. 

 

 

Leányfalu 
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Naplójegyzet 2001. október 28. 

 

                                                  Megjelent: Erdélyi Magyarság 48 (2001. december) 

                                                                    Átalvető 40 (2001. december) 

 

                                                                  VÉGRE 

 

 

 A televízió esti műsorában a magyar-magyar értekezlet által aláírt közös 

nyilatkozatot látom. Az aláírások közül sajnos hiányzik az SZDSZ képviselőjének 

kézjegye. Már megint.  

Először az jut eszembe, hogy azok akikre ez a politikai párt rábízta a döntés 

feladatát, megint ártottak pártjuknak. Nem akaródzik elfogadnom, hogy ha ezt a 

kérdést nem a belpolitikai szándékok felől közelítik, akkor az SZDSZ fogyó 

szavazóbázisa ezt akarná. 

Nem vagyok politikai elemző, és nem akarok találgatások, vádaskodások és 

messzire nyúló következtetések mellékhatásainak rabul esni. Csak a száraz tényt 

tekinthetem. 

Örsi Mátyás szavai szerint - bár ennél őt okosabbnak tartom - csupán arról van 

szó, hogy mint azt már ők előre is megmondották, a státustörvény árt a határon túli 

magyarságnak. Máris fokozódik a magyarellenesség és ezt megszenvedik az ott élők. 

És íme a velencei bizottság is több dologban elmarasztalja a státustörvényt. 

Ismét visszaköszön egy néhány hónapja minket mellbevágó tény. Egy 

magyarországi politikai párt a román érvekkel bunkózná le hazai politikai ellenfeleit. 

Ismét, mintha Nastase pártjának valamelyik képviselőjét hallanánk. 

A riporter megjegyzi, hogy a határontúli szervezetek elfogadták a törvényt, és 

alkalmazásával egyetértenek. Ő azonban ezt is megmagyarázza. Empátiájára 

hivatkozva, megértően. Szerinte ezek a politikusok ki vannak szolgáltatva a magyar 

kormánynak, hatalmuk is ettől függ, magyarázza. 

Bár rosszul fogalmaz, értjük mi, mit akar mondani. Érdekes módon odaát nem ezt 

hallani, inkább a mai magyarországi ellenzék befolyásával vádolják egyesek vezetőik 

egy részét, reméljük igaztalanul. Az viszont tény, hogy odaát is leképeződőben van a 

magyar pártpaletta, ami jelenthet jót vagy rosszat egyaránt. Attól függ mire 

használják, s főleg, hogy mennyire árt az egységnek. Mert a klasszikus példa, a 

marosvásárhelyi polgármesteri szék elvesztése 160 szavazat miatt, nem mese. Inkább 

tantörténet. Ott - mint mondják - magyarországi segédlettel létrejött egy „SZDSZ 

közeli” párt, és ez indított esélytelen jelöltet, aki 800 szavazatot vitt el a semmibe, 

amit természetesen jóelőre tudhattak. Ennek negyede is elég lett volna a magyar 

győzelemhez. (Más kérdés a „volna”, hogy ha többen mennek el szavazni, akkor 

elvesztette volna jelentőségét ez az ügy. És persze akkor a kutya sem gondolt volna 

erre a kockázatra - vagy ártó szándékra? Pedig akkor is létezett volna.) 

De a határon túliakat, a többségnek - kizárólag a státustörvény miatt - 

felkorbácsolódott haragjától féltő Ö. M. vajon lehet-e ennyire naiv? 

Ma már nem szabadna elfogadni egy külpolitikai kérdésben megszólalni delegált 

képviselőtől, hogy ne legyen tisztába a valósággal. Azzal, amit annyiszor leírtunk, 
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amiről saját kárunkra annyiszor megbizonyosodtunk, mégpedig a román, ennél is 

pontosabban, azon is belül a xenofob Bukaresti, bizánci gyökerű, ortodox politikával. 

És persze az általa - rendszer-semlegesen - irányított és nevelt tömegek 

közhangulatával. 

Ez a politikai atmoszféra nem alkalmas az európai gondolkodásmód és logika 

hagyományos eszközeivel folyatatott tárgyalásokra, vitákra, s pláne 

együttműködésekre, - azokkal nem kompatibilis. 

Annál is visszatetszőbb, hogy az ők képtelen érveit, magyar politikus használja 

másik magyar politikus ellen. S éppen ezért nagyon elgondolkodtató céljait illetően 

is. 

De visszatérve - az Ö. M. által oly jól megértett - román diplomáciához, egy 

másik párhuzam jut eszembe. A vallási vezetés alatt álló fundamentalista államok 

esetében élhető meg olyan politikai légkör, melyben szinte lehetetlen az eredményes 

tárgyalás. Számukra csak egy igazság van, az általuk elképzelt, fantáziált vagy 

hazudott, - mindegy. Más léptékkel, más veszélyekkel és gyökerekkel, de kétségtelen 

rokon vonásokkal, és számunkra közelségénél fogva fájdalmasabban felsejlenek 

bennem hasonló érzések a román politikai gyakorlat kapcsán is. Ez a helyzet még 

akkor is, ha a mi logikánk szerint ezzel éppen maguknak ártanak. 

Mi ugyanis azt mondjuk, hogy ezek a lépések nem tesznek jót a románok NATO 

és EU integrációs álmainak. De vajon mennyire valódiak azok az álmok? Vajon az 

igazi mérlegükön nem nyomósabb-e a xenofóbia táplálta homogenizációs vágy (Isten 

őrizz egyes politikusaiknál esetleg, a majdani tovább terjeszkedés titkolt illúziójával 

is fokozva)? 

Románia nem vallási fundamentalista állam, de az európai megszokottól eltérően, 

ahol a nyugati típusú kereszténység mára világosan elvált az államtól, feléjük az 

egyház sokkal inkább összefonódik az állammal és főleg a nemzeti törekvésekkel is. 

Ez is rímel a fundamentalizmussal rokon lelki állapottal. Politikájuk keleti gyökerei 

és nemzetfejlődésük megkésett volta (melynek során még nem nőttek ki a nemzeti 

romantika, számunkra a XIX. századból ismert korszakából) szintén erre 

prediszponálnak. Így, ha egyenlőségjelet távolról sem tehetünk a kettő közé, de 

feltétlenül felmerül annak a felismerésnek a szükségessége, hogy a velük tárgyaló fél, 

a náluk eredményt elérni óhajtó partner, egészen másként kell eljárjon, mint azt Ö.M. 

mondja (ismétlem, ennél okosabb kell legyen ő). 

A velencei bizottság, és már ezt megelőzően is az EU, elfogadta a státustörvényt. 

Gyakorlatilag minimális módosítások elegendőnek bizonyultak ahhoz, hogy a 

törvény végrehajtása elindulhasson. 

A státustörvény és az ahogyan a magyar külpolitika azt kezelte, az első olyan 

szerény, de bölcs kísérlet, amely arra enged következtetni, hogy politikusaink 

felismertek valamit a fent fejtegetett igazságból. 

Végre! 

Hála Istennek! 

És szerencsére Ö. M. és elvbarátai sem tudják ezt meggátolni. 

Ezért mondom, hogy remélhetőleg a bosszantásunkon túl, csak maguknak 

ártanak, illetve sípot adnak (vissza) a románok szájába. Hamisat. Hogy ez miért jó 

nekik? Aki óhajtja, elmélkedhet felette. 
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Naplójegyzet 2001. november 11. 

                  

                                                     Megjelent: Erdélyi Napló 2001. november 20. 

 

GONDOLATOK ISTENTISZTELET UTÁN 
 

                                                                                                                                 I. Mózes 15. 

 

Istentiszteletre menvén, a szokott vasárnapi órán, kellemes érzés járt át 

váratlanul. Nem tudtam más magyarázatot adni ennek a komfortos jóérzésnek mint 

azt, hogy polgári közérzetemet élhettem meg egy pillanatra. Hogy mi váltotta ki ezt, 

az igen egyszerű volt. Ugyanis a község mindkét temploma felé, ünneplőbe öltözött, 

egymással beszélgető emberek tartottak. Ennyi. 

Ebben persze tudat alatt benne volt a gondolat, hogy 40 év és egy generáció 

szinte-kihalása, nem tudta kiölni az emberekből ezt az igényt. És a hit támaszának 

szükségességét. Azt amit nem igen tudtak korszerűnek nevezett filozófiák sem 

behelyettesíteni. 

A gondolat fürge jószág és máris ott keringett egy vaskos (vastag) 

kezdeményezés körött. Először azon töprengtem, hogy miért zavaró a 

kezdeményezőknek az „Isten engem úgy segéljen” jelenléte egy esküben. Nálunk 

korszerűbb - s egykor kormányzásuk idején oly buzgón majmolt országokban - ez 

annyira természetes, hogy ilyen gondolat eszükbe nem jutna, sőt ha mégis erre 

vetemedne valaki a politika berkeiből, meg sem merne szólalni. Érezné, hogy halott 

politikus lenne belőle.  

