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Köszönetet mondok 

mindazon névteleneknek, kik a 

Bolyai Alapítványon keresztül 

támogatták e kötet megjelenését. 
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ELŐHANG 

 

Negyedik éve mondhatom hivatalosan is azt, hogy Európához tartozó európai vagyok. Hogy 

előtte ezt ki tiltotta meg, s főleg, hogy előtte miért nem voltam az, tudjuk jól. Pedig számomra 

az európaiság nem a nyugat gazdagságát, nem is csak a szólás szabadságát jelentette, hanem 

azt a belső igényt, melyre szüleim és a velük örökölt szellemi környezetem nevelt, s melyről 

soha le nem mondtunk.  

Már megismertük, hogy mit jelent az az Európa, ahova az ország egy része lelkendezve 

lépett be. Mi azonban továbbra is jobban érezzük magunkat a „belső” Európánkkal. Miközben 

az ország azért küzd, hogy megfeleljünk kegyes és hálátlan befogadóinknak, bennem egyre 

erősebben éledezik egy olyan érzés, hogy inkább ennek a külső Európának kellene 

megküzdenie azért, hogy megfeleljen a bennünk élő belsőnek. Feltéve, ha meg akar maradni 

annak, amire történelme elhívta. 

Első európainak kikiáltott éveimet azonban nem az annak való megfelelés 

igyekezetének gondja árnyékolta be, hanem főleg az ettől független, sőt ennek ellenére 

fennálló belmagyar gond. 

Nem tudnánk élni a nagy alkalmakkal? Vajon a mi sikereink folyton a 

sikertelenségeinkből csíráznak ki, – lassan és dadogva? Sokan el sem ismerik őket sikernek. 

Vajon most is egy nagy bukásból, egy az elmaradt forradalmat helyettesítő sokkoló 

mélypontról indulva születik meg az új Magyarország? 

A sok tragédia: Mohi, Mohács, Nagymajtény, Világos, Trianon, Párizs után talpra 

álltunk. 1989-et, az első szerencsés fordulatot követően azonban orra bukott az ország. Mint 

aki megrészegült. Most összetörve tapogatja vérző sebeit. 

Ebben a könyvben naplójegyzetek vannak. Olyanok, amelyek részben megjelentek, 

részben pedig nem. Olyanok, melyek nem mind képezték publicisztikám rendszeres 

rovatokba szedett részét, amelyeket először csak úgy magamnak írogattam, mint csendes 

európai. E különböző szándékkal keletkezett írások időrendjükben mégis követik ezeknek a 

keserves felismerést hordozó első éveknek a történetét. Ha itt ott a történeti kronológia 

szempontjából hézagos lenne az egész, kiegészíti az előző kötet, melyben nagyobb 

rendszerességgel sorakoznak az Erdélybe küldött levelek, pontosabban egyfajta tudósítások, 

egy az elektronika jóvoltából immár célzott palackposta. Mint újdonsült európai, az ehhez 

társítható nagyképűséget parodizálva Európából küldöm őket. Címe tehát ez: Levelek 

Európából. 

Sokan reménykedünk, hogy végre vége lesz a keserűségnek, és képesek leszünk a 

magunk hibájából is hatalomra került rombolók nyomait eltűntetve újrakezdeni? Még három 

év várakozás áll előttünk. Vagy ismét azok folytathatják azt, amit építésnek neveznek, s mi 

valamiért rombolásnak látunk, vagy képzelünk?  

Bármi legyen az elkövetkező évek története, én nem a gazdasági bajoktól félek 

elsősorban. A lelki, szellemi pusztítás visszafordíthatóságának nagy kérdőjelei, vagy netán 

visszafordíthatatlansága aggaszt. Ha egyáltalán lesz ilyen igény…? 

Bármi is történjen, erőt és reményt csak a hit és a feledésre szánt, de mégis élő 

történelmi tapasztalat nyújt. 

 

Leányfalu, 2007. december 21.                                                                    Szász István Tas 
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Utóirat 2008. február 27-én. 

 

 

Kocsis István megtisztelő és nagyszerű bevezető tanulmánya választ ad az olvasóval 

együtt felvetett kérdőjeleink sokaságára. Ez a munka egyben az említett „kísérő kötet” a 

Levelek Európából bevezetője is. Hiszen azok az írások csak azért kerültek külön 

gyűjteménybe, mert születésüket az Erdélyi Napló felkérésnek köszönhették egy olyan 

időszakban, mely a kárpát-medencei magyarság számára ígéretes lehetett volna, de 

kihasználatlan maradt. 

 

KOCSIS ISTVÁN: 

BEVEZETÉS 

 

(Szász István Tas esszéinek és jegyzeteinek történelmi háttere) 

 

Szász István Tas könyvsorozatának e kötete a magyarságtudat válságáról szól. Meg akarja 

érteni a szerző a megérthetetlent is, azt is, hogy nemcsak a Trianon teremtette országokban 

létezik magyarellenes politika, hanem Magyarországon is, meg akarja érteni a Szégyen 

Napjának, 2004. dec. 5-ének a rejtélyét is, amikor a magyarellenességével tüntető magyar 

kormány ünnepelte a magyar nemzet vereségét. 

Meg akarja érteni, miért olyan kiszolgáltatott a mai magyar nemzet, és tudni szeretné, 

miképpen lehetne úrrá e nemzet a jelen drámai helyzetein… 

 A jelen drámáit akarja bizony megérteni Szász István, és rádöbben, hogy egyetlen egyet 

sem lehet méltóképpen megérteni közülük, ha nem érti meg a világtörténelem 

legfelfoghatatlanabb drámáját, a trianoni rémdrámát. 

És könyvében ezerszer visszatér Trianon felfoghatatlan rejtélyéhez, valamint ahhoz a képte-

lenséghez, amit trianoni pszichózisnak nevezünk… 

Könyvéhez írott Bevezetésünkben mi másról írhatnánk, mint amit ő minden bajok okának 

tekint, a világtörténelem legnagyobb bűntényének? 

És kérdezzük Szász Istvánnal: felfogható-e egyáltalán Trianon, megérthető-e Trianon 

kárvallottjának, a magyarságnak a trianoni pszichózisa, megérthető-e Trianon 

kedvezményezettjeinek, a románoknak, szerbeknek és szlovákoknak a trianoni pszichózisa… 

Válaszolni is megpróbálunk a legrejtélyesebb kérdésekre, mégpedig annak reményében, hogy 

ha az okot megismerjük, akkor az okozattal méltóképpen szembe tudunk nézni. 

 

 

I. 
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MISZTÉRIUMJÁTÉK A XX. SZÁZADBAN: TRIANON. A LEGKÉPTELENEBB 

TRIANONI TÖRTÉNETEK. TRIANON FELFOGHATATLANSÁGA 

 

1. Amit mindenki tud Trianonról  

 

A trianoni békediktátumot (1920. június 4-én írták alá a versailles-i Nagy-Trianon palotában 

azt az okmányt, amely elrendelte a történelmi Magyarország feldarabolását) a szakirodalom 

elsősorban a következő tények ismeretében tekinti képtelennek, illetve felfoghatatlannak: 

– Magyarországot, amelynek katonái a négy évig tartó I. világháború után idegen földről 

térnek haza fegyverszüneti egyezmény és nem kapituláció alapján, Trianonban oly módon 

rekesztik ki a tárgyalásokból, mintha feltétel nélkül adta volna meg magát. 

 – Magyarország területéből, mely  – Horvátország nélkül – 283 000 km2 volt 67 000 km2-t  

olyan országokhoz csatolnak, amelyek a háború idején ugyanazon az oldalon harcoltak, sőt 

ugyanazon központi parancsnokság irányítása alatt: az Osztrák–Magyar Monarchiában az 

Osztrák Császárság részeként önálló államisággal bíró Csehországhoz 63 000 km2-t  (e terület 

3,5 millió lakosából 1 millió 72 ezer magyar és szinte egy tömbben él a Trianonban 

meghúzott határ közelében), az Osztrák–Magyar Monarchiában az Osztrák Császárság 

részeként szintén önálló államisággal bíró Ausztriához pedig 4 000 km2-t.  

 (Látni fogjuk a továbbiakban, hogy utóbbi a cinizmus diadalát legjobban megvilágosító 

példa: mindenki, aki számít a versailles-i és a trianoni tárgyalásokon, Németországot szeretné 

megbüntetni, és mintha mégis az lenne a fő célja, hogy bűnbakot találjon Németország 

helyett. A németellenes indulatokból képződő feszültséget átalakítják előbb osztrák-, majd 

magyarellenes feszültséggé. Az utolsó felvonásban az osztrákellenes indulatok is 

magyarellenes indulatokként határozzák meg a döntéseket. És az Osztrák–Magyar Monarchia 

egyik része, a történelmi Ausztria számára is területeket szakítanak ki Magyarországból, s 

hogy ezt megtehessék, az Ausztriával szomszédos megyéket kettévágják, és akik ezt eldöntik, 

azok tudván tudják még azt is, hogy e megyéiben a Magyar Királyságnak nem laknak 

osztrákok – néhány vasutas vagy orvos vagy kereskedő stb. kivételével –, de azt is tudják, a 

világgal könnyű elhitetni, hogy az Ausztriának szánt országrész osztrák többségű, hisz azt 

lehet hazudni, hogy a törökvilág után odatelepített svábok – egy részük még németnek vallja 

magát, de nem osztráknak –  osztrákok.) 

– Romániának, amely 1917. május 7-én különbékét köt Magyarországgal (és Németországgal 

is) 2,9 millió román nemzetiségű magyar állampolgárra hivatkozva nagyobb területet 

juttatnak Magyarországból, mint amekkorát a 11 milliós magyarságnak meghagynak. 

(Romániához csatolnak 102 000 km2-t, Magyarországnak pedig 93 000 km2-t hagynak meg.)  

Románia így több mint kétszer akkora területet kap 1920-ban, mint amekkorára a román irre-

denták számítottak a világháború előtt. (Ők nagyjából az 1940. évi határrevízió, az ún. máso-

dik bécsi döntés alkalmával meghúzott, etnikainak tekinthető határokat tartották elfogadható-

nak és kiharcolhatónak.)  A 137 000 km2-es Románia váratlanul és mindenki, a román politi-

kusok számára is érthetetlenül 295 000 km2-es országgá válik.  

– A Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz (Csehszlovákia és Nagy-Románia mellett a 

harmadik mesterségesen létrehozott államalakulat) csatolnak (Horvátországon kívül) 21 000  
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km2-t 465 000 magyar lakossal. (A magyarokon kívül e területen nagy számú német lakosság 

él. Kisebb lélekszámban szerbek és románok.) 

Fenti képtelenségek kevésbé felfoghatatlanoknak tűnnek, ha érdemben válaszolunk arra a 

kérdésre, hogy kik döntöttek Trianonban? 

 

 

2. Trianon felfoghatatlansága. A legképtelenebb trianoni történetek. Kik döntöttek 

Trianonban? 

 

Kik döntöttek Trianonban? 

Nem nehéz felismernünk, hogy Trianonban nem azok döntöttek, akik a nyilvánosság előtt 

szerepeltek. Nem a legaktívabbnak látszók, nem Georges Benjamin Clemenceau, a korabeli 

francia miniszterelnök és nem David Lloyd George, az angol miniszterelnök. (Bizonyítékkép-

pen talán elég lenne elolvasni utóbbi visszaemlékezéseit, amelyekből ha több nem, annyi 

bizonyosan kiderül: Trianonban a szerző még nem tudta, mit miért tesz, milyen utasítást miért 

kell teljesítenie. Kiderül persze az is, hogy később meg akarja tudni, annyira, hogy Trianon 

után tanulmányozni is kezdi mindazt, amit már Trianonban ismernie kellett volna.1) 

Mielőtt folytatnánk a válaszadást arra a kérdésre, hogy kik döntöttek Trianonban, vegyük 

figyelembe a következőket is: 

Nemcsak Trianon rejtélyes, megmagyarázhatatlan, hiszen már az első világháború kitörése is 

érthetetlen, elfogadottá vált magyarázatai kitörésének mind hiteltelenek, kivéve azt az egyet, 

hogy a világháború kitörése minden idők legügyesebb manipulációjának az eredménye... 

Miért felülmúlhatatlan a kulisszák mögött álló, máig le nem leplezett manipulátorok 

ügyessége? Ráveszik a háború kirobbantására azokat, akiknek semmi érdekük nem fűződik a 

háború kitöréséhez. Oroszországnak nincs valódi háborús célja, az Osztrák–Magyar 

Monarchiának sincs. (A Ferenc Ferdinánd elleni sikeres merényletet tekinthetjük a legkevésbé 

a háború okának, hiszen a merénylet után mindenki megkönnyebbül, aki aggódott a monar-

chia jövőjéért, maga Ferenc József is.)  

De a legnagyobb rejtély mégsem a háború kitörése, hanem az, hogy miért nem volt szabad 

elfogadniuk 1917-ben az antant vezető politikusainak az Osztrák–Magyar Monarchia új 

uralkodójának, Károly császár-királynak a különbéke-ajánlatát... Ha nem az volt a békeajánlat 

elutasításának az oka, hogy csak azért is meg akarták hosszabbítani a háborút, akkor csak az 

lehetett, hogy a háború egyik titkos célja éppen az Osztrák–Magyar Monarchia felszámolása 

volt. Hogy lehetett volna Károly császár-királlyal békét kötni, ha éppen ő volt az egyik 

áldozatra kiszemelt? (Annak számára tehát, aki addig nem sejtette a tisztábban látó korabeli 

politikusok közül, hogy a háború kitörésének okai dehogyis azok, amelyeket a bábu-politi-

kusokkal a kulisszák mögött rejtőzködő valódi hatalmasok kinyilváníttattak, annak számára 

1917 óta, az Osztrák–Magyar Monarchia békeajánlatának visszautasítása óta legalább ennyi 

nyilvánvaló.) 

A bizonyítékok bizonyítéka arra, hogy a világháború célja nem lehetett az, amit meghirdettek, 

természetesen nem más, mint a világtörténelem legképtelenebb története, az, amelyikre a 

                                                 
1 Lloyd George, David: The Truth about the Peace Treaty. London, 1928. I–II. 
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Wilson–Masaryk viszony hívja fel a figyelmet... Vagy mégsem ez, hanem egy másik képtelen 

történet, az, amelyiknek főhőse Brătianu román kormányfő? 

 A trianoni kulisszák mögött titokban irányító hatalmasságok közül néhánynak már ma is 

ismerjük a kilétét. A legfelfoghatatlanabb természetesen azoknak a hatalma, akiknek 

hivatalosan semmiféle hatalma nem volt. Tomaš Garrigue Masaryknak hívták az egyiket; 

korabeli minősítése: egyetemi tanár. Lehet, hogy az előretolt bábuk (Lloyd George és a töb-

biek) nem mindig az ő akaratát teljesítették, s még az is elképzelhető, hogy nem voltak 

tudatában annak, hogy az ő akaratát teljesítik, de uraik közül Masarykon kívül csak néhányat 

ismerünk név szerint. Nevezzünk is meg egyet, mégpedig azt, aki Masaryknál is titokzatosabb 

személyiség. Az amerikai Edward Mandell House-ra hívjuk fel a figyelmet, minden korabeli 

politikus „House ezredesére”, aki hivatalt sem viselt, de még ezredes sem volt, mindazonáltal 

sokan a korszak leghatalmasabb férfiújának tekintik… A korabeli tanulmányozható források 

alapján sem nehéz megállapítanunk, hogy Thomas Woodrow Wilson, az Amerikai Egyesült 

Államok elnöke igen gyakran rendelte alá a saját akaratát az övének. 

A látszat ugyan az, hogy a győztes állam elnöke, Wilson a Masaryk akaratát teljesítette és 

mindig és csakis a Masarykét, és Wilsonnak ez a furcsa magatartása azért is feltűnő, mert 

semmi sem áll távolabb az ún. wilsoni eszméktől, mint Masaryk eszméi, és mert semmi sem 

áll távolabb Wilson terveitől sem, mint Masaryk tervei, de megnehezíti Trianon 

tanulmányozójának helyzetét, hogy nem lehet biztos abban, hogy House ezredes eszméi és 

tervei nem voltak azonosak a Masarykéival, hiszen „az ezredes” sikerének egyik titka éppen 

az volt, hogy nagyon ügyesen leplezte mindig valódi eszméit és terveit.  