Tudjuk persze, hogy nálunk nem halnak politikai halált ilyen könnyen a 

politikusok. „Na és”, mondhatnánk erre. De nem lehet, mert egy kicsit hála Istennek, 

meghalhatnak itt is, egy ilyesmibe, belegebedhetnek. Minek akkor a hívő tagozattal 

bajlódniuk, minek a mindent elsöprő szavazatvonzó buzgalom rágalomáriái? Nem 

értem, sehogyan sem értem, s valami nagy okosságot sejtek mögötte, - ismervén 

szakértelmüket. 

No, de elérek Isten felszentelt házába és félreteszem profán gondolataimat. A szolgát 

hallgatom, aki Ábrahám történetét fordítja le nekünk, Ábrahámét, aki a gonoszokkal 

telt, idegen Sodoma lakóit próbálja menteni az Úrnál, valóságos - és sikeres - 

alkudozásba kezdvén. Sikeresbe, hiszen az Úr, számunkra ma már az új 

szövetségben bizonyított logikája szerint, csupán tíz igazért is megkímélné a bűnös 

várost. Amiképpen egy igazért megkímélte utóbb a néki oly nagy csalódást okozó 

emberiséget. 

Az ige sajnos ismét aktuál-gondolatokra (is) késztet. Hiszen most nem az 

történik, hogy egy igaz miatt megbocsátást nyerjen minden gonosz, hanem a 

fordítottja. Egy gonosz elpusztítása miatt szenved megannyi ártatlan. Nocsak, 

gondolom bűnös világi fejemmel, mennyire aktuális ez az egyesek szerint újabban 

javításra ítélendő Biblia.  

Bizony, bizony a világ dolgai csak ismétlik önmagukat. 
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Mert nézzük csak meg a másik történetet. Az igazak vére árán eljött a várva-várt 

szép új világ. 56 mártírjai tettek arról, hogy ez így legyen. S most mi van? Az új 

világ gyümölcseit a gonoszok szüretelik, a balga módon életben maradott igazak 

pedig nyomort s imitt-amott bilincset kapnak, vérük ma már jelképesen cseppen oda, 

ahol kiömlött az a sok. Az a korszakot nyitó. 

Úr Isten, mi lett volna, ha a Corvin közben a szétlőtt filmszínház képzeletbeli 

vásznán levetítik a harcosoknak az ott kifolyt vér televényéből fakadó rendszerváltást 

s annak győzedelmes szereplőit. Meg azokat, akikre egykori gyilkosaik ma 

fütyülnek, - megmaradt önmagukat - a dohos lakásokat lakó kisnyugdíjasokat. Meg a 

csürhévé nyilvánított- fütyülő - özvegyeket.   

Történelmünk képtelen ficamainak sora végeláthatatlan. 

Most azonban igazak és gyarlók legyünk bár, megmenteni csak önmagunkat 

tudjuk. Életünk mentésére nem alkuszik senki a Fennvalóval. A szakértelem pedig az 

egyedüli kegyelem forrását is feledtetné velünk. Vagy mégis fél Tőle? Azért nem 

meri garantáltan hamis esküibe foglalni nevét? 

 

 

 

Leányfalu 
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Naplójegyzet 2001. november 18. 

 

                                                   Megjelent: Erdélyi Napló 2001. november 27.                                                                       

  

                                       A LÉLEKCSERÉLŐKRŐL 

 

 

A Magyar Nemzet november 14.-i számában, Bayer Zsolt sorozatának 6. része 

látott napvilágot s napnál világosabban össze is foglalta a lényeget. Amit leír tudtuk, 

de mégis ez az az összegzés ami „kellő indulati szintre hozza” a megvilágosodni 

mindenkor kész  elmét.  

Bayer Zsolt közben lekerült a TV képernyőjéről. Elhangzott indulatos szavai 

miatt. 

Évek óta hallgatunk indulatos szavakat, a képernyőket és nagypéldányszámú, - 

agyontámogatott - lapok oldalait szinte bérleményként lakó aktoroktól. De az ő 

indulatuk az más. Sőt indulatmenteségük is. Mert van ott kérem az indulatmentes 

hazugságtól, a ravasz csúsztatáson át a rossz tó vi-zétől ittas anyázásig minden. 

Vannak hát itt indulatok. Láthatóan s láthatatlanul indulatosak, a hidegvérű 

hazugság álruhájába öltözettek is. S az ember azon gondolkodik, hogy mily nagy a 

különbség közöttük. 

Bayer Zsolt képességeit még ellenségei sem vonhatják kétségbe. Magam, ki 

próbálok - gyökereim mentén - tárgyilagos maradni, úgy vélem, hogy jószándéka is 

kétségtelen. Amit ő akar az jó s nem az ő hibája, hogy akik nem azt akarják azok nem 

jót akarnak. S pláne nem jól. Számomra már az is jelent valamit, ha egy hasonló 

képességű és látókörű értelmiségi felindult állapotba kerül. Oka van annak. S az ok 

lehet csak ok, valami ami ingerel, mert ott van, - de lehet provokálás is. Valószínűleg 

hol ez, hol amaz. 

A gondolkodásban ismét egy templomi elmélkedés világi hasonlatai igazítanak el. 

A prédikátor Jókait idézi, aki kitalálta a „lélekcserélő” idők kifejezést. 

A gondolat előbb vágtába kezd, s mielőtt menet közben a fenti érvrendszer 

szekerébe fognám, nézzük csak ezt a lélekcserélő időt. 

1848. volt ennek igazi példája. Önzetlen, nemzetért halni kész emberré vált 

megannyi addig látszólag nemzetén élősködő. Sokan voltak. Országnyian sokan. 

1956. is adott hasonló példákat, élükön a legnagyobbal, aki az évszázad 

mártírjelképévé emelkedett onnan, ahonnan mások más irányt vettek. A lelküket 

igazra cserélők nem voltak sokan. De voltak. S egyetlen egy megigazuló is képes lett 

volna megváltani az összes bűnöst, ha azok hagyják magukat. De ők nem ezt tették. 

Inkább megváltójuknak sodorták a kötelet. S az egész magyarságnak. 

1989. aztán lezárta a sort. A rendszerváltásnak nevezett idők lélekcserélése már 

szinte alig mutat fel pozitív példát. Annál több lélekcseréjét reklámozó futkos azóta 

közöttünk. Olyanok akik a kor elcsépelt példabeszéde szerint a Damaszkuszi úton 

okoznak dugót. Ők azonban könnyen felismerhetők. Jegyeik leírása nem okoz 

nehézséget. Szinte felesleges. Tíz körömmel kapaszkodva ülnek az általuk előbb 

elátkozott magántulajdon gyanúsan bűzlő kupacain, és annyira sikerült lélekcseréjük, 
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hogy még büszkék is tudnak lenni erre, mi több gőgösek és provokatívak. 

Lélekcseréjüket nem a bocsánatkérés, a megbánás, a hamu legalább jelképes magukra 

hintése jellemzi, nem a megtisztító, szolgáló munka, nem a visszahúzódó 

tiszteletreméltó szerénység, hanem a nyílegyenes és mindent elsöprő lendületű 

csörtetés a pénz és a hatalom felé. 

Azok a másik lélekcserélők egykor a nemzet szolgálatáról voltak felismerhetők. 

Emezek annak elárulásáról. Kiárusításáról. Semmibe vételéről. Gyanúba keveréséről. 

Gyakran tudatos befeketítéséről. Az annak ellenségeivel való azonosulásról. Stb. 

Azok, néhányan, valódi nyolcvankilences lélekcserélők, akik el nem évülő 

érdemeikkel együtt eltűntek, vagy eltűnőben vannak, már nincsenek abban a 

helyzetben, hogy megváltsák egykori elv-társaikat, és már nem is akarhatják ezt 

tenni. 

Mert azok már megválthatatlanok. 

De vajon leválthatatlanok-e? 

A mindenkor és mindenhol szükséges becsületes baloldali gondolkodás hívei 

mikor lesznek képesek arra, hogy ezt felismerve létrehozzák az igazi magyar baloldal 

mindenki, még elvi ellenfelei által is, várva-várt csapatát? 

Azt a tisztát, a szolgálót, a szegényekét, a frissen súrolt szoba és a kulcsszappan 

becsületes és egyszerű illatával. S e becsületes háttér minden - és egy nemezt számára 

felbecsülhetetlenül fontos és egyben példaértékű - előnyeivel. 

Azt hiszem, hogy a baloldalnak is egyetlen kiút lehet e mélyrepülésből, egy nagy, 

egy meghatározó, egy megtisztító, egy szemeket nyitogató vereség! 

 

                                                                         

 

Leányfalu 
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                                          Naplójegyzet: 2001. november 25. 

                                                       

                                                              Megjelent: Átalvető 40 (2001. december)            

                                                                               Erdélyi Napló 2001. december 18. 

 

                              ADVENTI LEVÉL A VÁRAKOZÓKHOZ 

 

 

Évtizedek óta írom adventi leveleimet barátaimnak, ismerőseimnek, annak a 

néhány tucatnyi embertársamnak, kik az élet különös szeszélye folytán rokonaim, 

ismerőseim lettek, vagy jótevőim, esetleg megbocsátó haragosaim. Kötetnyi gyűlt 

össze belőlük s azokat így áttekintve egy korszak keresztmetszete jelenik meg 

előttem. 

De ismét itt van az advent, és az egyre bővülő kör most úgy érzem elveszti 

korlátait. Egy nagyobb közösséggé terebélyesedik. Azok közösségévé, akiknek az 

utóbbi időben a reménységek és reménykedések idején, a végtelenre nyúló kisebbségi 

advent várakozásában, ismét kegyetlen csalódások jutottak osztályrészül. 

 

Nyolcvan év után adatott meg, hogy a maradék haza kinyújtotta csonka kezét a 

levágatott darabok után. Csak meg akarta őket simogatni. Tudja, hogy már eltelt a 

sebészek által megengedhető reimplantációs idő.  

S mit lát a várakozó? 

Hazug és cinikus érvekkel nevetnek körül minket a galádok, és saját testünkön 

belül is visszhangra talál a vaskos röhej. A fő bűnös, a minket álnok hazugságaival 

most is hitegető kontinens kiért, vagy kinek bűnei nyomán, évszázados szenvedéseket 

kellett elviselnünk, s aki mű-rókát húzva előttünk, agárversenyt játszik velünk. 

„Felveszlek - nem veszlek, egyedül - másokkal, kevesekkel - már sokkal” – szólhatna 

a mondóka. S ez sem elég, de minden Trianont cáfoló véres tapasztalat ellenére sem 

veszi észre, a legfegyelmezettebb, legtörvénytisztelőbb, legbékésebb áldozat 

igazságának még csak részeit sem. Azt mondja, jó a törvény melynek célja az a 

simogatás lett volna, s az álnokok egyetlen szavára mégis kritikájával illeti azt. Csak 

azt. Mert azokét, akik már előbb és minden zajtól mentesen, Európa és a szomszédok 

megkérdezése nélkül elkészítették az ennél keményebb vállfajokat, azokét nem 

bírálja senki. Ott pedig, ahol mindkettő érinti a gyanakvó birtokban levőt, csak a 

magyar változat zavaró, csak azt támadják. A többiről nem tudnak, nem is akarnak 

tudni. Meddig mehet a világ legátlátszóbb homogenizációs politikája, miért nem 

mondanak erre nemet, nem látták hova vezethet? Nem! Nem látják, mert saját 

bűneiket kellene akkor észrevegyék. Trianonét a legszörnyűbb csapdáét, mely örökké 

tartó szenvedésekre kárhoztatja az áldozatát, aki ha csak felszisszen, fejére nyomják a 

töviskoszorút, aki ha megszomjazik ecetet ihat. 

Európa. Európa! Európa? Mondogatjuk, kérdezgetjük, s lassan szégyenkezni 

kezdünk szelídségünk, fegyelmezettségünk, toleranciánk miatt. Amit aztán saját 

házunkon belül kérdőjeleznek meg és próbálnak meghazudtolni. Saját honfitársaink 

próbálják elhitetni a világgal, hogy mi intoleráns, szélsőséges, Európába nem való 

csőcselék vagyunk. Mert bár ezer évet éltünk a Szent-Istváni intelmek szellemében, s 
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szent koronánk védelme alatt nemzetek születtek és fejlődtek (itt, és csak itt), addig 

rólunk azt illik tudni, hogy a másság ellenségei, a cigányság sanyargatói, az 

antiszemitizmus megszállottai, a szomszédok érzékenységének semmibevevői 

vagyunk. 

Hogy is van ez az antiszemitizmus? Kérdezné a kérdezni merő. S már ott is a 

másik történelmi csapda. Mert az antiszemitázók is csapdát állítanak nekünk. 

Borzalmasat. Amikor már nem bírjuk a hazug vádat és felkiáltunk, hogy 

antiszemitázó ne antiszemitázz, akkor a legelégedettebbek. Csak erre vártak. Tudják, 

hogy azonnal összemosható a világ hályogos szemei előtt a kettő. Az antiszemitázó 

elleni hangulat s az antiszemitizmus.  

Csapdák, csapdák körülöttünk, keskeny ösvényeinken s még nem is értünk a 

végire. 

Hála néked Európa kiáltjuk, mikor megszólalnak odakinn is a csángók 

védelmében. Hála néked Európa, hogy elismered a magyarul beszélő csángók, 

magyarul beszélnek. S már indulna is délutáni iskolájába a kis bocskoros. Hála néked 

Vatikán kiáltjuk, mikor kimondják az évszázadok óta kimondhatatlant. Magyar pap is 

hirdetheti az advent csodáit csángóföldön. Nem az ördög nyelve a magyar. És akkor a 

délutáni iskolát befogadó parasztházaknál ellenőrök jelennek meg, és az iskolák által 

sem teljesíthető Sanepid (Köjál) követelményeket kérnek számon. Mert ők európaiak. 

Náluk az anyanyelv szent. De anyanyelv tanulása címén nehogy sárgaságot kapjon a 

szegény gyerek. És felröppen a hír, hogy a Nuncius úr körül janicsár-csángó 

majkucák (anyácskák) porszívóznak. És fülelnek. Jelentenek. Mi több befolyásolnak. 

Magyarul tudó, egymás közt románul beszélő, tudatuktól megfosztott janicsár-csángó 

majkucák. Erre is volt ötlete a romániai római katolikus egyháznak. És meg is 

valósíthatta itt minálunk. Mikor fognak Ioan Robu érsekúrnál gyulai nővérkék 

takarítgatni, románul tudó, egymásközt magyarul beszélő jóságos hazai nővérkék. 

Mikor engednék oda őket, ki hinné el, hogy csak port törölni járnak éppen 

Bukarestben. És találnánk-e mi erre alkalmasakat itt ebben a nacionalista, 

idegengyűlölő, másságot elviselni képtelen hazában? Mert azokat generációk alatt 

kellett kinevelni, kitenyészteni. 

A világ Szodomára emlékeztető tobzódásában nem tudjuk, hogy milyen szerep jut 

nekünk. Nem tudjuk, hogy Ábrahámok lehetünk-e, vagy legalább Lóthok, akik ha 

nem is kapnak szerepet útban a túlpart felé, de legalább a megmaradás kegyelmében 

részesülnek. 

A múlt erre bíztat, a jövő is lehetne ez, ha… 

Ha! 

Igen, ha hinni tudunk. Úgy mint az a történelmileg adventi időkben és Advent 

idején illik, úgy amint az a várakozások küzdelemmel, munkával, vérrel és 

verejtékkel szentelt évszázadai és évtizedei alatt szokás volt felénk. Mert itt vagyunk, 

élünk és ellenségeink igyekezete tükörként veri vissza általunk alábecsült erőnk 

valódi képét. Mert élünk és alkotunk, s bár nem szeretetben, de nagy bajok idején 

mégis összefogásra készen. A minket próbáló idő még nem tudott legyűrni. 

Nagy feladatok várnak ránk. Küzdelem a politika és a gazdaság s főleg a lelkek 

megtisztítása terén. Nagy idők tanúi lehetünk. Korszakot eldöntő események részesei. 

Ami nem történt meg 1989-ben az még megtörténhet. Advent ismét adott erre egy 

lehetőséget. Csak el ne szalasszuk. 
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A világ Szodomára emlékeztető tobzódásában nem tudjuk milyen szerep jut az 

emberiségnek. Mert zavarosan magyarázkodnak felette gazdái. Mindenki egyért, egy 

mindenkiért mondták azelőtt s most ismét mindenkinek pusztulni kellene egyért?  

Adventnek ura önmagát adta mindenkiért. Az egyetlen igaz halt meg az összes 

gonoszért. S most azt látjuk amint egyetlen gonosz miatt hal meg a világ? Látszólag 

igen, de nem a nevén nevezett gonosz a minden gonoszságok forrása miatt és az 

elpusztítása felett majdan tort ülők öröme rövid lesz. Mert a nevén nem nevezhető 

gonoszság új és új néven nevezhető gonoszokat terem. 

Mi pedig barátaim, ülünk új, alig sarjadt gyökereink felett és a gonosz által uralva 

eltelt életünkre gondolunk. Így várakozunk adventnek idején megváltónkra a 

Kisdedre, s így várakozunk örök adventünk idején nemzeti megváltásunkra. 

Talán ha sikerül az elsőt valóban hittel megélni, talán akkor, akkor 

megérdemelhetjük a másodikat is? 

Én ezt akarom hinni! 

 

                                                                                  Szász István Tas 

 

Leányfalu 

2001. november 25. 
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Naplójegyzet 2001. december 30. 

             

                                                                Megjelent: Erdélyi Napló 2002. január 15. 

                                                                                  Átalvető 41 (2002. március)                                                                           

 

                               EMÉSZTHETETLEN GONDOLATOK 

 

 

Ismét itt van a vasárnap. A lelkeket karbantartó Istentisztelet után felszabadultan - 

egy kedves invitáció nyomán - baráti asztalhoz indulunk ebédelni. Az asztal körül 

régenlátott ismerős, de még egy külföldi vendég is előfordul. A széleskörű 

érdeklődéssel bíró német látogató kérdezget. Ő a taizéi találkozóra érkezett. 