Minden félreértés elkerülése végett tesszük hozzá fentiekhez a következőket is: azt sem 

állítjuk határozottan, hogy Masaryknak viszont minden titkát ismerjük. Amit ő maga megírt 

életrajzi könyvében, az hiteltelen, amit elképzelünk hamisításai és ködösítései helyébe, az bi-

zonytalan, az egyetlen dolog, amiben biztosak lehetünk: Wilson, az I. világháború 

tulajdonképpeni győztesének, az Amerikai Egyesült Államoknak az elnöke a saját akaratát 

képtelen volt érvényesíteni, de a Masaryk akaratának az érvényesülését, azaz saját eszméinek 

és terveinek megcsúfolását nem tudta megakadályozni… És mintha nem is követett volna el 

minden tőle telhetőt, hogy saját akarata helyett ne a Masaryké érvényesüljön...  

Az Amerikai Egyesült Államok elnökének a magatartása a leghihetetlenebb a 

„béketárgyalások” idején. Arra, hogy Wilson miért nem érvényesíti akaratát Trianonban, mi-

képpen történhetett meg, hogy a hatalom nélküli Masaryk győzedelmeskedhessen az I. világ-

háborúban hadat viselő országok legerősebbikének az elnökén, lehetetlen elfogadható magya-

rázatot adni. Masaryk győzelme a XX. század történelmének talán legnagyobb rejtélye.2 

Hogy komolyan vehessük a rejtély felfoghatatlanságát, vegyük tekintetbe a következő 

tényeket:  

Az első világháború úgy ér véget, hogy az Amerikai Egyesült Államok belép a háborúba. Az 

amerikai hadseregnek nem kell hatalmas csatákban győzedelmeskednie, hogy ellenfeleit, a 

központi hatalmakat térdre kényszerítse. Azzal győz, hogy az Amerikai Egyesült Államok 

elnöke, Wilson meghirdeti azt az örök békét, amely azáltal válik örök békévé, hogy nem 

                                                 
2    Vö. Kocsis István: A meztelen igazságért. A magyar–román viszony megromlásának története. Budapest, 
1994. Második, javított kiadása: Budapest, 1996. 301–314. 



 - 8 - 

diktátumok, hanem népszavazás fogja eldönteni a határvitákat. Nem győztesek és legyőzöttek 

fognak tárgyalni egymással a béketeremtés asztalainál, hanem egyenrangú nemzetek, akiket 

egyképpen megillet a legszentebb jog: a népek önrendelkezési joga. Tulajdonképpen mindegy 

tehát, hogy kiket neveznek meg győzteseknek és kiket legyőzötteknek... Tulajdonképpen 

Wilson elnök gyönyörű eszméinek, megnyugtató nyilatkozatainak és tervezeteinek köszönhető, 

hogy elmaradnak a mindent eldöntő, legelkeseredettebb, legnagyobb emberáldozatokat 

követelő végső ütközetek. A hadseregek nem kapitulálnak, hanem fegyverszüneti 

egyezmények alapján hazaindulnak. Németország hadserege is ellenséges földről vonul haza, 

Ausztria–Magyarországé is – nem győztes hadakként, de nem is vert hadakként, potenciális 

vesztesekként mégis, mert ha az ellenfél oldalán nemrég hadbalépett Amerikai Egyesült 

Államok haderejével komolyan meg is kellene küzdeniük, bizonnyal alulmaradnának... De 

Európa további sorsát nem az határozza meg, ami a fegyverszüneti egyezmények megkötése 

előtt történik, hanem ami utána... Az határozza meg, hogy Wilson Versailles-ban és Trianon-

ban szembefordul eszméivel, megtagadja nyilatkozatait, tervezeteit... Ennek nemcsak az igaz-

ságtalan és felfoghatatlan trianoni békeszerződés lesz a következménye, nemcsak a magyar, 

román, szlovák, szerb stb. trianoni pszichózisok kialakulása, hanem a hagyományos európai 

szellemiség halálos sérülése is... Mindaz, ami az európai politika végzetes meghasonlását 

eredményezi, ami a fasizmusnak, illetve a nácizmusnak, valamint a kommunizmusnak uralko-

dó ideológiává válását lehetővé teszi, ami a II. világháborút elkerülhetetlenné teszi, annak a 

következménye, hogy Wilson megtagadja korábbi önmagát, korábbi eszméit... A maga esz-

méi, elképzelései helyett Wilson a Masarykéit fogadja el. 

Mi van Wilson veresége, Masaryk győzelme mögött?  

Szembesítsük csak Wilson és Masaryk elképzeléseinek és terveinek a Kárpát-medence 

jövendőjére vonatkozó részét. (Eltekintvén attól a feltevéstől, hogy talán nem is Wilson volt 

az Amerikai Egyesült Államok leghatalmasabb férfiúja, hanem House ezredes.)  

Masaryk elsőrendű célja a soknemzetiségű Osztrák–Magyar Monarchia feldarabolása, és 

újabb soknemzetiségű birodalmak (Csehszlovákia, Románia, Jugoszlávia) megteremtése e 

monarchia területének a felosztásával. Wilson elsőrendű célja viszont a tartós európai béke 

megteremtése. E cél érdekében nem szétdarabolni óhajtotta az Osztrák–Magyar Monarchiát, 

hanem föderalizálni; Magyarország több mint 200 000 km2-es területtel lett volna a 

föderalizált birodalom tagja, az 57 800 km2-es tulajdonképpeni Erdély önálló országként, a 

Felvidék Magyarország autonómiával bíró részeként; Csehország történelmi területeivel lett 

volna tagja a közép-európai államszövetségnek, Ausztria hasonlóképpen.  

Masaryk célja válik valóra, Wilsonnak még azt sem sikerül elérnie, hogy a birodalom népei 

népszavazáson nyilváníthassák ki akaratukat. Wilson aztán 1918 őszén minden komolyabb in-

dokolás nélkül megtagadja saját álláspontját, szembefordul az önrendelkezési joggal, a nép-

szavazás intézményével, még az 1918 elején közzétett híres 14 pontjával is...  

Meggyőzték volna Wilsont Masaryk érvei, eszméi, elvei?  Aligha.  Ezek ugyanis egymásnak 

ellentmondóak, és tulajdonképpen annyiszor változnak, ahányszor megteremtőjük stratégiája 

és taktikája. (Erről győződünk meg, ha elolvassuk műveit, köztük A világforradalom című 

nagy munkáját.) Mi fogja össze Masaryk gyakran változó álláspontját és eszméit? Úgy tűnik, 

semmi más, mint a legsikeresebb professzornak az igazságról és a szükségszerűségről alkotott 

sajátos felfogása: igaz és szükségszerű az, ami a felbomlasztandó birodalomnak (Osztrák–Ma-
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gyar Monarchia) árt, illetve ami a megteremtendő birodalmaknak (Csehszlovákia és a többi-

ek) használ. Míg a soknemzetiségű Osztrák–Magyar Monarchia létezik, addig legelőnytele-

nebb és legképtelenebb államalakulat a soknemzetiségű, de nyomban legelőnyösebbé, leg-

szükségszerűbbé, legtermészetesebbé válik, amikor a megteremtendő új soknemzetiségű or-

szágokról van szó.  

Minden átminősül Masaryknál: amilyen határozottan érvel 1918-ig az etnikai elvű határmódo-

sítások mellett, oly következetesen védelmezi a világháború befejezése után az államhatárok 

megváltoztatásának földrajzi-stratégiai szempontjait. Miért? Mert úgy tűnik neki, hogy Ma-

gyarország ellen már érvényesíttetni lehet e szempontokat. Amíg az Osztrák–Magyar Monar-

chiát viszonylag szilárd birodalomnak látja, Masaryk híve a népszavazás intézményének. De 

amikor 1918-ban kiderül, hogy az Osztrák–Magyar Monarchiát a nagyhatalmak vezető politi-

kusai már hajlandóak feldarabolni, de a halálra ítélt birodalom különböző nemzeteinek több-

sége ragaszkodna a status quohoz, szembefordul a népszavazás intézményével, s amellett fog-

lal állást, hogy helyesebb, ha a népek helyett a népek vezetői döntenek. 

Wilsont kevésbé ellentmondásos érvelés sem tántoríthatta volna el álláspontjától.  

Őt Masaryk nem meggyőzte, hanem legyőzte. De miképpen? 

Mielőtt válaszolnánk e kérdésre, foglalkozzunk Trianon többi felfoghatatlan rejtélyével…  

Mindenekelőtt azzal, hogy miért szólították fel a „béketárgyalás” előadóit és hozzászólóit, 

hogy ne ragaszkodjanak az igazságnak még a látszatához sem, hanem hazudjanak. 

Érdemes összehasonlítani a Thomaš Garrigue Masaryk sikeres szereplését Trianon román 

„hősének”, Ioan I. C. Brătianunak a nem kevésbé sikeres szerepjátszásával. Brătianu ugyan 

majdnem országvesztőként fejezte be politikai pályafutását – ha az Amerikai Egyesült 

Államok nem lép be a háborúba, akkor bizonyára –, de nem egyszer adta bizonyságát 

politikusi, illetve diplomatai rátermettségének is. (Többek között akkor, amikor eléri, hogy a 

fegyverszüneti egyezmények megkötése után a román hadsereg újra és újra átléphesse az 

újabb és még újabb demarkációs vonalakat.) 

 Ámde a Trianonban 1919. február 1-jén a Tízek Tanácsa előtt tartott beszéde felfoghatatlan. 

Ebben úgy hazudozik, mint egy vásott kölyök, s ha Clemenceau, Lloyd George, Orlando és 

maga Wilson komolyan vették volna hivatásukat, deklarált elveiket, minden bizonnyal az 

ötödik állítása után kivezettették volna Brătianut a teremből mint a Tanácsot hazudozásával 

sértegetőt. De nem vezettetik ki, végighallgatják.3 Önszántukból? Nem merik kiutasítani? 

Ugyanazok parancsoltak nekik is, akik Brătianunak valahogyan tudomására hozták, hogy 

hazudjon nyugodtan, nem fogják észrevenni... Kik biztatják hazudozásra, kik parancsolják 

meg Wilsonnak és a többieknek, hogy a hazugságot igazságként kell tudomásul venni? Kik 

vezényelték a kulisszák mögül a trianoni békekötésnek becézett szörnyűséget?  

Brătianu jó politikus volt, ha nem szólítják fel hazudozásra, akkor óvatosabban hazudik... 

Érdemes beleolvasni hihetetlen beszédébe. Kijelenti mindjárt az elején, hogy a 

Magyarországtól elcsatolandó területek „vissza kell kerüljenek Romániához”. Mindannyian 

tudják, hogy e területek soha nem tartoztak Romániához, de hagyják, hogy így kerüljön be a 

jegyzőkönyvbe. Nyilván arra gondol Brătianu, miért ne hazudna célja érdekében, ha a világ 

leghatalmasabb urai cinkosan bólogatnak hozzá. A sok majdnem színmagyar erdélyi, illetve 

partiumi és kelet-tiszántúli Romániához csatolandó városok kérdését elintézi azzal, hogy a 

                                                 
3 Sorsdöntések. A kiegyezés – 1867. A trianoni béke – 1920. A párizsi béke – 1947. Budapest,  1989. 
127–134. 
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magyarok a városok lakóinak csupán 40%-át teszik ki. Senki nem utasítja rendre, hát akkor 

miért ne tenné hozzá, hogy a magyar lakosság nem is valódi lakosság, hanem főként hiva-

talnokok és katonák, s így „egy román lakosság közt élő uralkodó osztályt képeznek”. Ha 

elfogadják, hogy a színmagyar városok magyar lakossága 40%, akkor a kérdéses területek 

összmagyar lakosságát miért ne ossza el hárommal vagy néggyel. Végül három és féllel osztja 

el, s így kiderül, hogy a Kárpátok keleti hágóitól a Tiszáig mindössze 687 000 magyar él, 

15%-ot téve ki, szemben a 72%-os (2 900 000) román többséggel. Hogy nagylelkűségéről is 

bizonyságot tegyen, a „Romániának járó” vidékek közül Debrecent és környékét hajlandó 

meghagyni Magyarországnak. Zseniális trükkel is él: javasolja az antant kormányfőinek, hogy 

követelései felfoghatósága és megmagyarázhatósága érdekében, engedjenek meg neki egy kis 

egyszerűsítést: mivel Romániának „igazságosan” kb. 120 000 km2-es terület járna, s Erdély 

ebből csak kb. 58 000 km2-t tesz ki, s a többi különböző földrajzi egységek kettévágásával 

kerülne Romániához, nevezzék ezután az egészet Erdélynek. Kimondani is könnyebb, 

elfogadtatni is könnyebb, s a magyarok is könnyebben belenyugszanak egész Kelet-

Magyarország elvesztésébe, ha a Bánságot, a Partiumot és Kelet-Tiszántúlt nem kell külön 

siratniuk: hamar megszokják bizonyára, hogy Nyíregyházától Temesvárig Szatmáron, 

Váradon és Békéscsabán át minden város erdélyi város, s hogy a Keleti-Kárpátok és a Tisza 

közti legalább négy földrajzi egység időtlen idők óta egy és oszthatatlan s a legrégibb időktől 

román. Brătianu számítása bevált: Szatmárnémetit, Nagyváradot, Aradot, Temesvárt néhány 

év múlva már a budapesti magyar is erdélyi városnak nevezi, s Brătianu utódai újabb 

lépésként meghirdetik a 102 000 km2-es „Erdélynek” nemcsak idők kezdetétől való egységét 

és románságát, hanem annak elméletét is, hogy ha ebből akár egyetlen magyar falut bármiféle 

igazságtételre hivatkozva kikanyarítanak, az egész „elvérzik”, lévén legalább annyira szerves 

egység, mint az emberi test. Előbb persze óvatosan fogalmaz Ioan Brătianu, aztán egyre 

cinikusabban. Ha végighallgatják, ha cselén nem kapják rajta, akkor nem ő a rossz politikus.  

Mi történik később, a hazudozás nagy napja után? 

Brătianunak aztán ismét meg kell jelennie Trianonban. Júniusban a Négyek Tanácsa előtt tesz 

túl hazudozásban februári önmagán. Új beszédének hangvétele ráadásul cinikusabb is.4 Még 

azt is ki meri jelenteni, mily nagy örömmel és köszönetnyilvánításokkal fogadták a magyarok 

is a demarkációs vonalat önkényesen átlépő román hadsereget, sőt még azt is, hogy a 

magyarok küldöttséget is menesztettek Romániába, amely kérte, hogy vonuljanak be 

Budapestre. (Brătianu mentségére fel lehet azért hozni, hogy Beneš ugyanott, hasonló hely-

zetben felülmúlja őt – mind hazudozásban, mind cinizmusban.) Az új képtelenebbnél képte-

lenebb hazugságokat ismét Wilson meg a többiek cinkosságában bízva engedi meg magának. 

Vagy miben bízva? 

Az igazság cinikus megcsúfolásával, a hozzászólók hazugságra biztatásával a béketárgyalás 

elveszítette nemcsak jogosságát, de komolyságát is: fekete kabarévá válik. A „hatalmas 

államférfiak” (Wilson, Lloyd George és a többiek) vak eszközökként, szánalmas bábukként 

viselkednek. 

Ki parancsolt akkor Trianonban? Ki döntötte el, hogy Masaryk hatalma nagyobb legyen, mint 

Wilson elnöké? Ki döntötte el, hogy a Brătianu vagy a Beneš képtelen hazudozásaihoz a 

győztesnek nyilvánított államok vezetőinek jó képet kell vágniuk? 

                                                 
4  Uo. 142–149.  



 - 11 - 

Tudnunk kellene bizony, hogy kik parancsolnak Wilsonnak, Lloyd George-nak meg a többi 

kirakat-államférfiúnak Versailles-ben, illetve Trianonban.  