Szerencsére német szóban jártasak is kellő számban ülnek az asztalnál. A társaság 

legfőbb jellemzője azonban az, hogy a kérdezőn kívül mindenki erdélyi gyökerű, 

vagy ma is ott él. 

A beszélgetés felkavaró. Bár csupán egy ember - és már máskor annyiszor 

másoknál is megtapasztalt - tájékozatlansága kerül látóterünkbe, mégis nyugtalanító, 

bosszantó, gondolkodásra késztető. 

Az idő gyors lábakon jár. Már itthon is vagyok és gondolataimat összegezve, 

magyarázó szavaimat újra átélve és kiegészítve, itt ülök a képernyő előtt. Naplóm 

oldalain megörökítendő - ismétlődő - élmény amiben részem volt. 

Amikor az átlag nyugati velünk kapcsolatos tájékozatlanságával találkozom, első 

gondolatom az országimázs körül motoz. Pár éve még nem ismertük ezt a ma oly 

sokat vitatott definíciót, csak azt tudtuk, hogy szomszédainkkal ellentétben, nálunk 

nagyon hiányzik valami. Erdélyben ezt mindenki tudta, itt viszont mindenkinek 

magyarázni kellett. Mekkora öröm volt, mikor először hallottunk az ezzel foglalkozó 

hivatalról. Mekkora felháborodást kelt bennünk az, aki ennek fontosságát 

megkérdőjelezi. Barátommal erről beszélgetve csak azt kellett eldöntenünk, hogy 

hazaárulónak vagy nemzetárulónak nevezzük a felelős pozícióban ezt hangoztatókat. 

Az utóbbi mellett döntöttünk, tudva persze, hogy nekik a nemzet nem jelent semmit, 

vagy ha igen távolról sem azt amit nekünk, s amit annak jelenteni kell. 

Ha e sorokat valaki most egyetnemértéssel olvassa, figyelje meg a hevenyészve 

felsorolt néhány magától érvelő példát. 

Mindjárt itt van a mai vendég. Lelkesen beszél arról, mennyire szeretik és 

tisztelik Németországban a romániai ortodox szellemet s, hogy ezzel kapcsolatos 

információkból tudják miszerint az erdélyi magyar türelmetlen, és sajnos nem 

hajlandó integrálódni a román államba. Sok gondja van velük Romániának. Lelkes 

németünk csak néz nagyokat mikor elmondom neki tantörténetemet. Imígyen: 

Tudja-e, hogy Trianon előtt nyolc-kilencszáz ezer szász élt a később Romániához 

csatolt területeken? Tudja-e, hogy ezeknek a szászoknak egyedi és Európában 

megismételhetetlen kultúrája volt, melyet az annyit szidott nyolcszáz év alatt a 

magyar korona védelme alatt ötvöztek és fejlesztettek ki csudamódon? Tudja-e, hogy 

miután elégedetlenségükben kijelentették óhajukat, hogy Romániához tartozzanak, 

hetven év után már csak húszezer öreg tehetetlen szász maradt szülőföldjükön s úgy 

tették ki a szűrüket, hogy még pénzt is kaptak érte a nagynémet „kohótól”? Üres 

házaik és templomaik, Európa legsikeresebb – vértelen – etnikai tisztogatásának 
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emlékművei. Előtte a gyűlölt erdélyi fejedelmek csak sérthetetlen autonómiájuk 

kegyes engedélyével léphették át városkapuikat.  

A vendég egyre kerekedő szemekkel hallgat. 

Aztán az ökuméne szelleméről akarna felvilágosítani. Már csak apró adalék, hogy 

a vallásszabadság eszméje kapcsán a genfi emlékmű feliratát és Tordát említve, - 

ismét csodálkozik 

Szóbakerül Várad is, mit sem tud a megújuló Európa első lovasszobrairól, a 

magyar szent királyokról. 

A moldovai kolostorokat menne megcsodálni s fogalma nincs, hogy azok egy 

részének helyén már előbb gótikus magyar kolostorok álltak. Faragott köveiket az 

ortodoxia világhírű emlékeinek falai rejtik, itt-ott láthatóan. 

És rejt az ortodoxia még sok egyebet.  

Az általuk oly csodált autokephál egyház Bizánc óta összefonódik a mindenkori 

államhatalommal. Romániában csak úgy, mint a nagy Szovjetunióban, a kommunista 

államhatalom megbízható kiszolgálója volt, A román vagy a moszkvai pátriárka az 

államhatalmi szervek munkatársa s ezt ma már sem itt sem ott nem titok. De senki 

sem kéri számon. A folytonosság akadálytalan. Sőt. Az elvesztett vörös takaró helyet 

most a fekete reverenda, a szocreál pártházak helyett most a hagymakupolás 

bizonyíték avagy látványépítkezés segít a homogenizálás közös álmának 

megvalósításában, a xenofóbia európaidegen gondolatvilágának konzerválásában.  

Nyugaton most őket divat csodálni. Nem a sokat szenvedett s vértanúságig hű 

román görögkatolikusokat, s pláne nem a magyar kisebbség szolgálatában 

görnyedező magyar egyházakat, és különösen nem a román változások elindításában 

oroszlánrészt vállaló Tőkés Lászlót és egyházát. 

A jól menedzselt ortodoxia misztikuma a vonzó, a balkáni hangulat, némi 

ördögűzős, Drakulás beütéssel, és ejnye-bejnye jár az ebbe integrálódni nem akaró 

ázsiaiaknak. 

Külön magyarázat kell vendégünknek, hogy az erdélyi magyar nem analóg a 

német vendégmunkással, mert előbbi az ezer évig szülőföldjén hitte magát, míg 

Európa egyszercsak kihúzta alóla azt és nemkívánatos vendéggé degradálta saját, ősei 

vérével áztatott hazájában. 

A nap hangulatát csak aláhúzza a kedvezménytörvény körül indított undorító 

hajsza, melynek célja ismét beetetni a választókat és pánikot kelteni, a rombolással 

nem törődve, csakis egy vélt választási haszon reményében. 

Akik ezt teszik, azonosak azokkal akiknek nem kell az országimázs és az ezzel 

foglalkozó intézmény. Évtizedeken át hiányoltuk ezt, miközben hasonló célokra 

szomszédaink a legnagyobb természetességgel költöttek sanyarú éveikben is 

számolatlanul. És eredménnyel. Lásd vendégünket és a hozzá hasonló milliókat. 

Eszembe jut az az erdélyi származású könyvtárosnő, aki egy román látogató 

távozása után belekíváncsiskodott a kikért és helyben „átolvasott” könyvbe. A 

románokra nézve kellemetlen oldalak zsilettpengével voltak kivágva. Az ilyen 

ügynökök ezrei járják a világot. A világ nagy könyvtáraiban nő a hazug román 

dokumentációs anyag és a gyér magyart tovább tizedelik. Ismét említést teszek Wass 

Albert nékem írt panaszáról. Évtizedeken át próbált magyar dokumentumokat 

tartalmazó könyveket gyűjteni és eljuttatni a nagy tengerentúli könyvtárakba, néhány 

év után ellenőrizvén, csak töredékükkel találkozott.  
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Nincs szükségünk országimázsra, nem kell erre pazarolni, nem kell a 

kedvezménytörvény, csupa veszedelmet tartalmaz ránk s a kinti magyarokra is, 

hallgassuk meg szomszédainkat, figyeljünk érzékenységükre stb. stb. szól az 

imamalom szerű fülbemászó szöveg.  

Kik azok akik ezt fújják nekünk? Csak a választási harc eszközét ebben keresők, 

vagy ami ennél is több, olyanok, akiknek érdeke lenne, ha ténylegesen kihalna a világ 

tudatából a rólunk alkotott minden pozitív kép? 

Valószínűleg van ilyen is meg olyan is. És már régen tudják, hogy egymásnak 

megbízható, jó szövetségesei ők. 

Hogy mi a nemzetárulás?  

Erről az ilyeneket nem lehet kioktatni. Számukra nincs nemzet. Ez egy minden 

gyanúban meghempergetett, beszennyezett és veszedelmes szó. Horthysta relikvia. 

Aki kimondja maga is gyanúba keveredik, mint az aki véletlenül sujtásos felöltőt vesz 

magára. Mintha csak Funart hallanánk. Kolozsvár magyarul nem tüntethető fel az 

útjelző táblákon. Ez ugyanis szerinte a város Horthysta neve. 

Az ellenkező előjelű imágókat belénk sulykolni és reánk aggatni hivatott 

mindennemű tevékenység - közben - bámulatos szervezettséggel munkál. Itthon és 

külföldön. Nem igényel külön intézményt. Mindenütt ott van ahol kell. Így annak 

szükségtelensége (pláne költsége) fel sem merülhet. Nem is gondolunk rá, hogy a mi 

pénzünkön működik, ellenünkre.      

Szabad ország vagyunk. 

 

 

 

Leányfalu 
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Naplójegyzet 2002. január 01. 

 

                                                                              Megjelent: Erdélyi Napló 2002. január 08.    

 

                                         FORDULAT ÉVE ? 

 

Sorsdöntővé alakítható esztendő első napján ragyog a napfény s a fáradt elme is 

fényekre gyúlna. Köszöntők jönnek-mennek, köszöntések röppennek az elektronika 

hullámszárnyain. De mit fogunk átélni, megélni netán túlélni. 

Osama bin Laden köddé vált, az Euro valósággá. Kaphatja már a kívülrekedt 

magyar az igazolást magyarságáról, de körülülnek minket ravasznál ravaszabb 

szomszédaink, kiknél lassan talán rájövünk, hogy mi kell ravaszabbak (is) legyünk. 

Közben bennünk tenyésznek leggonoszabb ellenségeink akik – magyarként, hisz 

nekik még igazolvány sem szükségeltetik - hirdetnek ítéletet magunkról s az 

igazolványra várók jövendőjéről. Céljuk nyilvánvaló, csak és csak a hatalom, de 

sajnos csupán a gondolkodó számára, az uszályukba keveredett tömeg s a 

megtévesztettek visszhangozzák őket. A szomszédság kuncog. 

Nagy igyekezettel próbálkozunk felzárkózni, a feloldódásig menően, ha kell, a 

minket évezrede, s főleg évszázada annyiszor eláruló nyugathoz. Magunk is nyugattá 

válni készen. A trianoni csapda kényszerhelyzete itt is vasmarokkal szorít. Ettől 

várjuk a megoldást s ugyanakkor ebben rejlik annak minden ellentmondása is. Hiszen 

mi jófiúk, befogadásra alkalmatosak csak akkor lehetünk, ha a békességért mindenről 

lemondunk. A békétlenkedőktől, az általuk nyertesekké tettektől, nem várják el 

ugyanezt. Valamiért. Ha nem más egyszerűen azért, mert érzik, hogy itt 

kompromisszumra csak mi vagyunk képesek és kompromisszum kell, ha egyoldalúan 

is. Mert őket kívülről nem érdekli, ki szenvedi meg a látszategyensúly fájdalmait.  

Én viszont attól félek, hogy ekkora árat nem szabad fizetni, nem lehet fizetni, 

mert amit kapunk csak ideig-óráig fogja csillapítani a fájdalmakat. A baj ismét 

felszínre tör.  

Európa szembe kell nézzen évszázados balgaságaival és bátran, végleges 

megoldást kínáló módszert kell keressen. Erre intik százezrek tömegsírjai és a 

potenciális etnikai temetőipar mindent túlélő letéteményesei. Ennek a lappangó 

veszedelemnek az elsődleges daganata Trianon, a többi csak áttét. A beteg pedig az 

áttétekbe hal bele. 

A belépés védelmet ad, erőt ad, tekintélyt parancsol, vonzóvá tesz, de 

remélhetőleg csak egy lépés a végleges megoldásért kiáltó kór gyógyítására.  

Ilyenkor számadások idején, várakozások kapujában nem lehet, hogy aki magyar 

az ne gondolkozzon el ezeken a kérdéseken. Most talán kissé bizakodóbban, de az 

egészséges óvatosság és gyanakvás feledése nélkül. 

Köszöntelek tehát 2002. Olyan év lehetsz, mely meghozza a nemzetárulás végét, 

olyan év lehetsz, mely elhozza a felzárkózás minden akadályának elhárítását, olyan év 

lehetsz, mely felnyitja a szemeket minden oldalon és a sokféle, de hinném, hogy 
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mindenütt fellelhető tiszta szem, végleg elválik az ocsútól. Nem hagyhatom ki 

csodálatos nyelvünk játékos adományát: ez az év a végleges ocsúdás éve lehet. 

 

 

Leányfalu 

Naplójegyzet 2002. január 04. 

 

A MAGYAR KÁRPÁT-MEDENCE POLITIKA  

TÖRTÉNELMI SZEMLÉLETVÁLTÁSA 

 

 

Magyarország számára több mint évszázados gond a románokkal s általában a 

bizantín gondolkodáson alapuló politikát folytató országokkal való mindennemű 

tárgyalás.  

Hogyan lehet egyezségeket kötni olyan országokkal, melyek hazafias 

kötelességnek tartják az aláirt szerződések be nem tartását, kellene kérdezze minden 

valamire való magyar politikus. 

Ez a gond az utóbbi évtizedekben – talán szerencsénkre - Európa gondja is lett, s 

még sokáig lesz az. Ezt a kártyát kellő pillanatokban jól ki lehetne játszani. 

Persze tudjuk, hogy csapdahelyzetben vagyunk. Mert a ránk kényszerített 

Trianoni diktátum nem csak nemzettársainktól és ősi területi jussunktól fosztott meg 

minket, hanem ami ma már ennél is rosszabb, ráadásnak megajándékozott a túlnyerés 

miatti szorongásból fakadóan soha meg nem bocsátó, és örökké gyanakvó 

ellenségekkel. Nevezhetnénk ezt az orgazda lelki terhének is. 

A két világháború között már kielemezték történészeink, hogy - az akkor 

egyébként elkerülhetetlen - revíziós politika miért vezetett az ismételt vereséghez. 

A második világháború után aztán mindent eltakart a szocialista nemzetköziség 

álságos vörös leple. Ekkor lépett színpadra az első olyan magyar politikus is, aki 

lemondott elszakított nemzettársainkról és szabad kezet adott az utódállamok elvtársi 

vezetőinek a velük való leszámolásra. Az út egyetlen és nyílegyenes volt. A 

homogenizálás bármi áron. Beolvasztás tűzzel, vassal. Falurombolással, iskola és 

templomrombolással, tudatrombolással. Nem fájt ez vezetőinknek, hiszen a maguk 

puhább módján szintén ezt csinálták. Szocialista emberré akartak homogenizálni.  

Valamikor a magyarság kárpát-medencei – ezer éven át egyedülálló - államalkotó 

erejéből fakadó vezető szerepe, tulajdonképpen kárpát-medencei érdek volt. Akadt 

egy nép amelyik alkalmas volt erre és amelyik a Szent-Istváni intelmektől kezdődően 

befogadott mindenkit és egyedülálló módon – szent koronájának védelme alatt népek 

jöttek létre, míg Európa más tájain, főleg a nagy abszolút monarchiákban még a 

nemzettudat kialakulása előtt szerencsés módon lezajlott a homogenizálás. Így aztán 

erre a gondra ők már nem érzékenyek, akkor estek át rajta mikor nem fájt s ameddig 

már az emlékezet nem is terjed ki. Próbálja ma valaki elmagyarázni egy franciának, 

hogy miért nem magától értetődően román egy erdélyi magyar. Nem lesz könnyű. 

Hiszen Transzilvánia az Románia, mondaná a derék gall.  

Ezek az itt létrejött népek kezdték ki bölcsőjüket, Magyarországot és az azt 

ringató magyarságot, mikor saját kezdeményezésre, de főleg idegen érdekek által 

felhasználva, azok szándékából feltüzelve, elkezdték hosszú menetelésüket, hogy 

világszerte elhitessék mindenkivel: a magyarok a népek rabtartói. 
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Hosszú lenne annak fejtegetése, hogy ez mennyire képtelenség, s hogy milyen 

vérszegény kis hibák azok melyeket egy pár évtizedes periódusban elkövettünk, s 

hogy történthetett, hogy ezeket a világ szeme előtt sokszorosukra nagyítva, sikerült az 

1848 utáni nemzetközi megbecsülést a visszájára fordítani. El egészen Trianonig, 

annak minden eredményével. Szomszédainknál az „országimázs hivatal” jóval több 

mint egy évszázada működik. Eredményesen. Feladata a saját imázs építése mellett a 

szomszéd imázs rombolása is. 

A magyarság tehát most itt áll egykor volt hazája csonka maradványain, ahogy 

Sütő András mondta, mindenütt önmagával határosan. Szomszédai alig rejtett őrült 

féltékenységükkel és orrgazdai tudatukkal legszívesebben megsemmisülését akarnák. 

Dühödt elkeseredésüket csak fokozza az, hogy a kisemmizett, szegénnyé tett ország 

többre képes, mint ők, akik annak miden kincsét bitorolják. 

Politikájukban ez kétféle módon jelenik meg. Egyrészt próbálnak mindent 

elkövetni, hogy végleg leszámoljanak azzal, aki ki nem mondottan, de tudják, hogy 

jogosan követelhetné vissza jussát. Másrészt végtelenre nyúló belpolitikai és 

gazdasági vesszőfutásaik során a belső stabilitás megteremtésére is folyton a magyar 

kártyát használják fel. 

Országaik népe, s itt elsősorban Romániáról beszélek, olyan nevelést kapott, hogy 

míg nálunk a nemzettudatot elsorvasztották és e sorvasztás letéteményeseinek 

megmaradt képviselői, meg utódai ma is megsemmisítésre szánnák, addig náluk, soha 

nem látott erővel éledt fel a mesterségesen és hazug történelemoktatással, 

gyűlöletkeltéssel és szorongásébresztéssel egekig korbácsolt nemzeti tudat. 