Masaryk sincs könnyű helyzetben, amikor magyarázatát próbálja adni Wilson pálfordulásá-

nak. A világforradalom című könyvében előbb a régi Wilson magatartását mutatja be, kissé 

sértődött hangon: „Azokat az ausztrofil nézeteket és hangulatot, mely 1918 tavaszáig érzékel-

hető volt a szövetséges körökben, Wilson elnöknek az Ausztriáról tett kijelentései jellemzik a 

legjobban. Üzenetében, amelyet 1918. január 8-án intézett a kongresszushoz, még ausztrofil 

értékelést ad Ausztria–Magyarországról.”5 Arrább a propagandakiáltványok hangján ír6: 

„Kapcsolatom Wilson elnökkel tisztán tárgyszerű volt. Mint egész akciónkban, itt is igazságos 

ügyünkre, érveink súlyára hagyatkoztam. Hittem, amint most is hiszem, hogy a tisztességes, 

művelt emberek adnak és hallgatnak az érvekre. A Wilson elnökkel folytatott szóbeli vitáim 

során, memorandumaimban és jegyzékeimben kizárólag az érvekre, a gondosan megállapított 

tények erejére hagyatkoztam.” Itt elbizonytalanodik és őszintén folytatja: „Eközben mindig 

támaszkodtam az elnök beszédeire és írásaira. Már a háború előtt ismertem az államról és az 

amerikai Kongresszus fejlődéséről szóló írásait. Figyelmesen elolvastam beszédeit, és tudtam 

idézni belőlük – saját érveim alátámasztására.” Majd kinyilvánítja saját győzelmét: „Ily mó-

don elértem, hogy Wilson elnök és Lansing külügyminiszter fokozatosan elfogadta a progra-

munkat.”  

Masaryk vallomásaiból bizony nem tudunk meg sokat a felfoghatatlan győzelem titkairól. Ő 

következetesen ragaszkodik ahhoz, hogy ügyének igazságán és szavainak igazságán kívül 

propagandája állhatatosságának és sokrétűségének köszönheti győzelmét.7 „Természetes – írja 

–, hogy mindenütt igyekeztem mielőbb kapcsolatot teremteni a kormánnyal, elsősorban a kül-

ügyminisztériummal; emellett az volt a célom, hogy mindenütt kapcsolatba lépjek az antant-

országok követeivel.” Ugyanily természetesnek tartja, hogy megnyerte a francia, angol, ame-

rikai sajtó támogatását: „Propagandánk demokratikus volt; ugyanis nemcsak a politikusokat 

és hivatalos személyiségeket nyertük meg, hanem elsősorban a sajtót, és ezáltal a széles réte-

geket is.”  

Ámde nem adja érdemi magyarázatát annak, hogy a sajtó miért támogatja, s hogy miképpen 

sikerül oly sok államférfiúval felvennie a kapcsolatot. 

Többféle választ elképzelhetünk arra a kérdésre, hogy a gyenge Masaryk miképpen győzte le 

az erős Wilsont, csak azt nem, hogy utóbbi saját akaratából vállalta a vereséget, hiszen – 

láthattuk – a Masaryk és a Wilson elképzelései összeférhetetlenek.  

A kérdést leegyszerűsíthetjük: ha Wilson nem saját akaratából tűrte el saját eszméi, eszményei 

és tervei meggyalázását, akkor kiéből?  

Amit Masaryk elhallgat, azt megtudhatjuk a korszak legalaposabb kutatóitól.  

Legelőször a Fejtő Ferenc kutatásainak az eredményeit mutassuk be. 

Fejtő Rekviem egy hajdanvolt birodalomért című könyvében8 először is arra hívja fel a 

figyelmet, hogy Masarykot nemcsak szimpátiából támogatta (például) a francia sajtó. „Akkor, 

amikor Masaryk és Beneš nekilátott feladatának Oroszország és Szerbia nagykövetsége 

segítségével, a nagykövetségen különben cinikus megvetéssel beszéltek »a francia sajtó 

                                                 
5  Masaryk, Tomaš Garrigue: A világforradalom, 1914–1918. Budapest, 1990. 296. 
6  Uo. 332–333. 
7  Uo. 97. 
8   Fejtő Ferenc: Rekviem egy hajdanvolt birodalomért. Ausztria–Magyarország szétrombolása. (Első kiadása: François Fejtő: Requiem pour 

un empire défunt. Histoire de la destruction de l'Autriche–Hongrie. Lieu Commun, 1988.) Budapest, 1990. 262–263, 329–344. 
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förtelmes megvesztegethetőségéről«, a pánszláv lobby, anyagi eszközökkel, már biztosította 

magának a Le Figaro (Calmette), a Gauvin-féle Le Journal de débats, a Le Journal (Henri 

Letellier, majd Charles Hubert), a Les Dernieres Nouvelles, a L'Éclair, a Le Temps külpoli-

tikai rovatának támogatását.” Arrább: „Izvolszkij9 már 1904-ben közel egymillió aranyfrankot 

fizetett a sajtónak; 1905-ben 2 014 101 frankot, 1914-ben 10 250 000 frankot.” 

Ugyanebből a könyvből megtudhatjuk azt is, hogy miért sikerült Masaryknak oly könnyen 

kapcsolatot teremtenie a legelfoglaltabb államférfiakkal is:  

„Benešhez hasonlóan – aki később csatlakozott hozzá – tagja volt a szabadkőművességnek, és 

ez a kapcsolat a két férfi számára nagy előnyöket nyújtott. (...) Szabadkőműves barátai és 

szimpatizánsaik megnyitották előtte a legfontosabb egyetemek, közigazgatási szervek, 

befolyásos szalonok ajtajait, így a Louise Weissét és különböző miniszterekét.”10 Mivel ma-

gyarázza Fejtő a szabadkőművesek és Masaryk egymásratalálását? „...az Osztrák–Magyar 

Monarchiát a Franciaországban és Nagy-Britanniában eluralkodott általános osztrákgyűlölet 

tette tönkre, melynek élharcosai a szabadkőművesek voltak, akik régóta várták a leszámolást 

klerikális főellenségeikkel. Az osztrákgyűlölet, amely ügyesen kihasználta a Monarchián 

belüli autonomista és szeparatista mozgalmakat, mégpedig úgy, hogy segítette kibonta-

kozásukat. Ez az érzés nem a szabadkőművesek monopóliuma volt, és nem is egyedül viselték 

a felelősséget a klasszikus háborúnak ideológiai háborúvá való átalakulásáért. De ha céljaik 

különböztek is a »tiszta« osztrákgyűlölő nacionalistákétól, nem elhanyagolható részük volt a 

Monarchia feloszlatásában.”11 

Wilson vereségében és Masaryk győzelmében eszerint nincs semmi titokzatos? 

 

 

3. Wilson, House és a szabadkőművesség szerepe 

 

Fejtő Ferenc könyvének Függelékében közli a franciaországi Nagy Kelet páholy által 1917 

júniusában összehívott kongresszus, A Szövetséges és Semleges Országok Szabadkőműves 

Kongresszusa anyagának egy részét. Ebből idézünk még. Megtesszük, pedig az elhangzott be-

szédek nem arról szólnak, amit nevén neveznek… Annyira tájékozatlanok nem lehetnek, 

amilyennek mutatják magukat. Miért idézzük mégis? Mert érdemes beleolvasni ezekbe a 

beszédekbe. Árulkodnak. A hazudozás minőségével. Amiért a nagy hazudozók emlékiratait is 

érdemes olvasni. Például a Lloyd George-ét vagy a Masarykét. Egyiknek sincs esze ágában 

sem igazat mondani, mégis igazat mondanak. Mint ezek szabadkőműves-nyilatkozatok, 

beszédek is valamiféle igazságból árulnak el valamit – akaratlanul is. 

A Nagy Kelet páholy elnökének beszédéből: 

„Mit látunk? Ez a háború, amelyet a katonai önkény szabadított a világra, a katonai és 

despotikus hatalmak ellen szövetkezett demokráciák félelmetes vádiratává változott. 

E vihar közepette a nagy Oroszországban a cárok százados uralma már összeomlott. 

Görögország az események kényszerítő ereje folytán kénytelen volt visszatérni liberális 

alkotmányához. 

                                                 
9  A párizsi orosz követ.  
10  Fejtő Ferenc: 1990. 338–339. 
11  Uo. 329–330. 
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A szabadság lehelete más kormányokat is elsodor majd. Mindenképpen létre kell hozni egy 

olyan nemzetek fölötti autoritást, melynek célja nem a konfliktusok okának megszüntetése, 

hanem a nemzetek közötti ellentétek békés megoldása lesz.”12 

A Nagy Kelet páholy elnöke beszédét akár Wilson elnök vagy House ezredes is elmondhatta 

volna… 

Nem mondhatjuk ezt el André Lebey13, a Nagy Kelet tanácsa titkárának a beszédéről. Utóbbit 

mintha Masaryk fogalmazta volna. Csak Lebey indulatosabb, cinikusabb. Mintha igazolni 

akarná, hogy miért nem tartatják be a nekik engedelmeskedő államférfiakkal a szabad-

kőművesség leghíresebb elveit se.  

Lebey mintha már 1917 nyarán  azt a Wilsont óhajtaná kicsúfolni, aki rövidesen meghirdeti 

azt az örök békét, amely azáltal válik örök békévé, hogy nem diktátumok, hanem népszavazás 

fogja eldönteni a határvitákat, azt a Wilsont, aki nem átallja kijelenteni, hogy nem győztesek 

és legyőzöttek fognak tárgyalni egymással a béketeremtés asztalainál, hanem egyenrangú 

nemzetek, akiket egyképpen megillet a legszentebb jog: a népek önrendelkezési joga, s ezért 

tulajdonképpen mindegy, hogy kiket neveznek meg győzteseknek és kiket legyőzötteknek... 

Mintha tehát azt akarná Lebey gúny tárgyává tenni Wilson elnök eszméi, megnyugtató 

nyilatkozatai és tervezetei közül, amelyek annyira megnyugtatják majd a központi hatalmak 

Lebey-hez képest naiv, gyermetegen hiszékeny hangadó politikusait, hogy tanácsukra, befo-

lyásukra elmaradnak a mindent eldöntő, legelkeseredettebb, legnagyobb emberáldozatokat 

követelő végső ütközetek.  

Hasonlítsuk csak össze Woodrow Wilsonnak és André Lebey-nek a győztesekről és legyő-

zöttekről, valamint közép-európai birodalom megtarthatóságáról vallott felfogását.14 

Wilson nyilatkozatai: 

 1917. január 22-én: „Olyan békének kell következnie, amely győzelem nélkül jön létre… 

Csak az egyenlők közt kötött béke lehet tartós… Nem ismerhetünk el olyan jogot, amely 

szerint népeket az egyik államhatalomtól a másik államhatalomhoz lehessen átadni, mintha 

azok birtoklás tárgyai lennének… A világ nem fogadhat el olyan békét, amely ellen egyes 

népek akarata lázadozik…” 

1917. december 4-én, mégpedig az Osztrák–Magyar Monarchiához intézett hadüzenet 

indoklásában: „Kötelességünknek tartjuk kijelenteni, hogy semmilyen tekintetben sem 

kívánjuk az osztrák–magyar birodalmat megkárosítani vagy átalakítani… (…) A megkötendő 

békében… a teljes és pártatlan igazságot követeljük minden nemzet számára… 

ellenségeinknek és barátainknak egyaránt… Sem annexiók, sem kártalanítás.” 

1918. január 8-án, a híres Tizennégy Pont 10. pontjában autonómiákról beszél, de a 

fennmaradó Osztrák–Magyar Monarchián belül: „Ausztria–Magyarország népei részére – 

melyeknek helyét a nemzetek között oltalmazva és biztosítva kívánjuk látni – meg kell adni 

az autonóm fejlődés legszabadabb lehetőségét.” 

1918. február 11-én még ragaszkodik eszményeihez, elveihez, terveihez, és nyilatkozza:  

                                                 
12    Közli  Fejtő Ferenc: 1990. 416. 
13    Fejtő Ferenc megjegyzi, hogy a Lebey beszéde szolgált alapul a konferencia határozataihoz. 
14   Érdemes bizony egybevetni a két Wilson (az egyik még öntudatos elnöke az Amerikai Egyesült Államoknak, 
a másik a Trianonban szereplő betegesen alázatos, engedelmes szolga) egymásnak ellentmondó nyilatkozatait is. 
Ez egybevetést nyilván már többen elvégezték, köztük Vecseklőy József. A Wilson-nyilatkozatokat mi most az ő 
könyvéből vesszük át. (Vecseklőy József: Nemzetgyilkossági kísérlet – Trianon. Lakitelek, 1993. 103–112.) 
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– „Mi új világrendet kívánunk teremteni, amely a jog és igazság messze világító… elvén 

nyugszik, nem pedig önzésen… Senkit sem szabad a tárgyalásokból kizárni.” 

– „Népek és tartományok – meri még megismételni régi állásfoglalását – nem csatolhatók 

egyik főhatalomtól a másik főhatalomhoz… mintha azok csupán vagyontárgyak volnának.” 

– „Minden területi rendezést csak az érintett lakosság érdekében szabad végrehajtani.” 

Lebey állásfoglalása: 

 „Végleges vereségük nélkül sem emberi jogok, sem a népek jogai nem létezhetnek” – 

mondja a Nagy Kelet páholy tanácsának titkára… 

És mint a kongresszus (vagy csak a Nagy Kelet páholy?) négy legfontosabb célkitűzései 

egyikét határozza meg az Osztrák–Magyar Monarchia feldarabolását: 

 „…hogy valamennyi, ma a Habsburg-birodalom politikai és adminisztratív szervezete által 

elnyomott nemzetiséget fel kell szabadítani vagy egyesíteni kell olyan államokba, amelyeket a 

fenti nemzetiségek népszavazás útján hoznak létre.”15 

Lebey álláspontja nem a Wilsonéval, hanem a Masarykéval azonos. 

De Lebey és Masaryk állásfoglalása egyetlen kérdésben eltérnek egymástól: a Nagy Kelet 

páholy tanácsának titkára nem támadta meg a népszavazás intézményét, mert még nem 

szembesült azzal a „megdöbbentő” előrejelzéssel, hogy Magyarország népei – beleértve a 

nem magyarok többségét – nem fognak a megtartandó népszavazáson állást foglalni amellett, 

hogy a Magyar Királyságot fel kell darabolni. 

Fűzzünk hozzá most ehhez annyit, hogy ez előrejelzést Masaryk és a varsailles-i, illetve 

trianoni kulisszák mögül diktáló többi Hatalmas annyira hitelesnek tekinti, hogy elsőrendű 

taktikai céllá emelik a népszavazás intézményének az eltörlését… E taktikai cél elfogadta-

tásának szándékával persze csúfosan felsültek volna, ha Clemenceau-ban, Lloyd George-ban 

és a többi kulisszák elé tolt politikusban még pislákolt volna az önérzet szikrája, felsültek 

volna bizony, hisz azok képtelenek lettek volna elfogadhatóan megindokolni, hogy a népsza-

vazás intézményének következetes híveiből miért változtak át egyik napról a másikra a 

népszavazás intézményének legádázabb ellenségeivé.  

Ámde feledjük most el a népszavazás intézményének versailles-i–trianoni megcsúfolását, 

és csak azt vegyük figyelembe, ami Masaryk és Lebey állásfoglalásában azonos: az Osztrák–

Magyar Monarchiát fel kell darabolni, s ha csak ezt vesszük figyelembe, akkor megálla-

píthatjuk, hogy Masaryk bizonnyal idejében felismerte, hogy legeredményesebben a 

szabadkőműves kongresszus határozataira hivatkozhat, amikor Wilson koncepciójával 

szembeállítja a magáét…  

S ha ez így van, akkor valóban azt állíthatjuk, hogy Trianon rejtélyei közül egynek már van 

emberi ésszel felfogható magyarázata is.16 

                                                 
15     Közli Fejtő Ferenc: 1990. 418–419. 
16    Ha arra nincs is ésszel felfogható magyarázat, hogy az Osztrák–Magyar Monarchiát miért kellett felbom-
lasztani. 
       Azt egyébként, hogy e közép-európai birodalom felbomlása történelmi szükségszerűség volt, komoly törté-
nészek ma már nem állítják. Kivéve azokat, akik a Monarchia felbomlását óhajtják mindenáron igazolni. De ők 
nem a valódi forrásanyagra, hanem a korabeli propagandakiadványokra hivatkoznak. A forrásanyag alapján azt 
mondhatjuk,  a múlt századfordulóra nem az derült ki, hogy a közép-európai birodalom fennállása már nem 
szükségszerű, hanem ellenkezőleg: hogy a közép-európai birodalom létére, megszilárdítására soha nagyobb 
szükség nem volt. 
       Igen figyelemre méltó, amit az Osztrák–Magyar Monarchia szétrombolásának körülményeiről Fejtő Ferenc 
fentebb említett könyvében kifejt. Fejtő kutatásokat végzett a Francia Országos Levéltárban, a Francia Külügy-
minisztérium Levéltárában, a Párizsi Rendőrkapitányság Levéltárában, a Bécsi Udvari és Állami Levéltárban, a 
franciaországi Nagy Kelet szabadkőműves páholy levéltárában. Nem meglepő tehát, hogy megalapozott véle-
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A legnagyobb rejtély magyarázata tehát ennyi: Wilson, az a politikus, aki a korszak 

leghatalmasabb államférfiúja lehetett volna, tulajdonképpen bábu volt, és alá kellett rendelnie 

államférfiúi koncepcióját a szabadkőműves-kongresszus határozatának?  

A kérdőjelhez ragaszkodnunk kell, hiszen továbbra sem tudjuk minden kérdésre a választ. 

Továbbra is csak találgathatjuk, hogy személy szerint ki vette rá Wilsont saját eszményei, 

tervei megtagadására? Ha feltételezzük, hogy a fentebb már említett a House ezredes, akkor 

azt is tudnunk kellene, hogy mért és miképpen hozta tudomására a világháború győztes 

állama elnökének, hogy akaratát alá kell rendelnie a Nagy Kelet páholy, illetve a 

szabadkőműves-kongresszus akaratának… És azt a kérdést is feltehetjük, hogy megpróbálta-e 

Wilson megmenteni a lelkét, vagy könnyen belenyugodott abba, hogy bábuként kell visel-

kednie?   

Feltehetjük persze azt a kérdést is, hogy Wilson eszményei, koncepciói, tervei mennyire 

tekinthetők sajátjainak… Ha ő maga nem érezte megtaposott eszményeit sajátjainak, akkor 

bizonnyal a megszégyenülést is könnyebben viselhette el… 

Talán megtudjuk fenti kérdésekre a választ a Charles Seymournak  a rejtélyes House 

ezredes tevékenységét bemutató könyvéből.17 A Seymour könyvében közölt levelek, vissza-

emlékezések, feljegyzések olvasása közben mintha nyilvánvalóvá válna számunkra, hogy 

House valóban fontosabb személyiség volt Wilsonnál… Mintha valóban az ő állásfoglalása 

lett volna a meghatározó Wilson elnökségének három nagy döntésében: a központi bank 

magánosításában, az Amerikai Egyesült Államoknak a világháborúba való belépésében és a 

Nemzetek Szövetsége létrehozásában… Megválaszolatlan kérdések azért maradnak: House 

kinek az akaratából „uralkodott” Wilson helyett? Mi késztette Wilsont arra, hogy elviselje a 

House felügyeletét? Kinek, kiknek az állásfoglalását képviselte House? A magáét? A szabad-

kőművességét mint a korabeli szabadkőművesség egyik vezéregyénisége? (House ezredes 

mintha szigorú felügyelőként ellenőrizte volna, miképpen felel meg Wilson a 

szabadkőművesség elvárásainak.) A fináncoligarchiájét?  

House ezredes állásfoglalásának, magatartásának a titkait ha megismernénk, méltóképpen 

válaszolni tudnánk a kérdésre, hogy Wilson elnök miért fordult szembe az ún. vilsoni 

eszményekkel?     

Trianon felfoghatatlan rejtélyeit megfejteni akarván természetesen nem az a legnagyobb 

gondunk, hogy nem tudjuk, mennyire és miképpen viselte meg Wilson elnököt az ún. vilsoni 

eszmények lábbal tiprása, s hogy miképpen vált képessé ő maga is saját eszményei eltapo-

sásában részt venni.  

                                                                                                                                                         
ményt fejt ki. Legfontosabb következtetései: az Osztrák–Magyar Monarchiát nem belső válság bomlasztotta fel, 
hanem erőszakkal rombolták szét, tévesen ítélve meg mind saját, mind a közép-európai népek, mind egész Euró-
pa érdekeit, nyugati hatalmak vezető politikusai; a Monarchia mindkét állama ellent tudott volna állni az irreden-
tának, ha nem következik be – egyáltalán nem szükségszerűen – az első világháború... 
       Az Osztrák–Magyar Monarchia szétrombolása, mutatja ki Fejtő, nemcsak hogy nem volt szükségszerű, 
nemcsak hogy nem fejezte ki népei akaratát (a szeparatista törekvésekről sem azt nem lehet bebizonyítani, hogy 
egységesek voltak, sem azt, hogy a lakosság többségét képviselték) , de ésszerű sem volt: akkor  került rá sor, 
amikor a világgazdaságban rohamléptekben bontakoztak ki a nagy egységek létrehozásának kedvező tendenciák. 
Felhívja a figyelmet arra is, hogy az utódállamok nemzeti szempontból semmivel sem voltak homogénebbek: 
nem álltak kevesebb nemzetiségből, mint az a birodalom, amelynek felosztására éppen az szolgált ürügyül, hogy 
sok nemzetiségből áll. (Vö. Fejtő Ferenc: 1990. 24–25, 60–61, 117, 262–263.) 
       Az Osztrák–Magyar Monarchia felelőtlen felbomlasztásának kérdését vizsgálva  a Fejtőéhez hasonló 
következtetésre jut 1993-ban megjelent, A Habsburg-birodalom története című könyvében a francia Jean 
Bérenger. (Vö. Bérenger, Jean: Histoire de l'Empir des Habsbourg. Paris, 1993. 717–747.) 
17    Seymour, Charles: The intimate papers of colonel House. I–IV. Boston and New York, 1926 (I–II.) és 1928 
(III–IV.). 
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Lényegesebb kérdéseket is megvilágosítanak a beszédes tények: 

Az Egyesült Államok külügyminisztere 1918. május 29-i bejelentéséből derül ki, hogy 

megszületett az új Wilson, aki szembefordul a régi Wilson nyilatkozataival. 

1918. szeptember 20-án az új Wilson úgy nyilatkozik, mint aki már semmiféle közösséget 

nem vállal a régi Wilson eszméivel és terveivel. Új, átmosott, átprogramozott aggyal 

szónokol? Robot volt mindig? Vagy csak arról van szó, hogy már rettenetesen fél 

megnevezhetetlen uraitól vagy urától, s félelmében elfelejt emlékezni régebbi önmagára, aki 

még félte Istent s akinek még lelkiismerete is volt? 

 „Testvéreikkel, a jugoszlávokkal, unokatestvéreikkel, a csehszlovákokkal – szónokolja a 

montenegrói követnek –, valamint a románokkal együtt önök elszenvedték annak a szívtelen 

katonai szervezetnek a zsarnokságát, amely nem ismert mást, mint anyagias vágyainak ki-

elégítését brutális erőszakkal. Az osztrák–magyar császári kormány (?)… e végzetes háború 

első pillanatától kezdve a terror uralmát kiterjesztette az általa elérhető legkisebb országok 

küszöbéig, tűzhelyéig…”18 

Honnan ismerős ez új stílus? Lebey beszédéből… Az új Wilson bizony úgy nyilatkozik, 

mint aki nemcsak megtanulta kívülről Lebey-nek a beszédét és a szabadkőműves-kong-

resszusnak Lebey beszéde alapján megfogalmazott határozatát, de azt nemhogy megítélni 

vagy kommentálni, hanem még megérteni sem meri. 

(Mi Wilson mentségére azért mégis felhozunk valamit, mégpedig azt a közismert tényt, 

hogy a Trianonban szereplő többi államférfi – köztük az a Clemenceau, akit Tigrisnek 

becéztek, és sokan írtak róla mint szuverén egyéniségről – majdnem olyan megszeppent, 

megfélemlített szolgaként igyekszik elfelejteni saját meggyőződését, indulatait és érzelmeit, 

mint Wilson… Utóbbi felelőssége és szégyene csak azért ezerszerese a többiekének, mert ő az 

első világháború tulajdonképpeni győztesének, az Egyesült Államoknak az elnöke.) 

Nagyobb gondban vagyunk, ha a Trianonnal kapcsolatos még képtelenebb 

összefüggésekről van szó.  

Még mielőtt ezek tárgyalásához hozzákezdenénk, megjegyezzük, hogy Trianon más 

összefüggései megvilágosításakor is felveti a szakirodalom a szabadkőművesség felelősségét. 

És Fejtő Ferenc sem csak a Wilson–Masaryk viszony tárgyalásakor. 

Fejtő szerint részben a szabadkőművesség a felelős azért, hogy a klasszikus háború 

ideológiai háborúvá alakult, valamint azért is, hogy a béketárgyalások idején központi céllá 

vált az Osztrák–Magyar Monarchia szétdarabolása.  

Említett könyvének A szabadkőművesség szerepe című fejezetében írja: „… a szabadkőmű-

vesség – ez az elitisztikus, jól felépített és a politikai pártoknál jobban szervezett és 

központosított tömörülés – játszotta az élcsapat szerepét abban, hogy a nagyhatalmak 

háborúja ideológiai háborúvá változzon át abból a célból, hogy Európát köztársasággá alakítsa 

át. Olyan köztársasági Európává, amely a Népszövetségbe tömörül – alapvetően 

szabadkőműves eredetű eszme –, miután végre levágták a klerikalizmus és a militarista 

monarchizmus hidrájának fejét.”19 Beszédes felsorolással folytatja: „A háború kitörésének 

pillanatában a miniszterelnök, René Viviani és külügyminisztere, Théophile Delcassé 

szabadkőműves volt. A Briand-kormányban (1915. október 29.–1916. december) Viviani volt 

az igazságügyi miniszter és az ugyancsak szabadkőműves Marcel Sembad a közmunkaügyi. 

                                                 
18  Vecseklőy József: Nemzetgyilkossági kísérlet – Trianon. Lakitelek, 1993. 103–112 
19  Fejtő Ferenc: 1990. 318. 
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A Ribot-kormányban (1917. március 12–szeptember 12.) Viviani maradt az igazságügyi 

miniszter, és a belügyminiszter, Théodore Steeg is, meg az élelmezésügyi miniszter, Maurice 

Viollette is szabadkőműves volt; Paul Painlevé mellett (1917. szeptember 12.–1917. 

november) a pénzügyminiszter, Lucien Klotz szabadkőműves volt. A rendkívül fontos 

háborús bizottságban a szabadkőműveseket Léon Bourgeois, Paul Doumer, Franklin Bouillon 

és Lucien Klotz képviselte. Clemenceau (1917. november 16.–1920) külügyminisztere, 

Stephen Pichon, szabadkőműves volt.”20 

 Más kutatók határozottabban és indulatosabban fogalmaznak, mint Fejtő Ferenc. 

 Somogyi István 1929-ben megjelent könyve (A szabadkőmívesség igazi arca) egyik 

fejezetcímében is megfogalmazza a vádat: „A Világszabadkőmívesség mint a nagy háború 

okozója”.21  

 A kutatók közül többen az I. világháború, valamint Versailles és Trianon rejtélyeit 

nagyobb összefüggésekben vizsgálják. Így Gary Allen, Drábik János és sokan mások. 

Bonyolultabbnak látják a rejtélyt és mégis egyszerűbbnek. 

Valószínűsítik, hogy a háború nem két-, hanem csupán egyesélyes volt. Azaz csak egyik fél 

győzhetett… Az, amelyik előkészítette a háborút… Ez a „fél” persze csak akkor vette át a 

„vezénylést”, ha elkerülhetetlen volt… Határozottan és kockáztatva még azt is, hogy kilétét 

felfedi, csak akkor, ha fennállott a békekötés veszélye. Semmihez sem ragaszkodott 

szívósabban, mint a békekötés idejének és feltételeinek a meghatározásához. És ehhez teljes 

sikerrel ragaszkodott. De mit is jelent ez? Nem kevesebbet, mint azt, hogy a háború 

tulajdonképpeni felelősei diktálták a béke feltételeit. 

A nagy összefüggéseket felismerő kutatók persze nem Trianonnal foglalkoznak elsősorban, 

hanem a még jelentősebbnek látszó kérdésekkel22, így a Szovjetunió megteremtésével, Hitler 

hatalomra juttatásával stb., de Trianonnak is magyarázatát adják, bizonyítékokat hozva arra, 

hogy az I. világháború kitörése óta nemhogy semmiféle személyesnek, de véletlennek sincs 

már szerepe a világtörténelemben.  

Gary Allen tulajdonképpen azt mutatja ki, hogy az I. világháború kitörését ugyanazok az 

„összeesküvők” szervezték meg, akik a Szovjetunió megteremtését.23   

De Drábik János még azt is feltételezi tanulmányaiban, illetve könyvében, hogy a 

Szovjetunió szétesését is azok „jogutódjai” döntötték el, akik megteremtését. 

Bemutatja a magánhatalommá szerveződött pénzvagyon intézményrendszerét, beszél a 

pénzhatalom nemzetközi HÁLÓZAT-áról, majd megállapítja: „Már volt szó a nemzetközi 

pénzhatalom szerves alkotórészét képező különböző titkos társaságokról, de érdemes kutatni a 

különböző szabadkőműves irányzatok (Grand Orient, az angol és az amerikai 

szabadkőművesség, a Priory of Sion és az Illuminátusság), valamint a pénzhatalom 

intézményeinek az együttműködését az új világrend kialakításában és egy szinkretikus 

világvallás elterjesztésében. Ez annál is fontosabb kutatási terület, mert több esetben is bebi-

zonyosodott, hogy az intézményesült pénzhatalom, a titkos társaságok és a különböző 

szabadkőműves irányzatok legfelsőbb vezetői perszonáluniót alkotnak.”24   

                                                 
20  Uo. 318–319. 
21  Somogyi István: A szabadkőmívesség igazi arca. Budapest, 1929. 148.  
22  Természetesen nem a magyarok és a többi kárpát-medencei nép képviselői tekintették azon kérdéseket 
jelentősebbnek. 
23  Allen, Gary: None dare call it conspiracy. Rossmoor (California), 1972. 62–66. 
24    Drábik János: Uzsoracivilizáció. I–II. Budapest, 2002 és 2003. 2002.  28–29.  A legfelfoghatatlanabb 
összefüggésekről írja:  
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Láthatjuk, Drábik János (miképpen mindazok, akiknek munkáját figyelembe veszi, köztük 

Gary Allen) a pénzvilággal összefonódott titkos társaságok döntő befolyásáról ír… Mások a 

titkos társaságokat tekintik kezdeményezőnek.  

És fűzzük mindjárt hozzá: mind e magyarázatokat hitelesnek tekintjük… Hitelesnek, de 

hiányosnak… Miért? 

Elsősorban azért, mert az is megtörténik Versailles-ban, illetve Trianonban, ami senkinek 

sem érdeke… Nem az ész és nem az érzelem határozza meg hát azoknak a magatartását sem, 

akikről feltételezi a szakirodalom, hogy a kulisszák mögül irányították a tárgyalásokat? 

Ha ragaszkodunk ahhoz, hogy nem menekülünk egyik tetszetős magyarázat zsákutcájába 

se, akkor bizony nagyon nehéz válaszolni a kérdésre, hogy mi történt Trianonban. Nagyon 

nehéz, mert ami történt ott Párizs környékén, annak nincs ésszerű magyarázata. Miért nincs?  

A kulisszák mögül parancsolók – az arcukat nem látjuk, csak Masarykét közülük, de az ő 

arca is álarc – mintha lázálomban cselekednének… Vagy inkább azt mondhatjuk, hogy 

mintha egy elmegyógyintézet zártosztálya hozná a döntéseket…  

Ne túlozzunk? Nem akarunk semmit eltúlozni, de azt mindenképpen tekintetbe kell 

vennünk, hogy Trianon urai nem tudatlanságból, hanem a részletkérdések ismeretében 

döntenek úgy, hogy a Kárpát-medencét mind gazdaságilag, mind politikailag életképtelenné 

teszik.  