Ha a mai magyar átlagembert kérdezzük, bizony néhány százaléknyit sem áldozna 

fel életszínvonalából, hogy újra magához ölelhesse az elszakadt testvéreit. Azok ma 

már számára a románok, a tótok, az ukránok stb. Romániában azonban keresve sem 

lehetne találni olyan embert, aki ne vállalná - amint Ceausescu idejében bizonyította -  

az éhezést is, hogy megóvja a megszerzett területeket, melyek szerinte szent és ősi 

román földek. 

Minden feltétel adva van tehát, hogy ha a történelem a legkisebb sanszot kínálja, 

megpróbálkozzanak végleg leszámolni velünk. S ha ilyen esély nem is lesz, ott van 

még a lassú, de annál hatékonyabb módszert, mely már az eltelt évszázadok során is 

eredményes volt. Mi nyíltan síkraszállunk jogaink és igényeink miatt, fogyunk, 

pusztulunk és nem szaporodunk, ők csendben igénytelenül várnak, nem fogynak  és 

főleg szaporodnak. 

Ma mi nem mondhatjuk ki ezeket az igazságokat. A vesztes szájából ez 

káromkodás. 

De vajon önvédelmi reflexeink nem kívánnak végre egy okos, ravasz, Európa 

által elfogadható és eredményes politikát, mely megpróbálhatja a lehetetlent, de 

legalább azt, hogy időt nyerjünk, hogy a gyepűvé vált elszakított magyarlakta 

területek ne olvadjanak be?  

Aki időt nyer, életet nyer. 

És itt érkezünk el a státusztörvényhez. 

Százszor áttárgyalt és átrágott szöveg ez már. Ismerjük. Azok is jól ismerik akik 

állítólag nem ismerik, mert nem tárgyaltunk velük. Tudjuk, ez sem igaz. De még 

ennél is jobban ismerik azok, akik, hogy ne veszítsenek szavazókat elfogadták, majd, 

hogy szavazókat nyerjenek elkezdték támadni belülről, ugyan azt a törvényt. 
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A legmegdöbbentőbb, hogy az ellenfél érveit lobogtatják s olykor érveket 

lobogtatnak az ellenfél számára. Rosszakat de rombolni képeseket, melyeknek ereje 

éppen abban van, hogy bár tudjuk nem igazak, de ha itt hangzanak el a magyar 

parlamentben, sokfelé Európában azt hihetik, hogy lehet bennük valami igazság. 

Ezzel az előnnyel visszaélni egy kétes választási siker érdekébe, tudatosan, 

ármányosan, bizony kimeríti a nemzetárulás fogalmát. 

Csakhogy náluk már a nemzet szónál elakad ez a logika. Már ezt a szent 

szavunkat is sárba rántották. 

Bár most nem ez fő célunk, mégis emeljünk ki egy két részletet. Elképzelhetetlen 

például, hogy Kiss Péter, aki szakértője kell legyen a kérdésnek, komolyan gondolja, 

hogy a feketemunka felvirágzásához vezethet egy olyan törvény, melyben, s még az 

azt körülvevő rendelkezésekben is, világosan ott van, hogy itt legális három havi 

szezonmunkáról van szó. Sajnos ez sokkal nem fogja csökkenteni a feketemunkát, 

bár lesz ilyen hozadéka is, de azt növelni semmivel sem fogja. Ez a hisztéria 

gyermeteg és csak azok számára lehet elfogadható érvelés, akik még az elődpárt által 

nevelt bárgyúság állapotában leledzenek. Ezért viszont felesleges hangoztatni, mert 

ezek az egyengyurma szegény bárgyúk úgyis rájuk fognak szavazni. Ők azok, akik 

visszasírják az egypártrendszert, „mert akkor kérem rend volt, megmondták mit kell 

csinálni és kész”. Idilli pátriárchális állapotok óh, jöjjetek vissza. Aki ezzel a réteggel 

akar ismerkedni, bekapcsolhatja Bolgár György délutáni kamarakórusát. Véletlenül 

sem hangzott még el, hogy mai gyermekeik és unokáik fizetik ki kamatos kamatokkal 

az akkor felvett kölcsönöket, melyek a háromhatvanas kenyér, a trabant és a 

nadrágszijtelken álló faház anyagi alapjait képezték. Sőt még a gebinét, meg a május 

elsejei virsli-sörét is. Mert azt az az ország nem volt képes megtermelni, hiába 

robotolt, aki robotolt, hiába éldegélt és dolgozgatott a vattaember, hiába dörögte 

szólamait a tervhivatali vezér. 

Említésre méltó még az, hogy itt unisonóban a munkavállalásról prézsmitálnak. 

Elvész a fiatalság, a betegek, és az idős sokat szenvedett magyarok számára nyújtott 

otthonmarasztaló segítség a nagy sikoltozásban. Szóba sem jön, hogy a 

homogenizációs szándékok miatt otthon tanulni nem tudó fiatalok mit kapnak. Mert 

itt kénytelenek tanulni anyaországukban, mivel az utódállamok egyikében sincs olyan 

törvény mint az 1868-as Eötvös-féle, amely már akkor ismerte a pozitív 

diszkriminációt. Akkor, a magyar nemzeti romantika „sötét” évtizedeiben.  

A kedvezménytörvény részleteit már agyonbeszélték. Pro és kontra. Mégis 

érdemes említést tenni arról amit előbb bizantinnak nevezett szomszédunk 

miniszterelnöke pl. nemrég  mennydörgött nyilatkozatában, hogy a román munkaerő 

magyarországi alkalmazása egyenlő Románia gyarmatosításával. Aztán hipp-hopp az 

összromán munkaerő alkalmazását kérte feltétel gyanánt. Ezek szerint aláírta 

Románia Magyarország általi gyarmatosítását? Micsoda diplomáciai siker. Lesz még 

Budapesten Nastase rakpart is. 

Említést érdemel azonban egy másik részlet is. A vegyes házasságokban élők nem 

kaphatnak hozzátartozói igazolványt. Ugyan miért? Tudják-e a magyar parlamentben, 

hogy Trianon után a román hadseregben utasítást adtak, hogy az ó-romániai román 

katonatisztek magyar nőkkel házasodjanak? Sok kis szuzai menyegző követte e 

rendelkezést. És eredményesen. Ezekben a családokban nem magyar gyerekek 

születtek. Érti-e már a magyar politikus, s pláne a magyar átlagpolgár, miért nem 

kaphat magyar igazolványt a vegyesben élő pár román fele?  Bizantinék szerint 



 279 

minden romániai román egyenlő kell legyen minden romániai magyarral a 

státusztörvény kebelében, kivéve azokat a románokat akik vegyes házasságot 

kötöttek. Feldereng hát valami ebből a számunkra oly érthetetlen 

gondolkodásmódból? 

Most azonban másról kell beszélni. 

Arról, hogy ez a törvény az első lépés egy olyan politika felé, amelyik végre 

kezelni tudja a Trianon után kialakult helyzetet. Konkrét objektív jelenségeit és 

legalább olyan fontos szubjektív következményeit. 

A határon túl maradottak számára életet jelent még egy jelképes törvény is. Életet 

jelent és generációt menthet meg az a két tény, hogy van egy felfelé ívelő 

Magyarország és, hogy ez a csodálatuk tárgyát képező ország nem felejtette el őket, 

tehát az övék is. 

Ennél jobb első lépést nem lehetett tenni a jelen helyzetben. Nem hiába voltak 

olyanok tőlünk nyugatra is, akik modellértékűnek mondották. Mások is megléptek 

hasonló lépéseket, kevéssé szorongatott helyzetben, van ahol még határozottabb 

változatokban. Azzal nem volt probléma. 

Ez a másik amin el kell gondolkodni. Nincs erőteljesebb bizonyíték az eddig 

említettek igazságára, mint éppen ez. Csak a magyar státustörvénytől kell félni. Vajon 

miért? Erre a válasz ugyan az, mint azokra a kérdésekre, hogy miért csak az erdélyi 

kétmilliónak nem lehet egyeteme, miért csak a magyar egyházak nem kaphatják 

vissza ingatlanjaikat – tehát cselekvőképességüket? 

Nyilvánvaló mindenki számára, hogy a határon túli magyarság eltűntetése az első 

lépés a magyar kérdés végleges megoldásához. És ennek óhajtása az érintett 

országokban a különböző kormányok cserélődése közben csak árnyalati 

különbségeket mutat. Vagy az óhaj leplezésének intenzitása változik csupán. 

A kedvezménytörvény ezt próbálja megakadályozni. Egymagában nem képes, de 

döntő lépés arra, amerre nem volt eddig mersze elindulni egyetlen magyar 

kormánynak sem. 

A kedvezménytörvény utóbb továbbfejleszthető. Vagy a törvény, vagy maga a 

szemlélet és a módszerek. 

A kedvezménytörvény megakadályozhatja a magyar kérdés „végső megoldását”. 

Ez a törvény, megmaradásunk törvénye. 

Aki ezt tagadja, s főleg aki ezt megpróbálja megtorpedózni arról mondjuk végre 

ki, hogy nemzetáruló. 

 

 

 

Leányfalu 
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Naplójegyzet 2002. január 13. 