Ne törődjünk most azzal sem, hogy kiket találunk a kulisszák mögött álló döntéshozók 

között… Mert akár a szabadkőművesség, akár a pénzvilág elitje, akár egy harmadik hatalom, 

annyi bizonyos, hogy lázálmot valósítanak meg…  

Lázálmot? Azt mindenképpen nyilvánvalónak tekinthetjük, hogy ami Trianonban történik, 

az senkinek sem érdeke: sem a fináncarisztokráciának, sem azoknak az államférfiaknak, akik 

olyan helyzetben vannak, hogy saját akaratukat is érvényesíthetnék. 

A szereplő személyeket felejtsük is el most egy időre. Mert Trianonban nem a valódi 

drámai helyzetbe nem is illő méltatlan személyek az igazán elrémisztőek, hanem a drámai 

helyzet végkifejlete.  

Vegyük csak sorra mindazt, ami nyilvánvaló a versailles-i és trianoni történésekben: 

– A világháború kitörése minden idők legügyesebb manipulációjának az eredménye. 

– A világháború tervét többek között azzal a csellel fogadtatták el a korabeli uralkodókkal (a 

háború valódi céljai között szerepelt egyébként a dinasztiák közül legalább háromnak a 

megbuktatása; ezek: a Habsburg, az orosz Romanov és a német Hohenzollern dinasztia), hogy 

a háború klasszikus háború lesz, és néhány hónapig ha elhúzódhat… De akik elhitették az 

uralkodókkal, hogy szokványos erőfitogtatásról lesz szó, már a háború kitörése előtt 

                                                                                                                                                         
        „A HÁLÓZAT mindig is monopolista eszközökkel gyakorolta hatalmát. Érthető, hogy ezért egy – az 
irányítása alatt álló – szuper-világmonopólium létrehozására törekedett. Ennek a stratégiai célnak az egyik 
lehetséges megvalósítása a kommunista világrendszer forradalmi úton való létrehozása volt. A HÁLÓZAT a 
pénz és a korporációk magánmonopóliumai révén uralkodik ma is a liberális államokban, a szabadság látszatát 
keltő demokratikus formák betartásával. Minél erősebbek – koncentráltabbak és centralizáltabbak – ezek a 
monopóliumok, annál nagyobb a HÁLÓZAT hatalma.  
        A legnagyobb monopólium a mindent államosító kommunista diktatúra totális állama. A legtökéletesebb, 
leghatalmasabb szupermonopólium pedig a globális kommunista diktatúra totális világállama lett volna, 
természetesen a HÁLÓZAT ellenőrzése alatt. Ez volt az illuminátusok programja, beleértve Weishauptot, 
Marxot, Lenint, Sztálint és utódait is. A HÁLÓZAT ma már egyértelműen a manipulált demokratikus formák 
között működő Globális Uniót és a benne működő pénzrendszer magánmonopóliumát részesíti előnyben.” A 
HÁLÓZAT ezért a szovjet kísérlet lezárása mellett döntött, annál is inkább, mert a nemzetközi pénzrendszer 
kisajátításával, és ennek a pénzrendszernek a kezében lévő központi bankok útján történő működtetésével, 
időközben sokkal hatékonyabb, biztonságosabb és szalonképesebb módot talált egy globális méretű 
monopolrendszer kialakítására…” Uo. 367–368. 
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megtették a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy a háború ideológiai háború legyen, 

amelynek nem leglényegesebb, de legismertebb jellemzője, hogy a kompromisszumos béke 

fogalmát nem ismeri; olyan különös, újfajta háború legyen, amely csak végső győzelemmel 

fejeződhet be. 

– A béketárgyalások központi kérdésévé (az újfajta diplomáciai játékok központi céljává) 

az vált, hogy miképpen lehet elfogadtatni a világgal, hogy Németországot átmentik a jövő 

számára, az Osztrák–Magyar Monarchiát viszont megsemmisítik… 

(Egyáltalán nem volt könnyű a franciák és angolok – elsősorban ők küzdenek négy 

esztendeig a frontokon németekkel – németgyűlöletét átalakítani osztrák-, illetve 

magyargyűlöletté.)  

– Amikor eldöntik, hogy az Osztrák–Magyar Monarchiát nem köztársasággá alakítják át, 

hanem megsemmisítik, akkor a világháború egyik eredeti célját a legképtelenebb módon 

tagadják meg, az eredeti cél ugyanis csak a Habsburg-dinasztia félreállítása, de a közép-euró-

pai birodalom megtartása mellett… Wilsont, láthattuk, még az eredeti cél valóra váltására 

küldik Európába.  

– A világháború utáni két esztendő (a békeszerződések évei) legnagyobb talánya egyébként 

az, hogy a békefeltételek diktátorainak miért olyan fontos, hogy rákényszerítsék a világra a 

legésszerűtlenebb elképzelést, a Kárpát-medence gazdasági és politikai létfeltételei meg-

semmisítésének a tervét.  

– Amikor a Nagy Kulissza mögött ülők eldöntik, hogy az eredeti célokkal szembefordulva 

legfőbb áldozattá választják ki a Kárpát-medencét (tulajdonképpen a Szent Korona országait 

és népeit), akkor tulajdonképpen arra szólítják fel államférfi-szolgáikat, hogy sértsenek meg 

minden elvet és eszményt, amelyre hivatkoznak, és forduljanak szembe magával az 

ésszerűséggel is… 

– Hihetetlen-e, hogy ilyen körülmények között Trianon látható szereplői (de bizonnyal a 

kulisszák urai közül is néhányan) elvesztik fejüket, és mintegy lázálomban cselekszenek?... 

Ha ez nem így lett volna, akkor nem fordulnak szembe azokkal a viselkedésformákkal is, 

amelyeket a háború négy éve alatt még nem sértenek meg: nem emelik például piedesztálra a 

cinizmust, és nem figyelmeztetetik a játék résztvevőit arra, hogy hazudjanak csak nyugodtan, 

ezután lehet… (Láthattuk, Brătianu oly nyugodtan és következetesen hazudik, ahogyan csak 

az hazudhat, akit azok biztatnak hazudozásra, akik meghallgatják.) A cinizmus uralmának 

egyik legjobb példája: Románia nem azért kap 2 900 000 románra hivatkozva nagyobb terü-

letet Magyarországból, mint amekkora Csonka-Magyarországnak a 11 millió magyarra 

hivatkozva megmarad, mert Romániát meg akarják jutalmazni… Románia e hatalmas 

területet azért kapja meg, mert a nagy játék nyilvános szereplői (Wilson, Clemenceau, Lloyd 

George stb.) végrehajtják azt az utasítást, hogy Magyarországtól pontosan annyi területet 

vegyenek el, amennyit akármire (hamisra, igazra, ésszerűre, ésszerűtlenre) hivatkozva el lehet 

venni tőle… Tardieu például azt hiszi, azért kell e parancsot komolyan venniük, hogy 

Magyarország életképtelenné váljék, vagy legalábbis annyira gyöngévé, hogy a jövendő egyik 

mintaállamává kiszemelt Csehszlovákiától a magyarlakta területeket képtelen legyen 

visszaszerezni.  

A példákat folytathatjuk:  

– A versailles-i–trianoni rendezés a wilsonizmusból indul ki, de magát a wilsonismust 

végül Versailles-ban és Trianonban könyörtelenül eltapossák. 
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–  A világháború alatt annyiszor hangoztatott többi szépséges elvet is eltapossák: az etnikai 

és a történelmi elvet is; mindkettőt a masaryki stratégiai elvvel helyettesítik. Lehetséges, hogy 

a látszat ez esetben maga a valóság? A látszat ugyanis az, hogy a stratégiai elv értelmezését a 

politikusok teljes mértékben ráhagyják Masaryk professzorra. 

– Az előretolt nagy bábuk (Wilson, Lloyd George, Clemenceau) nem tesznek meg minden 

tőlük telhetőt, hogy megtudják, mi azoknak az utasításoknak a valódi célja, amelyeket 

teljesíteniük kell; Lloyd George emlékiratai írása közben sincs teljesen tudatában a Trianon-

ban történtek jelentőségének. 

 – De következhet a cinizmus diadalát legjobban megvilágosító példa. Mindenki, aki számít 

a versailles-i és a trianoni tárgyalásokon, Németországot szeretné megbüntetni, és mintha 

mégis az lenne a fő célja, hogy bűnbakot találjon Németország helyett. A németellenes in-

dulatokból képződő feszültséget átalakítják előbb osztrák-, majd magyarellenes feszültséggé. 

Az utolsó felvonásban az osztrákellenes indulatok is magyarellenes indulatokként határozzák 

meg a döntéseket. És az Osztrák–Magyar Monarchia egyik része, a történelmi Ausztria szá-

mára is területeket szakítanak ki Magyarországból, s hogy ezt megtehessék, az Ausztriával 

szomszédos megyéket kettévágják, és akik ezt eldöntik, azok tudván tudják még azt is, hogy e 

megyéiben a Magyar Királyságnak nem laknak osztrákok (néhány vasutas vagy orvos vagy 

kereskedő stb. kivételével), de azt is tudják, a világgal könnyű elhitetni, hogy az Ausztriának 

szánt országrész osztrák többségű, hisz azt lehet hazudni, hogy a törökvilág után odatelepített 

svábok (egy részük még németnek vallja magát, de nem osztráknak) osztrákok. 

 – Németország „szerencséje” megítélésénél érdemes talán még időznünk. Ha a Párizs 

környéki békék valódi urai el is követnek mindent, hogy Nagy-Németország megmaradjon, 

azt már nem tehetik meg, hogy ne keltsék a példás büntetésnek legalább a látszatát. Német-

országnak hatalmas háborús jóvátételt kell fizetnie. Megfizethetetlent. Valóban 

megfizethetetlent, és nem is gondolják komolyan, hogy meg fogja fizetni… Németország a 

háborúért tulajdonképpen azzal fizet, hogy vállalja hagyományai (elsősorban közjogi 

hagyományai) megtagadását. Hagyományaitól megfosztott Németország = Weimari 

Köztársaság. Mely életképtelen. „Hitler Versailles-ban született” – jelenti ki ma már a 

szakirodalom egy része. Vitatandó azért: Hitler, azaz egy Hitler hatalomra juttatását valóban 

eltervezik-e Versailles-ban, vagy „programozási hibának” tekintendő a hatalomra jutása?   

  

 

 

 

4. Trianon metafizikai megközelítése.  

 

Trianon megítélésének egyik központi kérdése: a Kárpát-medence tönkretétele nem lehetett 

érdeke a kulisszák mögül diktálóknak sem, miképpen senkinek sem a világ épeszű emberei 

közül. Mégis tönkreteszik, és akik tönkreteszik, azok – akármennyire hihetetlen – pontosan 

úgy viselkednek, mintha nem valódi politikusok, nem valódi pénzemberek, hanem a Nagy 

Misztériumjáték elvarázsolt résztvevői lennének. Pontosan úgy viselkednek, mint majdnem 

kétezer évvel előbb az Isten megtestesülésének, Jézus Urunknak a keresztre feszítését előké-

szítők.  

Kivetkőzvén önmagukból, nem tudják, mit cselekszenek? 
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Képtelen magatartásuknak felfoghatatlanok a negatív következményei. De mintha semmi 

sem lett volna fontosabb számukra, mint ezek a negatív következmények. Például az, hogy 

Európában az Igazság kultuszát váltsa fel a Hazugság kultusza.  

Szívesen megállapítanánk, hogy amikor a nagy változást annak idején deklarálták, a 

világpolitika nagyjai talán fel sem fogták tettüknek súlyosságát. S azt is szívesen 

megállapítanánk, hogy ha Trianon nagyjai felfogták volna tettüknek súlyosságát, ha 

számoltak volna azzal, hogy halálos csapást ejtenek a hagyományos Európa lelkén, akkor 

talán meggondolták volna magukat. De ma már csak azt a következtetést vonhatjuk le, hogy 

nem juthattak volna más elhatározásra. Hisz a meg nem nevezett célok közé tartozott, hogy 

halálos csapást ejtsenek a hagyományos Európa lelkén. 

A békediktátum nyilvánosan szereplő előkészítői közül többen nyilatkozgattak, 

magyarázkodtak Trianon után. A Lloyd George magyarázkodását már minősítettük. André 

Tardieu pedig ily cinikus hangon emlékezik: „Választanunk kellett a népszavazás és Cseh-

szlovákia megalkotása között.”25 Robert Lansing elég bátor ahhoz, hogy így nyilatkozzon: „A 

békefeltételek mértéktelenül kemények és megalázók, közülük sok nem teljesíthető. Az igaz-

ság mellékes, minden az erőszak.” Ő mondta ki azt is, hogy „a szerződések cselszövények és 

rablási vágy eredményei”.26 

 Akármit nyilatkozgatnak a végrehajtók, a kulisszák mögül irányítók számára mintha 

valóban a következő lett volna a legfontosabb: a legártatlanabb megbüntetése, a 

legártatlanabb keresztre feszítése. A régi misztériumjáték újrajátszása. 

De mielőtt folytatnánk, állapítsuk meg ismét:   

Kivetkőzvén önmagukból, bizonnyal nem tudták, mit cselekszenek. 

És ha még ragaszkodunk ahhoz, hogy eszünkkel felfogjuk mindazt, ami Trianonban történt, 

feltételeznünk kell a következőket is: még az amerikai hangadók azon csoportjának (mindegy, 

minek nevezzük, s azzal se foglalkozzunk most, hogy House ezredes által képviselteti magát 

vagy mások által), amely Wilsont utasításokkal látja el, még nekik sem lehetett érdekük – 

legalábbis senkinek sem sikerült kimutatni, hogy érdekükben állt volna –, hogy megtagadják 

mindazt,  amit Wilson, illetve House eredetileg képvisel… De ha nem állt érdekükben a 

wilsoni eszmék leglátványosabb eltaposása, nem állt érdekükben a Masaryk képviselte 

stratégiai elv szolgai átvétele, miért késztették Wilsont pálfordulásra? Leegyszerűsítő 

magyarázatokon ne törjük a fejünket. 

 Gondolkozzunk csak el ismét a feloldhatatlannak látszó ellentmondások közül néhányon: 

  – A történelmi Orosz Birodalmat megfosztják dinasztikus és közjogi hagyományaitól, de 

területi egysége majdnem teljes egészében megmaradhat, szükség is van erre a területre; ezen 

egy nagyszabású kísérlet fog elkezdődni. 

   – A történelmi német birodalmat is megfosztják dinasztikus és közjogi hagyományaitól, 

de területe szintúgy majdnem teljes egészében megmaradhat; a területén ugyan egészen 

másféle kísérlet kezdődik el. 

  – A magyarságot Trianonban nem mint bűnöst, hanem mint legártatlanabbat büntették, 

mindenki helyett, ellenfél és szövetséges helyett egyaránt. 

                                                 
25  Igazságot Magyarországnak! Trianon kegyetlen tévedései. Budapest, 1930. 17. 
26  Uo. 35. 
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 – A történelmi Ausztria elveszti Dél-Tirolt, de kárpótolják Nyugat-Magyarországból. (Az 

Osztrák Császárságot feldarabolják, de ez nem történelmi államalakulat – és a történelmi 

Ausztria, az ún. Örökös Tartományok I. világháború utáni politikusai nem is ragaszkodnak a 

felélesztéséhez.) 

 Felvethetjük egyébként úgy is a kérdést az észérvekkel és érzelmekkel (pl. gyűlölettel) 

megindokolhatatlan döntéseket felfogni akarván, hogy a magyarázat bizonnyal nem földi, 

persze nem is égi, hanem…  

Miért közelítjük meg a kérdést ebből az irányból is? 

Láthattuk: amikor már mindent érteni vélünk, kénytelenek vagyunk kétségbevonni 

mindannak az ésszerűségét, ami megvilágosodott előttünk… És feltesszük a kérdést: lehet-e 

ésszerű magyarázata annak, hogy a világ leghatalmasabb emberei megkötik a legrosszabb 

üzletet?... A legrosszabbat, hiszen a pillanatért cserébe odaadják az Örökkévalóságot.   

Tegyük fel még egyszer a kérdéseket, amelyekre a legnyilvánvalóbb tények hívják fel a 

figyelmet:  

Ki döntötte el, hogy a Masaryk hatalma nagyobb legyen, mint a Wilson elnöké? Ki döntötte 

el, hogy a Brătianu vagy a Beneš képtelen hazudozásaihoz a győztesnek nyilvánított államok 

vezetőinek jó képet kell vágniuk? 

Tudnunk kellene bizony, hogy kik parancsolnak Wilsonnak, Lloyd George-nak, 

Clemenceau-nak meg a többi kirakat-államférfiúnak.  

Ki parancsolt tehát Trianonban? Tartsuk azt is lehetségesnek, hogy még azok is csak 

megtévesztett eszköz-emberek, akik a kulisszák mögé rejtőzve hozzák meg döntéseiket?  

Akármilyen irányból közelítjük meg a világháború és a békediktátum kérdéseit, a tények 

minduntalan arra hívják fel a figyelmet, hogy mily nehéz helyzetben van Trianon 

tanulmányozója, mily könnyen elbizonytalanodhat, hisz emberi ésszel Trianon 

felfoghatatlan… 

Helyezzük hát a kérdést más megvilágításba, és induljunk ki abból, hogy Trianon talán nem 

emberi alkotás, valószínűleg nem egyszerűen az emberi gátlástalanság, gonoszság, cinizmus, 

kérlelhetetlenség következménye. Feltételezhetjük tehát, hogy Trianonban nem is emberi 

kezdeményezésre történt a „rendezés”? Lehet-e ezt egyáltalán feltételezni? Lehet, ha… Ne 

hamarkodjuk el a következtetést. 

Próbáljunk meg feloldani egy ellentmondást, a leggyakrabban előfordulót… Melyik az? 

Trianon rejtélyeiben és a Trianonnal összefüggő kérdésekben a leggyakrabban előforduló 

ellentmondás nem más, mint az, hogy a leghatalmasabbak, sőt a legokosabbak is a legosto-

bábbak módjára viselkednek.  

Ez ellentmondást feloldani akarván, vegyük még tekintetbe a következőket: 

Trianon tudatos szembefordulás Istennel, és nincs is hiteles magyarázata, ha ezt nem 

vesszük tekintetbe. De ha tekintetbe vesszük, akkor fel kell tennünk még azt a kérdést is, hogy 

miképpen lehet annyira hülye egy emberi elmével bíró lény, hogy tudatosan megtagadja 

Istent, önként lemondván így az örökkévalóságról…  

És kérdezzük a következőket is: a XX. század elejének hangadó pénzmágnásai vagy a 

szabadkőműves páholyok vezetői vagy az általuk támogatott államférfiak éppannyira ostobák 

voltak, mint amilyennek látszanak, ha a nekik tulajdonított cselekedeteket és azok következ-

ményeit megítéljük?  Olyan szánni való lények lettek volna a XX. században a pénzvilág urai 
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és a politikai élet irányítói, akik képtelenek megtapasztalni az embert Emberré magasztosító 

érzéseket, akik képtelenek felismerni az erőt, amely az elkárhozástól visszatart? Akik ugyan 

leghatalmasabbak és leggazdagabbak, háborúkat képesek megszerveztetni, országokat földa-

raboltatni, újfajta társadalmi rendszereket megteremteni, de  képtelenek felfogni, hogy semmi 

sem fontosabb a leghatalmasabb, legtehetősebb ember számára sem, mint  lelkének üdvössé-

ge… S ha ezt nem képesek felfogni, akkor nyilván azt sem tudják, hogy mindannak, amire 

most felhívtuk a figyelmet, mindannak olyan egyszerű megfogalmazása is van, mint az, hogy 

odaadják milliárdszor milliárd aranyukat egy garasért, miképpen az örökkévalóságot is oda-

adják a  percért? 

Így is fogalmazhatunk: lehet-e olyan ostoba egy pénzmágnás, hogy tudatosan szolgálja a 

sátánt, hisz eladván saját lelkét, minden idők legrosszabb üzletét köti meg… S folytathatjuk 

az újabb kérdéssel: lehet-e olyan ostoba egy államférfi, hogy hatalma megtartása érdekében 

eladja lelkét, idegen érdekeket szolgálván ki? Ahhoz kétség nem férhet, hogy a sátán vagy a 

sátán szolgái akaratát teljesítve ő is megköti minden idők legrosszabb üzletét. 

 Folytathatjuk a kérdezést: valóban tudatosan kötötték meg Trianon előkészítői minden idők 

legrosszabb üzletét: választván a mindenható Isten helyett a szánalmas sátánt, az Élet helyett 

az életet, az Örökkévalóság helyett a percet?… Azaz választván az Én (Égi Én, időtlen Én, 

Szellem Én – mindegy, hogyan nevezzük) helyett az ént, a szánalmas földi ént, akiben a lélek 

is megsemmisül, ha semmi más nem érdekli a földi hatalom és gazdagság káprázatán 

kívül…? Vagy pedig elképzelhető, hogy az I. világháborút és Versailles-t, illetve Trianont 

„megalkotó” nagyjai a XX. századnak földi hatalom és gazdagság oly mámorában, részeg-

ségében választották a Semmi vagy a Pokol kapuját az Örökkévalóság kapuja helyett, hogy 

nem fogták fel, hogy e választással ezerszer szánalmasabbak lettek a világháború azon 

legszánalmasabb bakájánál is, aki elsőként esett el? Nem fogták fel, mit cselekszenek, vagyis 

mégsem tudatosan kötötték meg minden idők legrosszabb üzletét: választván a mindenható 

Isten helyett a szánalmas sátánt, az Élet helyett az életet, az Örökkévalóság helyett a percet? 

Vagy pedig csupán arról lehet szó, hogy az ember léte és üdvözülése vagy megsemmisülése 

nagy, valóban rendkívül bonyolult kérdése a XX. század elejére már felfoghatatlanná vált?   

 Fűzzük hozzá a fentiekhez: aki az I. világháború kirobbantása valódi felelőseit keresi, de 

az imént feltett kérdések megválaszolása elől kitér, az úgy beszél (bizonnyal szándéktalanul) 

ostoba bankárokról és ostoba államférfiakról, mintha a legokosabb, legsikeresebb bankárokról 

és államférfiakról beszélne. És úgy beszél róluk mint legsikeresebbekről, mint győztesekről, 

hogy közben elmulasztja megválaszolni azt a kérdést, hogy miben áll győzelmük. Abban, 

hogy az örökkévalóságról lemondtak? Vagy irodalmiasabban fogalmazva: abban állna-e 

győzelmük, hogy Istenre emelt fegyverrel megölték saját lelküket?     

 Mondjuk ki itt azt is, hogy ki lehet térni a leglényegesebb kérdések megválaszolása elől, de 

aki ezt megteszi, az vallja be azt legalább, hogy az ostobaságot a legtermészetesebb emberi 

tulajdonságnak tekinti. Vagy a földi lét vezérlőelvének tekinti az ostobaságot? S az ostoba 

cselekedetet ezért nevezi győzelemnek?… Ezt is mondjuk ki: mi nem azt vonjuk kétségbe, 

hogy megkötötték a világháborúkat és Trianont és újabb Trianont előkészítő „urak” minden 

idők legrosszabb üzletét, amikor Isten táborából átálltak a sátán táborába, hanem csak 

hiányoljuk annak megindokolását, hogy miért tették, annak bemutatását, hogy miképpen 

tették. Hiszen mi képtelenek vagyunk elhinni, hogy a világháborúk vagy Trianon vagy a 

Trianont megközelítő bármilyen borzalom felelősei oly buták lehettek, hogy még azt sem 
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fogták fel, hogy ők maguk is áldozatai „dicső” tettüknek… Nem tudunk elképzelni még  

Trianon századában sem oly tudatlan és gyanútlan és felelőtlen kormányfőt (akkor sem, ha 

Wilsonnak hívják), aki még abban se lenne biztos, hogy ha parancsra tagadja meg eszméit, 

akkor semmi esélye a túlélésre. (Túlélésre nem itt a percnyi földi létben, hanem a valódibb 

világban.) 

És mindezek után megismételjük azt a feltételezésünket, amelyet fentebb már többször 

megpróbáltunk körvonalazni: 

A XX. század történelmét meghatározó „nagy, hatalmas, győzedelmes” férfiak mintha nem 

önmaguk lennének, amikor cselekszenek. (Ez nyilván nem felmenti őket, csupán 

megmagyarázza magatartásukat.) Igen, kivetkőzvén önmagukból, bizonnyal nem tudták, mit 

cselekszenek… És akárhogyan nyilatkozgattak, elvarázsolt, öntudatukat vesztett, önérdeküket 

sem látó kába szereplői ők a rég-új, az örök misztériumjátéknak, amely a legtisztább, a 

legártatlanabb megbüntetéséről szól, a legártatlanabb keresztre feszítéséről. 

Nemcsak mi magyarok vagyunk képesek felfogni, megérezni, átélni, hogy ismét a 

legártatlanabb keresztre feszítéséről van szó. Leon Degrelle belgiumi történész pontosan, 

hitelesen, határozottan fogalmazza meg azt a következtetést, amelyről azt hihettük, hogy 

nyugat-európai történész felfogni sem képes, nemhogy megfogalmazni: Magyarországot 

keresztre feszítették az I. világháború után – és nem bűnei miatt, hanem hite, hűsége, még-

pedig Istenhez való hűsége megtorlásaképpen. 

Idézzük szó szerint Degrelle állítását: „Magyarországot ily   módon keresztre feszítették a 

versailles-i27 tárgyalásokon – nem bűnei, hanem hite [a szövegösszefüggés fi-

gyelembevételével: hitének valódisága, Istenhez való hűsége] miatt, és lett így áldozata az 

elvakult szabadkőművesség gyűlöletének és kapzsiságának.”28 

 És most már mondjuk ki azt is, hogy hiába próbáljuk megérteni a „legnagyobbakéi” közül 

például Clemenceau magatartását, hisz abból azért mégsem indulhatunk ki, hogy tudatosan 

küzdött volna a bűn megjutalmazásáért. Minden tőle telhetőt megtett annak érdekében, hogy 

Magyarországból a legnagyobb területet (nagyobbat, mint amennyi Magyarországnak 

megmarad) Romániához csatolják, de kit tartott a világháborúban részt vevő nemzetek közül a 

legbűnösebbnek? A románokat. 

Így nyilatkozott 1918 októberében: 

„A háború hiénái közül a románok a legaljasabbak. Franciaország szövetségesei voltak, és 

ennek ellenére két esztendőn keresztül úgy viselkedtek, mintha a németekhez tartoznának. 

Milliókat harácsoltak össze az ellenségnek eladott gabonából és petróleumból… Sosem fogok 

beleegyezni – tette hozzá –, hogy valaha is megújítsuk azokat a szerződéseket, amelyeket arra 

az esetre kötöttünk velük, ha Franciaország oldalán hajlandók verekedni.”29 

Mit tegyünk hozzá? Clemenceau annyira gyűlöli a románokat, hogy nevét adja a döntéshez: 

a 137 000 km2-es Románia 295 000 km2-es soknemzetiségű birodalommá válik. És ennek 

volna ésszerű magyarázata? Van értelmes ember, aki ezt képes lenne felfogni? 

Ennél már csak az felfoghatatlanabb, hogy a Trianonban megjelenő magyarellenes 

gyűlöletnek egyetlen komolyan vehető magyarázata van: akik tudomásul veszik, hogy végre 

kell hajtaniuk Magyarország felszámolásának tervét, azoknak szükségük van annak tudatára, 

                                                 
27  Nyilván úgy érti, hogy a Versailles-ban levő Trianon nevű kastélyban. 
28  Degrelle, Leon: The Hitler Century. I. kötet. Torrance (California), 1992. 475. 
29  Vö. Pozzi, Henri: Századunk bűnösei… Fordította Marjay Frigyes. Budapest, 1936. 199. 
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hogy Magyarországot gyűlölniük kell. És gyűlölik. A lelkiismeretükkel könnyebb 

megküzdeniük, ha gyűlölik? De nincsenek könnyű helyzetben: könnyen kimutatható, hogy 

nem hisznek a magyarellenes propagandában. Seton-Watsont és a többieket bértollnoknak 

tartják. Olyan bértollnoknak mindazonáltal, akikre nagyon nagy szükségük van. 

Hallgassuk meg még néhány olyan nyugat-európai szerző véleményét, akik szintúgy felül 

tudtak emelkedni az elfogultságokon, mint Leon Degrelle. 

Henri Pozzi is a világtörténelem legördögibb, ugyanakkor legostobább, legszégyenletesebb 

mesterkedése eredményének tekinti Trianont, és sejteti, hogy ő bizony szeretett francia 

nemzete lelkét is félti: cinkosságáért megbűnhődhet az Ég akaratából.30 

Yves de Daruvar pedig sok olyan francia nyilatkozatot idéz, melyekből kiderül, hogy 

Magyarországot valóban mint legártatlanabbat büntették, ellenfél és szövetséges helyett 

egyaránt… E nyilatkozatok szerzői, köztük Monzi szenátor31 és Charles Tysseire képviselő32 

döbbenten ismerik fel, hogy Trianonnal miképpen kerül a keresztény Európa a halálos bűn 

állapotába – és nem is mentik fel azokat az ostobákat, akik Trianonban oly olcsón adták el a 

lelküket.     

 

A leghátborzongatóbb, felfoghatatlannak tűnő rejtély legegyszerűbb magyarázata 

 

   Előbbiek ismeretében tegyük fel újra a kérdéseket: ki a Misztériumjáték rendezője? Mi a 

tétje? Ki mozgatja a misztériumjáték „kába, de győztes” játékosait? Ki választja ki a 

misztériumjátékban az áldozatot, a keresztre szántat?   

Foglaljuk össze ismételten, amit sejtünk, feltételezünk, illetve tudunk Trianonról:   

Az is megtörténik Versailles-ban, illetve Trianonban, ami senkinek sem érdeke. Nem az ész 

és nem az érzelem határozza meg hát azoknak a magatartását sem, akikről feltételezi a 

szakirodalom, hogy a kulisszák mögül irányították a tárgyalásokat. Bizony, a Kárpát-medence 

tönkretétele nem lehetett érdeke a kulisszák mögül diktálóknak sem, miképpen senkinek sem 

a világ épeszű emberei közül… Mégis tönkreteszik, és akik tönkreteszik, azok – akár-

mennyire hihetetlen –  pontosan  úgy viselkednek, mintha  nem  valódi politikusok, nem 

valódi  pénzemberek, hanem  a  Nagy  Misztériumjáték elvarázsolt  résztvevői lennének… 

Pontosan  úgy  viselkednek,  mint majdnem kétezer évvel előbb az Isten megtestesülésének, 

Jézus Urunknak a keresztre feszítését előkészítők… Igen, mintha semmi  sem lett volna fon-

tosabb Trianonban, mint a legártatlanabb megbüntetése, a legártatlanabb keresztre feszítése. 

A régi misztériumjáték újrajátszása.  

 Felvetettük már azt is az észérvekkel és érzelmekkel (pl. gyűlölettel) megindokolhatatlan 

döntéseket felfogni akarván, hogy a magyarázat bizonnyal nem földi, persze nem is égi…  

                                                 
30   „1919-ben is a hazugság volt Franciaország ellensége! – írja a harmincas években. – Ekkor azok, akikben bízott, tudatlanságból, osto-

baságból vagy személyes érdekből megölték a győzelmet… 

        Ma is a hazugság Franciaország egyetlen ellensége! Ma, amikor az erőszak és a képmutatás tizenhat éves békéjének bűne miatt: 

visszatér a háború… 

        Ha hazám húsz év előtt… (…)… akárcsak a századrészét is ismerte volna mindannak, amit eltitkoltak előtte: nem lett volna háború! 