 

GONDOLATOK KÜZDELEMRE ÖSZTÖNZŐ VÉDETLENSÉGÜNKRŐL 

 

Vagyunk valamennyien, sokan, szeretném mondani, kik akaratunkon kívül, 

érdemnek távolról sem nevezhetően, hordozzuk magunkkal a keresztet, a senkinek 

sem ártó, és ezért lehet még fájdalmasabb, felháborodást, a nemzet féltésének 

mardosó, életünket rövidítő s mégis számunkra nélkülözhetetlen, belénk maródott 

érzését.  

Vannak sokan akik akaratukon kívül, bűnnek távolról sem nevezhető módon 

hordozzák közönyüket, tájékozatlanságukat, tévhiteiket - kinek mi jutott. 

És vannak valamennyien, kevesen, szeretném mondani, kik erős akarattal, minden 

bizonnyal bűnnek nevezhetően hordozzák magukban a gyűlöletet minden ellen ami 

arra emlékeztet, hogy magyar, hogy nemzet, hogy haza. 

A felháborodás fájdalmát levedleni képtelenek, és a lobogó gyűlöletüket oltani soha 

nem akarók versengenek a közönyösekért. Előbbiek azért, mert tudják, hogy akarva-

akaratlan, de ezekből áll a nemzet, utóbbiak…tulajdonképpen ugyan ezért, 

helyesebben ez ellen. 

A verseny egyenlőtlen. A szemeket és szíveket nyitogató nemzetféltők eszközei 

nem hasonlíthatók a tömegekre befolyást gyakorolni legjobban képes fegyvertárat 

kezükben tartó gyűlöletkeltőkével. 

A konkrét fegyvertáron túl ott van még valami, aminek nevét ki sem lehet mondani 

anélkül, hogy ne veszélyeztetnénk éppen azt amit féltünk. Amiképpen az északi 

népek egyes csoportjainál nem szabad kimondani a medve nevét, úgy kell kerülnünk 

a gyűlöletkeltés valódi céljainak és munkásainak megnevezését. E téren egy általuk 

már elkábított és egyre primitívebbre és korlátoltabbra tervezett világ áll mögöttük, 

készre manipulálva.  

Ha ezt a hatalmas erőkülönbséget nézzük, elfoghat a reménytelenség és fokozódhat 

önpusztító és marcangoló tehetetlenségérzetünk. 

De feltámad mégis valamilyen leküzdhetetlen belső indíttatásból a gondolat, hogy 

miként lehetne abból, ami minket belülről rágva, kívülről marva látszólag 

megsemmisít, új életet jelentő, szemeket megnyitó, nemzetet mentő erőket 

felszabadítani? 

Egyedüli szövetségesünk az ember folyton újraszülető igazságérzete lehet, mert jól 

tudjuk, hogy az igazság mellettünk van, a tények minket erősítenek. 

A tényeken alapuló érvelést kell minden erőnkkel előtérbe tartani, sallangoktól 

mentesen, amelyekbe belekapaszkodhat a gonosz, hogy ügyeletes professzionista 

félremagyarázóinak feladatul adja ki. 

Ha ezt jól átgondoljuk, akkor kiderül, hogy van mégis valami ami mellettünk szól, 

ami nekünk könnyebb. Mi csak azt kell letegyük a szemlélődők asztalára ami történt, 

nem kell azt átformálni, csalfa gúnyába öltöztetni, megideologizálni, színezni-

árnyalni. A tények ereje hatalmas. 
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Sokat gondolkodtam azon, hogy mi fordíthatja meg az eljövendő generációk 

hozzáállását ahhoz, ami egyben megmaradásuk záloga is. Mit tehetünk, hogy az 

álságosan kialakított tompalátás, az elferdített tényekre alapozott elferdült 

tárgyilagosság átforduljon a valódiba, egy a megmaradást garantálni képes, 

cáfolhatatlan tényeken alapuló tisztánlátásba? 

Újra meg újra egy érdekes példa jutott eszembe. A nagy emberek életével 

foglalkozó írásokban, riportokban nem egyszer hallottam, hogy a magyar nyelv terén 

felmutatott erényeiket Arany János - kamaszkorukban volt - tanulására, olvasására 

vezették vissza. Magam is pontosan emlékszem arra, hogy humán érdeklődésemet és 

íráskészségemet döntően befolyásolta az az év, amikor az első gimnáziumban - költő 

magyartanárom - egy évig a János Vitézt tanította nekünk. Azt hiszem, hogy ebben az 

életkorban a történelemtanárok, megfelelő segédanyag segítségével és a legnagyobb 

tárgyilagossággal, a szomszédok iránti megértéssel és saját hibáinkat is elemezve, de 

minden szörnyű és elképesztő részletével egyetemben kellene tanítsák a trianoni 

békeszerződés szövegét, az eredetit. Ennél biztosabb tudatébresztő gyógyszer nincs 

sehol, és ennél tárgyilagosabb sem. Nagyot tévednek azok, akik arra bíztatnak, hogy a 

teljes feledés eszközével kell túllépni a szörnyű nemzeti tragédiákon.  

Minden revíziós törekvéstől függetlenül, meg kell tanítani mindenkit arra, hogy 

legyen képes felismerni a Trianonban kicsúcsosodott, de nem akkor kezdődött és 

azóta is folytatódó művet. Tudják meg, hogy ez nem más, mint a magyarság kárpát-

medencei jelenlétének felszámolása. Csak ezzel a módszerrel juttatható el ez a 

tudatokba és csak így alakítható ki egy egészséges önvédelem a tompalátásra, 

közönyre, saját pusztulását észre nem vevésre szánt fejekben. A tanárokon múlik 

csupán, hogy ezt olyan módon oktassák, hogy ne az szülessen belőle, ami a 

túloldalról fenyeget, tehát nem gyűlölet a gyűlölet ellen, hanem okos önvédelmi 

reflex és tettrekészség. Persze tudom messze vagyunk attól, hogy a nemzeti 

alaptantervbe ilyenek kerüljenek be.  

Pedig az igazságtalanság tárházát jelentő szerződés megismerése, melyből süt a fő 

cél a gazdasági és gerinctörésig menő tudati megsemmisítés garantálásának célja, egy 

életre ellenállóvá tenné az azt ismerőket az álságos magyarázatokra. Mi több azt is 

megértenék, hogy a biztos halálba küldött magyarság feltámadása és tulajdonképpeni 

fölébük kerekedése mekkora zavart és irigy haragot szülő kisebbségi érzést szabadít 

fel folyamatosan az érintettekből. 

Az ezzel tisztába levőknek nem lenne többet román az erdélyi, és szlovák a 

felvidéki magyar, nem lenne vevő senki a státustörvénnyel kapcsolatos 

munkanélküliség kísértetének hangoztatására stb. De mindenki megértené azt is, 

hogyan lehetséges megfelelő demagógiával és pánikkeltő sivalkodással innen 

Magyarországról elérni azt, hogy a törvényszerűen és tradicionálisan minden 

szerződést megszegő Románia híresztelhesse rólunk a világban: rosszhiszeműen írtuk 

alá az egyezményt és eleve kijátszani készülünk azt. 

Ez utóbbival kapcsolatban egyébként ismét eszembe jut a számos példa, melyek azt 

igazolják, hogy minden általuk elkövetett égbekiáltó gazemberséggel képesek voltak 

megvádolni minket. Az anyák hasából kimetszett magzatoktól, a Párizsba szállított 

prostituáltakon át a nemzetiségi iskolák bezárásáig sok mindennel. Tárháza ennek az 

a Romániában ma is kedvelt Lancranjan könyv, melynek magyar fordítását szintén 

tananyagba lehetne iktatni. Mert nekünk nem elég világtörténelmet tanulni, nem elég 

a magyar történelmet megismerni, de alapos ismeretekre lenne szükségünk a 
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szomszédságtörténelemből is. Mint amiképpen azokkal az érdekszférákkal sem ártana 

tisztába lenni minden szinten, akik maradék hazánkban élnek úgy, mintha már ők is 

leendő szomszédok lennének. 

Tudni kell, hogy azok az északi népek azért nap mint nap megküzdenek a 

medvével. és többnyire le is gyűrik. 

 

 

 

Leányfalu 
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Naplójegyzet 2002. január 22. 

 

 

                                Elhangzott: A magyar jobboldali sajtó műhelyei sorozatban 

                                                      2002. január 26. 
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ZIMANKÓS TÖPRENGÉSEIM 

EGY ÓVATOS BIZAKODÁSSAL VÁRT TAVASZ ELŐTT 

 

 

A 2001. év vége a nemzeti gondolat felett őrködő elmét optimizmussal töltötte el. 

Ezt az optimizmust csak egy aggodalom ellenpontozta. Tudtuk, hogy igen kegyetlen, 

szennyes kampány elé nézünk. És tudtuk azt is, hogy a politika soha sem kesztyűs 

kezének nemszeretem újlenyomatán fanyalgó értelmiségiként, most alkalmunk lesz 

szembesülni a valódi fertővel. 

Nem tévedtünk. 

Nem is igényelt nagy bölcsességet ez az előrelátás, hiszen azok akik erre a 

garanciát jelentették, nem csak a nemzetben gondolkodók szerint, de saját bevallásuk 

alapján is  örökösei és egyeneságú utódai azoknak, akik bármi áron ragaszkodtak a 

hatalomhoz. És a vele járó személyes előnyökhöz, meg az ezeket jutalomként 

garantáló nemzetfeletti, nemzetidegen érdekekhez. 

A gyökereket az átlagos tájékozottságú magyar is fellelheti a Tanácsköztársaság 

idején, bricseszes Károlyi Mihály, majd a páncélvonatos Kún Béla körül. És máig 

jellemző példája ennek Jászi, aki a magyarság pusztulásáért nyíltan küzdő Benes 

szárnyai alól biztatott az újabb csonkításra, csak azért, hogy a béna és kiszolgáltatott 

maradék aztán az övék legyen. Ő volt az is, aki a bethleni konszolidáció idején 

kitalálta a kívülről adagolt, magyar tollnak tulajdonítható, befeketítés módszerét. 

Ami Jásziéknak még nem sikerült, azt elérte az idegen érdekeket meglovagoló 

Rákosista gyászcsapat és 1956. után a náluk is ravaszabb Kádári elit. 

A ma szörnyűségeiket harsogó utódok, akik lassacskán a gerontokraták 

Brezsnyevi kategóriáját kezdik idézni, ennek az elátkozott láncnak legutolsó és 

legveszedelmesebb szemei.  

Hiába próbáljuk elfogadni, hogy a politika eszközei sehol és soha nem voltak egy 

értelmiségi számára szalonképesek, mégis most olyan jelenségek bukkannak fel, 

amelyek nem csupán a jó ízlés határait haladják meg, de kimerítik a nemzetárulás 

fogalmának legszigorúbb kritériumait is. 

Eszembe jut egy régi eszmefuttatás, melynek során arról beszéltem, hogy  ki az 

aki jobban megérdemli Erdély birtoklását. A kérdésfelvetés természetesen csak 

teoretikus volt, hiszen a gyakorlati élet ezt már nem így veti fel. Más megoldásokra 

várunk. De ami a „megérdemlést” illeti ott nem tűnt kérdésesnek a válasz. A románok 

évtizedes szenvedésekkel bizonyították, hogy hajlandók bármilyen áldozatra ezért. A 
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Ceausescu idején átélt kínjaikat folyton, újra meg újra sikerült elfogadtatni az erdélyi 

kártya ravasz bedobásával. Anyaországi magyar elképzelni nem tudja azoknak az 

időknek a képtelenségeit. Itt javában pusztított már az ármányos puha diktatúra, 

posványba húzó - és a jövő eladására alapozott - puhaságával. 

Ezekben az években tesztelgettem a magyar átlagállampolgárokat s bizony az 

esetek elsöprő többségében arra a következtetésre juthattam, hogy elért 

életszínvonalukból töredéknyit sem áldoznának egy esetleges revizióért. Ellenkezőleg 

a legtöbben fennen hangoztatták, hogy az katasztrófa lenne, hogy a kirabolt és 

lepusztított elcsatolt területek már semmi értéket nem jelentenek nekünk. Ha legalább 

a legfőbb érvet említették volna, ami ma is a legnagyobb biztosítékot kellene jelentse 

a szorongó szomszédoknak, mégpedig azt, hogy 6-8 millió idegenajkú idecsatolása – 

mai demográfiai és tudati hullámvölgyünkben - néhány évtized alatt az ország s a 

nyelv végét jelenthetné. De idáig az utópisztikus fejtegetés soha nem jutott el. Elakadt 

az az életszínvonal féltésénél. A Trabant, a hűtőszekrény a napi két sör volt 

veszélyben szerintük. 

Mondhatnám most, hogy azok, akik a státustörvény kapcsán bedobott iszonyú és 

bornírt, munkahelyféltő riogatást kitalálták jól számítottak. De ennél többet kell 

mondanom. Itt nem csak jól számítottak, de pontosan tudták, hogy a választói 

„emberanyag” jelentős része még a saját nevelésük s nem tudott felnőni abból a 

mélységből, ahova negyven év alatt taszították. Pontosan tudták miért szavazták meg 

a törvényt, melyre szükségük volt mint a falat kenyérre (nem azért amiért a határon 

túli millióknak), s azt is tudták előre, hogy másnap indul a látszólag önmagukat 

meghazudtoló ellentámadás.  

Most, hogy egyes közvélemény kutatók a preferenciák drámai megváltozását 

jelzik, bár ennek jó része lehet szuggesztív hazugság is, annyit el tudok hinni, hogy a 

jelzett - elődeik (sőt jórészt még maguk) által - előgyúrt rétegeket sikerült 

mobilizálniuk. 

Melyik az igazi magyar nép? Erre fogunk húsvét után választ kapni. 

Ha a magyar nép azokból áll akiket mi tartunk annak, akik 56-ban vérüket, 

életüket, sőt egész élő életüket hajlandók voltak áldozni, akik 89-ben életük mellett 

saját összekuporgatott kocsijukat is kockáztatva vitték a segélyt, akik 1998-ban az 

ébredés jelét mutatták, akkor nem kell aggódni, és töprengéseim zimankóját a bennük 

való bizakodás kell felolvassza. 

Ha azonban a magyar nép még ma is ott tart, hogy ennyire primitív és átlátszó 

érveléssel félrevezethető, akkor olyan lépés következhet, mely a nemzeti lét 

fennmaradását kérdőjelezi meg.  

Az utóbbi négy év gazdasági, és ami ennél is fontosabb nemzeti fellendülését 

folytatva, még a globalizáció elkerülhetetlen kihívásaival is képesek lehetünk 

szembenézni 

Az 1996-98 közötti szörnyű előkészítés kiteljesítése olyan művé burjánozhat, 

amely a gátlástalan hatalomvadászok segítségével a nemzethalál szélére lökheti az 

országot. 

Hogyan is történt a privatizáció. Értéktelenné züllesztették a kiszemelt 

objektumot, és fillérekért eladták, aztán beseperték a számukra busás, az igazi 

értékhez mérten nevetséges jutalmat.  Az utolsó, a legnagyobb falat, maga az ország 

lesz. S benne mi valamennyien. Az elértéktelenítés lehetőségére várnak csupán a 

szolgalelkű hatalomvágyók.  
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2002. április 7. nem hozhatja vissza „április negyedikét”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      UTÓSZÓ 

 

 

Ezerszáz éve nehezen múlik az idő Erdély felett. Három nemzet érzi, érezte 

magáénak. A magyar, s benne a székely - ezer éven át birtokon belül - itt, vagy itt is 

itthon volt, a szász itt lett szásszá, a szent korona védelme alatt s 800 évig volt otthon, 

- mígnem önkéntes hiszékeny csatlakozási nyilatkozata után jó fél évszázaddal, 

immár kényszerű egyetértésével, eladták Németországnak. A román európai 

gyökereit érzi itt s - bár nagy igyekezettel feledné a magyar hozzájárulást - ezért oly 

szent talán számára úgy 200-250 éve ez a gyökér. Mert annak előtte, ezerszáz éve, a 

nemzeti tudat kialakulását megelőzően, nem voltak ilyenféle fel és beosztások. 

Mindenki a maga szertartása szerint imádta az egy Istent, a maga természetességével 

szerette a közös szülőföldet, a maga hűségével szolgálta mindenkori urát, s beszélte 

anyja nyelvét, meg tette, amit még érdemes és célszerű volt megtenni.  

A régi írások kutatói tudják, hogy szinte ugyanennyi idő óta szereti a nehezen 

múló időt megfogni az erdélyi ember. Krónika, emlékirat, napló, levél vagy bármi 

más formában. 

Azok az írások melyek e kötetben sorakoznak, jórészt naplójegyzetek az utóbbi 

húsz évből, s ha van ami nem az, az is a nap hangulata, lehetőségei és célszerűsége 

alapján íródott. Felkérésre vagy valamely cél érdekében. Idővel a naplójegyzetek is 

jórészt a sajtó oldalaira kerültek, de megőrizték az elmélkedés közben születő 

iromány sajátosságait. 

Az alábbi gondolatokat olvasásra méltató, remélem nem feledte megnézni minden 

írás elején a dátumozást. Lényeges, főleg a régebbieknél, de az újabbak esetében is 

nem egyszer. 

Nem akarok a műfaj nagyjaival versenyre kelni, nem is tehetném. Nem akarok 

többnek látszani, mint amennyi vagyok, el sem hinnék. 

Célom e kötettel csupán annyi, hogy rálátást adjak az átlag erdélyi - talán az 

erdélyi értelmiség jelentős részének - gondolkodásmódjára. Sokan vannak már az 

anyaországban akik az utóbbi nyolcvan év történései miatt Erdélyből is eredeztethetik 

családjuk fáját. Egyre többen. Ennek ellenére sok a tévhit, a belemagyarázás, s főleg a 

félremagyarázás körülöttünk. 

Hát tekintsenek bele gondolatainkba, pillantsanak be lelkünk egy-egy rejtett 

zugába, vizsgálják felül esetleges előítéleteiket.  

Ez vagyok, és ezek vagyunk sokan. 

 

 

 



 286 

 

Leányfalu 

2002. január 31. 
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