      És ha Franciaország tudta volna – tizenhat évvel ezelőtt –, hogy azok az államférfiak, akik 1919-ben képviselték a nemzetet, milyen 

hátsó gondolatokkal és milyen célzattal kötötték meg »a jog és az igazság békéjét«, – ha tudta volna akkor s ha tudná ma, hogy ezek az 

urak milyen érdekek, milyen igyekezetek szolgálatában keverték gyanúba a haza becsületét és veszélyeztették jövendő biztonságunkat:  

Franciaország és vele együtt Európa most nem ott tartana, ahol ma tart…” Uo. 6. 
31   Idézi Daruvár, Yves de: A feldarabolt Magyarország. Luzern, 1976. 165–166. 
32   Uo. 166–167. 
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 Majd megállapítottuk: Trianon tudatos szembefordulás Istennel, és nincs is hiteles 

magyarázata, ha ezt nem vesszük tekintetbe… De ha tekintetbe vesszük, akkor fel kell 

tennünk még azt a kérdést is, hogy miképpen lehetnek annyira hülyék emberi elmével bíró 

lények, hogy tudatosan megtagadják Istent, önként lemondván így az Örökkévalóságról… 

Lehet-e ésszerű magyarázata annak, hogy a világ leghatalmasabb emberei megkötik a 

legrosszabb üzletet?… A legrosszabbat, hiszen a pillanatért cserébe odaadják az 

Örökkévalóságot…   

Más hasonló kérdéseket is feltettünk, válaszolni is próbáltunk a kérdésekre, újabb 

kérdéseket is feltehetnénk, de nem tesszük, mert úgy érezzük, hogy most már levonhatunk 

egy különös, de hiteles következtetést:  

Akik Trianonban tudatosan megkötik minden idők legrosszabb üzletét, az örökkévalóságot 

odaadván a percért, azok valójában semmiféle üzletet nem kötnek meg. Módjukban sem 

állana már semmiféle üzlet megkötése. Másképpen is fogalmazhatunk: ők már régen odaadták 

az örökkévalóságot a percért, mégpedig akkor, amikor „hasonmásokká” váltak.  

Mindezt persze csak akkor érhetjük meg, ha fel tudjuk fogni, hogy az ún. „hasonmás” 

kicsoda… 

A „hasonmás” az, aki bement a tágas kapun, rálépett a széles útra, amely a „romlásba visz”. 

Ezen az úton a bukott ember jár. A bukott ember, aki képes volt elvágni az összeköttetést 

Időtlen Énjével. Kialudt benne az összeköttetést fenntartó titokzatos fény, a lélek.  

     Nem könnyű kioltani a lelket, de az ember megteheti. De mindig csak Istenre emelt 

fegyverrel teheti meg. Azaz a felfoghatatlanul nagy bűnökkel. 

Példák arra, hogy ki a hasonmás:  

Aki szándékosan és aljas indokból embertársát megöli vagy megöleti, az is Istenre emelt 

fegyverrel oltja ki saját lelkét. 

Aki államférfiként elárulja saját népét és idegen hatalom érdekeit szolgálja, szintén Istenre 

emel fegyvert – és így szegényíti népét, önmagát pedig megfosztja attól, ami legértékesebb. 

A bíró is, aki ártatlant ítél el – parancsra vagy ellenszolgáltatásért, természetesen szintén 

Istenre emel fegyvert. 

   Több példát most ne hozzunk fel, hanem állapítsuk meg, hogy aki Istenre fegyvert emel, az 

emberként nem is él tovább, csak másvalakiként, illetve másvalamiként. 

    Igen, arról van szó, nem többről és nem kevesebbről, mint arról, hogy az ember valami 

mássá válhat, valami mássá, ami minőségileg alacsonyabb rendű. 

Mi ezt nevezzük jobb híján „hasonmásnak”, az ember „hasonmásának”. Az idézőjelet azért 

tettük ki, mert más értelemben használjuk a hasonmás szót, mint az értelmező szótárak – 

„olyan személy, aki feltűnően, a megtévesztésig hasonlít valakire” –, a mi értelmezésünkben a 

„hasonmás” az, akinek a lelke tetszhalott állapotban van.33  És csak azért nem mondjuk, hogy 

„akinek a lelke megsemmisült”, mert nagyon ritkán a „hasonmás” lelke tetszhalott állapotából 

feléledhet. E feléledésről ennyit mondunk itt el: csak egészen rendkívüli körülmények között 

következhet be. Heroikus tett vállalásával egy újabb drámai helyzetben. De ez új lehetőség 

rendszerint nem jön el. Eljövetele aligha következik be Isten különleges kegyelme nélkül.  

                                                 
33   A hasonmás a tradicionális gondolkodóknál sem ugyanazt jelenti, mint nálunk. Julius Evola például azt írja, hogy a hasonmás „megfelel 

annak, ami a halál után az első entitásból [a testtel együtt ébredő és annak biológiai kifejlődésével párhuzamosan alakuló tudatos Én 

állapot] bontakozik ki: a legtöbbek számára ez az »árnyék«.” (Evola, Julius: Lázadás a modern világ ellen. Fordította Szongott Rudolf.  

Budapest–Nyíregyháza, 1997. 73.) 
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Azt is jegyezzük itt meg, hogy a „hasonmás” létét, a létezésével összefüggő kérdéskört a mi 

korunk embere nem létezőnek tekinti, és talán azért riadnak vissza filozófusaink és 

teológusaink a tárgyalásától, mert a „hasonmás” létezésének beismerése összeegyeztethetetlen 

azzal a leghamisabb, de megdönthetetlen premisszával, hogy minden ember egyenlő. (E 

hamis premisszával szembefordulni nem lehet, hisz erre épül többek között az általános 

választójog. Ha pedig valaki azt mondaná, hogy a választójog csak azt illeti meg, aki 

megőrizte emberi minőségét, annak joggal válaszolnának azon kérdés felvetésével, hogy ki 

illetékes különválasztani az embereket és a „hasonmásokat”… Földi ember bizonnyal nem.)   

Mielőtt folytatnánk fejtegetésünket, jegyezzük meg, hogy valójában semmi rendkívülit nem 

tettünk a „hasonmás” fogalmának a bevezetésével, hisz maga a fogalom – megnevezetlenül – 

tulajdonképpen minden ember tudatában jelen van… Mily gyakran utal rá minden aggódó 

ember, például ilyképpen: „Csak ne csalódnék benne!” (Házastársban, üzlettársban, barátban 

stb.) Másképpen fogalmazva: „Csak az legyen, akinek látszik és ne valaki vagy valami más.” 

Azaz „hasonmás”.  

Igen, a „hasonmásoktól” retteg minden jövőjét féltő ember. És okkal: a „hasonmás” 

hazudik politikusként, szerelmesként, ő képes árulásra, ő csapja be üzletemberként az 

ügyfelét, kereskedőként vevőjét, ő építi az időnap előtt összeomló házakat, ő gyilkol megfon-

toltan és nem utolsó sorban ő tekinti jó üzletnek a háborút stb. 

De nem elég ennyit mondani róla. Folytassuk azzal, ami a legdöbbenetesebb: a hasonmás 

fel is fogja, hogy hasonmás lett. 

Abban a pillanatban még nem fogja fel, amikor rájön, hogy Isten által megbocsáthatatlan 

bűnt követett el, de abban a pillanatban már igen, amikor képessé válik elhitetni önmagával, 

hogy Istennel szembefordulva is lehet élni. (Lehet élni Istennel szembefordulva, de nem az 

embernek, hanem a „hasonmásnak”.) 

A „hasonmás” nemcsak bűnt követ el, de képtelen a valódi bűnbánatra. Ha templomba jár, 

természetesen képmutatásból teszi. A „hasonmásnak” a szeretete is egyfajta képmutatás, hisz 

képes szeretni, de nem önzetlenül. (Egyébként nincs teljesen tudatában annak, hogy szeretete 

látszat-szeretet: rendszerint az téveszti meg, hogy képes örülni családja és környezete más 

tagjai sikerének, előmenetelének. Ez örömről azonban nem nehéz kimutatni, hogy hasonló 

ahhoz, amit a jó befektetés biztos reményében érez.) 

   A „hasonmás” előbb igen terhesnek érzi bukott voltát, aztán egyre kevésbé érzi terhesnek, 

de teljesen sohasem nyugszik meg.  

   Utolsó reménysége azért van… A „hasonmás” nem ateista (ha el is képes hitetni magával, 

hogy az), mint ahogy az ateista sem feltétlenül válik „hasonmássá”. De a „hasonmás” az a 

lény, aki reménysugárnak tekinti az ateizmust. Hisz felfogja, hogy az ateizmus éppen őt lenne 

hivatott igazolni.  

Tegyük hozzá fentiekhez: ha valaki felfogta, hogy „hasonmás” lett, és a hasonmás-létet el 

tudja viselni, akkor számára többé semmi sem azonos azzal, ami… A bűn többé nem bűn, a 

legrosszabb üzlet, minden idők legrosszabb üzlete (az Örökkévalóságról lemond a percért, 

azaz az Énre, az Égi Énre, Időtlen Énre nincs tekintettel, hanem csak az énre, azaz az Élet 

helyett az életet választja) már nem legrosszabb üzlet, hisz az örökkévalóság a „hasonmás” 

számára már maga a perc… Igen, számára már csak a perc létezik. És e percbe belesűrítene 

minden hatalmat, minden élvezetet – hisz földi önmagán kívül többé semmire sem tud 
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tekintettel lenni. Ezért siet, ezért mohó, ezért gátlástalan, ezért gázol át mindenen és 

mindenkin.  

Következzék a legsúlyosabb kérdés: a sátánnak és a „hasonmásnak” a viszonya. Különös ez 

a viszony. 

    Vagy talán nem is különös? Hisz csak arról van szó, hogy kiüresített földi énjét a 

„hasonmás” szinte felkínálja a sátánnak… Másképpen kifejezve: a „hasonmás” nem 

rendelkezik a legfontosabb emberi képességgel: nem tud szembefordulni a sátánnal, és talán 

nem is akar, mert ő a sátánnal együttműködve válik igazán erőssé, hatalmassá… A sátán tehát 

őt könnyedén megszállhatja. 

Ha a sátán él a lehetőséggel, és beleköltözik, a „hasonmás” sátán megszállta lénnyé válik, és 

ez esetben – megint jobb kifejezés híján – „megszállt hasonmásnak” nevezhetjük. A 

„megszállt hasonmások” aztán nagy úrrá válhatnak itt a Földön. Könnyűszerrel, hisz hatalmuk 

a sátán hatalma, ügyességük a sátán ügyessége, céljaik a sátán céljai. És legszívesebben 

misztériumjátékot rendeznek. Misztériumjátékot, mert csak a legigazabb, a legártatlanabb 

keresztre feszítése elégíti ki őket. Misztériumjátékuk szenvedő alanya lehetett, tudjuk, maga a 

megtestesült Isten, de lehet Isten által szeretett ember, lehet Isten által szeretett nép. 

Az Evangélium Hegyi Beszédében a „hasonmás” az, aki bemegy a tágas kapun, ő az, aki a 

széles úton jár, azon, amely a romlásba visz. De mindjárt megállapíthatjuk azt is, hogy bár a 

„hasonmás”-kérdést a maga bonyolultságában mutatja be az Evangélium, korunk embere 

mintha nem lenne már képes felfogni az Evangéliumnak e fontos részeit. 

Az Úr Jézus azt mondja, hogy aki nem ismeri meg általa az igazságot, ellenáll az igazság 

megismerésének, hogy életmódján ne kelljen változtatnia, nem vállalja, hogy szabaddá váljék 

az igazság megismerése által, az a szolga, az a „hasonmás”, mégpedig megszállt „hasonmás”, 

akinek az „atyja” a sátán.34 

Arról szól bizony az Evangélium, hogy a „hasonmás” halála teljes, mert lelke sem 

halhatatlan… Ez a nagy különbség ember és „hasonmás” között, sokkal lényegesebb 

különbség, mint az, ami abból következik, hogy a „hasonmás” gátlástalan önérvényesítő, 

másokon lelkifurdalás nélkül átgázoló élőlény.  

De a legdöbbenetesebb mindabból, amit a „hasonmásról” tudunk, a következő: a 

„hasonmás”-lét (az anyaggal való teljes azonosulás, a lélek megtagadása, az Istennel való 

szembefordulás) a sátán által elkápráztatott ember számára még természetessé, azaz 

                                                 
34    Figyeljük az idézetet: 
       „Jézus a benne hívő zsidókhoz fordult: »Ha kitartotok tanításomban, valóban tanítványaim lesztek, 
megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket.« »Ábrahám utódai vagyunk – felelték –, s 
nem szolgáltunk soha senkinek. Miért mondod hát, hogy szabadok lesztek?« Jézus így válaszolt: »Bizony, 
bizony, mondom nektek: Mindenki szolga, aki bűnt követ el…« (…) Jézus így folytatta: »Ha Ábrahám fiai 
vagytok, azt tegyétek, amit Ábrahám tett. De ti az életemre törtök, bár az Istentől hallott igazságot hirdetem 
nektek. Ábrahám ezt nem tette. Azt teszitek, amit atyátok tett.«  De tovább erősködtek: »Nem házasságtörésből 
születtünk, egy atyánk van, az Isten.« Jézus ezt válaszolta: »Ha Isten volna az atyátok, akkor szeretnétek engem. 
Mert az Istentől való vagyok, tőle jöttem. Hisz nem magamtól jöttem, hanem ő küldött. Miért nem értitek a be-
szédemet? Azért, mert nem vagytok képesek meghallani a szavamat. A sátán az atyátok, és atyátok kedvére 
igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor 
hazudik, magából meríti, mert hazug és a hazugság atyja. Mégis, bár az igazságot hirdetem, nekem nem hisztek. 
Ki vádolhat bűnnel közületek? Ha meg az igazságot hirdetem, miért nem hisztek nekem? Aki az Istentől való, 
meghallja az Isten szavát. Ti azért nem halljátok meg, mert nem vagytok az Istentől valók. (…) Bizony, bizony 
mondom nektek: aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.«” (János 8:31–34;39–47;51.) 
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elfogadhatóvá is válhat, így egész népeket, sőt az emberiséget is veszélyezteti a „hasonmás-

ságban” való elmerülés…  

Sokféle megközelítésben mutathatnánk be, miképpen szaporodnak a „hasonmások”, de 

elsősorban azt kell megállapítanunk, hogy diktatúrák, megszállások után azért nehéz a 

helyreállítás, mert a „hasonmások” leginkább éppen a diktatúrák, megszállások alatt 

szaporodnak el.  

És fel kell hívnunk a figyelmet arra is, hogy két – tulajdonképpen egymásnak ellentmondó 

– súlyos kérdéssel mindenképpen szembe kell néznie annak, aki a „hasonmás” kérdését fel 

meri vetni. 

a/ Ember embertársáról nem állapíthatja meg, hogy „hasonmás”… 

Feltételezhetnénk pedig, hogy – a történelmi távlatnak köszönhetően – néhány sátán által 

megszállt „hasonmás” életét és tevékenységét elég jól ismerjük. Sokat fel is sorolhatnánk 

közülük, hiszen „hasonmás” minden valóban machiavellista világi uralkodó és egyházfő… A 

XX. század sok nagy személyiségét megnevezhetnénk, a világháborúk és Trianon előkészítőit 

elsősorban, de nem biztos, hogy nem tévednénk… Már az is gyakran elbizonytalaníthatja a 

kérdés tanulmányozóját, hogy nehéz megkülönböztetni az őrültet (többek között a paranoiást) 

a sátán által megszállt „hasonmástól”, de néha még az idealistát is nehéz a „megszállt hason-

mástól” megkülönböztetni. 

Nem könnyű tehát teljes bizonyossággal felismerni a „hasonmást”. Az aggódó ember 

megérezheti, megsejtheti, hogy ki az (magánéletében, valamint a közéletben egyaránt), 

védekezhet ellene, menekülhet előle, de nem nyilváníthatja ki róla, hogy „hasonmás”. Mert 

könnyű tévednie.  

A történelmi tapasztalat is arra kötelezi a mai embert, hogy e kérdésben legyen óvatos… 

Mert voltak olyan évszázadok a mi második évezredünkben is, amikor meghirdették a 

„hasonmások” elleni háborút (eretneknek, sátán cimborájának, boszorkánynak stb. nevezték a 

„megszállt hasonmás”-gyanúsokat), de nemcsak azt állapíthatjuk meg, hogy sok esetben 

ártatlanokat égettek meg a valódi „hasonmások” helyett, hanem azt is, hogy a „hasonmás”-

üldözők közé szépen befurakodtak a legügyesebb „hasonmások”. 

    b/ A másik kérdés, amivel szembe kell néznünk: tiszteletben tartjuk, hogy ember 

embertársáról nem állapíthatja meg teljes bizonyossággal, hogy „hasonmás”, de az emberiség 

történelme nem érthető meg, ha nem számolunk a „hasonmások” létezésével. A világtörténe-

lem több hatalmas drámáját készítették elő, majd irányították ugyanazon dráma 

kibontakozását „megszállt hasonmások”, s e drámákat soha nem értenénk meg, ha nem 

vennénk tudomásul, hogy a „megszállt hasonmások” bizony létezhetnek…Például az 1849-

ben történteket sem érthetnénk meg… Gondoljunk most csak arra, hogy az Aradon kivégzett 

mártírokat a valódi bűnösök (Schwarzenberg és társai) helyett végeztetik ki a drámai helyzet 

„hasonmás”-szereplői. 

De Trianont sem érthetnénk meg… Az elmúlt évszázad legsötétebb titkát.  

Ne beszéljünk most többet a „hasonmás”-lét elfogadottá válásának a képtelenségeiről, 

illetve veszélyeiről, de azt még mondjuk ki, hogy az I. világháború és Trianon 

következményei annak, hogy a korabeli „civilizált” világ irányításában – a kormányokban, a 

kormányokat irányító titkos társaságokban, a pénzvilágban, a gazdasági életben – 

hangadókká, vezetőkké váltak, erőfölénybe kerültek a „megszállt hasonmások”… 
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     Megnevezhetnénk a trianoni „hasonmásokat”?   Megpróbálhatnánk nevükön nevezni őket? 

Nem lenne könnyű… 

Valóban nem könnyű megmondani, hogy pl. Clemenceau csak elvakult nacionalista, 

netalán tán már szenilis öregember vagy a sátán által megszállt „hasonmás”, hogy Wilson 

gyermeteg idealista vagy megszállt „hasonmás”…  

És még az is elbizonytalaníthatja az ítélkezőt, hogy a kormányokban, a kormányokat 

irányító pénzvilágban és a szabadkőművességben az I. világháború és Trianon idején 

bizonnyal együtt küzdhettek a háború és a legbűnösebb béke előkészítéséért megszállt 

„hasonmások” és ártatlan (vagy kevésbé ártatlan) emberek, köztük idealisták és kevésbé 

idealisták… 

De kérdezhetjük: közülük a legártatlanabb idealisták akár fel is menthetők mint sajnálatra 

méltó megtévesztettek, lévén, hogy a megszállt hasonmások ügyességéhez valóban nem 

férhet kétség, hisz sugalmazójuk nem kezdő érvényre juttatója az igazságtalanságnak és a go-

noszságnak? 

Vagy oktalan buzgólkodás ez esetben a felmentés lehetőségét felvetni? Bizonnyal. Hiszen a 

kulisszák mögül irányító „hatalmasok” közül a „leghatalmasabbakat” a történelemtudomány 

művelői még nem tudták nevükön nevezni.  

Majd ha tanulmányozhatók lesznek mindazok a ma még titkos és nem állami levéltárakban 

őrzött iratok, amelyek a kulisszák mögül irányítókat leleplezik, akkor kiderülhet, hogy a 

történelem legnagyobb bűnténye vezérlői közül mindenki „hasonmás” volt-e, vagy pedig 

akadt közöttük ember is… Ember, aki nem tudatosan fordult szembe Istennel – és tettei, 

illetve cinkossága következményei látványától elborzadván, megpróbált visszafordulni… Ha 

volt ilyen közöttük, akkor talán még vallomásai is előkerülnek… Ha nem volt ilyen közöttük? 

Akkor elmélkedésünk a felmentésről tárgytalanná válik, hisz a „hasonmás” kialudt lelke nem 

válaszolhat semmit a felmentésre – és akkor sem válaszolhatott volna a felmentésnek vagy a 

megbocsátásnak akármennyire hangos szózatára, amikor a „hasonmás” még nem lépett be a 

Semmi Kapuján…   

Az I. világháború és Trianon felelősei felmentéséről beszélni – ha nem tudjuk elfelejteni, 

hogy mi is az a „hasonmás”, illetve „megszállt hasonmás” –, akkor bizony felmentésükről 

beszélni hátborzongató képtelenség…  

Kivételesnek tekinthetjük a Masaryk szerepét. Ott volt a kulisszák mögül irányító 

leghatalmasabbak között, de róla azt is tudjuk, hogy nem tekintette önmagát „hasonmásnak”. 

Vallomásai ugyan nem őszinték, mégis kiderül emlékirataiból, hogy valóban megtalálta a 

maga mentségeit. Csodálkozván csodálkozott bizonnyal, hogy a legkevésbé igazságos 

elképzelései is valóra válnak – de nem süllyedt bele a „hasonmás”-létbe. Frappáns 

kijelentéssel helyettesítve az elemzést, ennyit mondunk még róla: hatalmas politikusi 

szerencséjét úgy élte meg, hogy azt is elhitte végül, hogy még a sátán is őt szolgálja. (És ez 

azt is jelenti természetesen, hogy nem ő a sátánt.) 

Masaryk „felmentésével” léptünk egy nagyot a komikum irányába, de sajnos vissza kell 

fordulnunk. 

Nemcsak azért, mert nincs több olyan szereplő, aki számára mentséget találnánk, hanem 

azért is, mert következtetésképpen még ki kell mondanunk a következőket: 

 Amit felednünk semmiképpen sem szabad, az ennyi: akárhogyan magyarázzuk Trianon 

rejtélyeit, akár szétválasztjuk az ember-szereplőket és a „hasonmás”-szereplőket, akár nem, 
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akár szétválasztjuk a hangadóktól a megtévesztetteket, akár nem, a legsúlyosabb tény tény 

marad: Trianon tudatos szembefordulás Istennel… 

És a mai jogutódok? Vagy a felelősségnek nincsenek örökösei? Azt mondhatjuk, hogy azon 

intézmények hangadó személyiségei pedig, amely intézmények jogutódjai az I. világháborút 

és Versailles-t–Trianont előkészítő intézményeknek, azon intézmények hangadó 

személyiségei (például a mai szabadkőművesség vezetői) bizony csak az esetben menthetők 

fel, ha:  

a/ méltóképpen szembenézvén azzal a ténnyel, hogy a XX. század elején hangadókká 

váltak intézményükben a megszállt „hasonmások” és megtévesztettjeik, elrendelik az igazság 

teljes feltárását, valódi lelkiismeret-vizsgálatot tartanak, 

b/ majd megtesznek minden tőlük telhetőt a jogelődeik okozta felmérhetetlen károk 

enyhítésére – valódi jóvátétellel és igazságtétellel, azaz nemcsak szavakban fordulnak szembe 

Trianon sátáni (mert a sátán által megszállt „hasonmások” által képviselt) eszmeiségével és 

gyakorlatával. 

Összegezés helyett indokoljuk meg, hogy miért maradjunk meg derűlátónak.  

Legyünk derűlátók, mert minden látszat ellenére nem végzetesek a XX. század győztes 

„megszállt hasonmásainak” akármily pusztító erejű rombolásai. (Gondoljunk itt ismételten 

arra, hogy akármily hatalmas, jelentős személyiségeknek hitték kortársaik Trianon „hason-

más”-urait, nem voltak többek ők, mint elvarázsolt, öntudatukat vesztett, önérdeküket sem 

látó kába szereplői a rég-új, az örök misztériumjátéknak, amely a legtisztább, a legártatlanabb 

megbüntetéséről szól, a legártatlanabb keresztre feszítéséről.) Nem is lehetnének végzetesek 

rombolásaik, hiszen Isten az Önmaga helyett keresztre feszítettet, keresztre feszítetteket 

mindig feltámasztja. Más szavakkal: amit (akit) a sátán az Úr Jézusra emelt fegyverrel próbál 

megsemmisíteni, az nem semmisül meg, hanem csak megsemmisíthetetlenné válik. Mindig 

erről szólt és mindig erről fog szólni a Misztériumjáték utolsó felvonása. 

 

II. 

A TRIANONI PSZICHÓZISOK 

1.  A trianoni pszichózisok felfoghatatlansága 

 

A trianoni pszichózis, különösen a nem magyar – a román, a szlovák, a szerb – trianoni pszi-

chózisok kérdése tulajdonképpen nem is közelíthető meg, ha csupán a racionális összefüggé-

seket vesszük tekintetbe. 

Legnehezebb éppen annak az oknak a megvilágosítása, amely a mai nem magyar trianoni 

pszichózisokat meghatározza. Induljunk ki abból, ami köztudomású: a román, a szerb és a 

szlovák politika az utóbbi években is számtalan bizonyságát adta annak, hogy ellenségkép 

szükségletét a magyar nemzet és a magyar állam rágalmazásával próbálja kielégíteni. De az 

újabb és újabb magyarellenes propaganda-hadjáratot, gyűlöletszítást stb. nem lehet pusztán 

olyan ésszerű okkal megmagyarázni, mint az ellenségkép-keresés. Ha úgy egyszerűsítjük le a 

kérdést, hogy országuk belső gondjairól akarják elterelni a figyelmet „a bűnbak keresésével”, 

azaz az ellenségkép-kereséssel, akkor csak a kérdés elhomályosításához járulunk hozzá. 
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Igen, nagy tévedés azt feltételezni, hogy a szlovák, román vagy szerb agresszív nacionalista 

minden cselekedete mögött ésszerű politikai meggondolás áll. 

 Aki a nem magyar trianoni pszichózisokat nem tanulmányozza elmélyülten, az sose fogja 

megérteni, hogyan alakulhatott ki a legésszerűtlenebb és legindokolatlanabb gyűlölet: a szom-

szédos országok nemzeteinek magyargyűlölete. A nemzeti identitás zavarainak – mint ami-

lyen a trianoni pszichózis – tanulmányozása közben felfoghatatlannak tűnő dolgokra is rájö-

hetünk, például arra, hogy a nemzetek viszonyában az agresszió nem feltétlenül agresszióra 

válasz, s hogy engesztelhetetlen gyűlölet lelkiismeret-furdalásból is nőhet ki. 

Hogyan alakultak ki a trianoni pszichózisok? 

A román, szlovák, szerb trianoni pszichózisok kialakulása azzal kezdődik, hogy a román, 

szerb, szlovák (akkor még csehszlovák) politika egyszeriben megtagadja azt az elvet, amelyre 

legalább annyit hivatkozik a háború előtt, alatt és a béketárgyalások idején, mint a történeti 

elvre: az etnikai elvet.  

Miért tagadják meg? 

Nézzük román vonatkozásban:   

Eddig a román nemzeti mozgalmak célja a román nemzeti egység megteremtése. E cél 1920-

ban megvalósult. Ám nemcsak e cél valósult meg. Románia több mint kétszer akkora területet 

kap 1920-ban, mint amekkorára a román irredenták számítottak a világháború előtt. (Ők nagy-

jából az 1940. évi határrevízió, az ún. második bécsi döntés alkalmával meghúzott, etnikainak 

tekinthető határokat tartották elfogadhatónak és kiharcolhatónak.)  A 137 000 km2-es Romá-

nia váratlanul és mindenki, a román politikusok számára is érthetetlenül 295 000 km2-es or-

szággá válik. És az új ország nem nemzeti állam, hanem soknemzetiségű. A románság az 

összlakosságnak kb. 65%-át teszi ki. 

A világháborúban való részvételüket és a világháború vége és a békeszerződés megkötése kö-

zött eltelt, igen rejtélyes két év eseményeit nem tárgyalhatjuk e bevezetésben, pedig olyan 

összefüggésre is felhívhatnánk a figyelmet, amelyeknek ismerete nélkül talán nem lehet meg-

érteni a román trianoni pszichózist – legalábbis a maga bonyolultságában nem –, ezért 

felhívjuk a figyelmet a magyar–román viszony megromlásának a történetét  bemutató,  A 

meztelen igazságért című  könyvünk A román trianoni pszichózis című fejezetére, melyben 

megpróbáltuk megoldani azokat a rejtélyeket.35 

Mindössze néhány kérdésre hívhatjuk fel itt is a figyelmet: 

Mindenekelőtt azt vegyük tekintetbe, hogy a román politikusok, valamint pártfogóik, a 

békediktátumok előkészítői (a leghatalmasabbak, a kulisszák mögül diktálók) is sejtik, hogy a 

világháború utáni népszavazásnak mi lett volna a végeredménye. Még az is bizonyosnak tűnik 

számukra, hogy a magyarországi (sem a Király-hágón inneni, sem a Király-hágón túli) romá-

nok többsége titkos szavazáson nem igényelte volna a kérdéses területek Romániához csatolá-

sát. Hogy a népszavazás megtartását elkerülhessék, cselhez folyamodnak: arra biztatják a ma-

gyarországi román vezetők közül az irredentákat, hogy népszavazás helyett tartsanak 

nagygyűlést. 1918. december 1-én Gyulafehérváron a nagygyűlést meg is tartják, s ezen ki-

mondják Kelet-Magyarország (Erdély, Partium és a Tiszántúl keleti része, valamint a Bánát) 

Romániához való csatolását. E nagygyűlés mindenféle jog és mindenféle nemzetközi egyez-

                                                 
35    Kocsis István: A meztelen igazságért. A magyar–román viszony megromlásának története. Budapest, 1994. 

Második, javított kiadása: Budapest, 1996.  301–317. 
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mény szerint határozatképtelen, céljukat mégis elérik vele: sem Erdélyben, sem Magyarország 

többi Romániának ajándékozott területein nem tartanak népszavazást. Pedig az erdélyi ma-

gyarság megtette a szükséges ellenintézkedést: Kolozsvárott hasonló nagygyűlést tartott, ame-

lyen Erdélynek és Kelet-Magyarország többi kérdéses részeinek Magyarország szerves része-

ként való megtartása mellett foglalt állást. Az adott helyzetben mindkét határozat azonos érté-

kű. Hogy Trianon előkészítői a gyulafehérvári határozatot tudomásul veszik, azaz elfogadják 

népszavazás helyett, ez a nemzetek önrendelkezési jogának cinikus semmibevétele.  

Nagy-Románia Trianon utáni első kormánya természetesen nyomban kemény harcot indít a 

román trianoni pszichózis leküzdése céljából. Hiába. A korabeli románság tudatából nem le-

het kitörölni, hogy Románia a világháborút katonai vereség után különbékével fejezte be. Azt 

sem sikerül elhitetnie, hogy a gyulafehérvári nagygyűlés határozata törvényes lett volna. Mint 

ahogy azt sem, hogy Trianonban a törvényesség és az igazságosság diadalmaskodott.  

A korabeli román vezető politikusok mégis urai maradtak a helyzetnek. Abból indultak ki, 

hogy nincs megoldhatatlan kérdés. A trianoni békeszerződést nem lehet igazságosnak tekinte-

ni? Akkor az igazságtalan helyzetet sürgősen megváltoztathatatlanná kell tenni – a nemzetisé-

gek beolvasztásával. Egyszerű az egész. Ha nem lehet megszabadítani Nagy-Románia román 

nemzetiségű polgárai lelkét a trianoni pszichózistól, akkor mindent el kell követni azért, hogy 

e haszontalan pszichózis hasznossá váljon: oda kell hatni, hogy ne nyilvánulhasson meg sem-

mi másban, hanem csakis agresszivitásban az új nagy ország nem románjaival szemben.  

Százszor annyi magyar lett a trianoni békeszerződés után az új Nagy-Románia 

állampolgára, mint amennyi román maradt Kis-Magyarországon. Ennek nem lett volna 

ezernyi baj a következménye, ha a trianoni békeszerződés kedvezményezettjei közül a leg-

befolyásosabbak számoltak volna azzal, hogy annak a ténynek,  hogy a nemzeti állam 

eszményére hivatkozva az egyik 11 milliós nemzetnek 93 000 km2-t hagynak meg, míg a 

másik 11 milliós nemzet területét 295 000 km2-esre egészítik ki jórészt az előbbitől elvett 

területekből, egy mindennél súlyosabb következménye is lehet, mégpedig az, hogy az 

igazságtevéstől folyton rettegő románság soha nem alakíthat ki új országában demokratikus 

közéletet: mert a trianoni pszichózis sugalmazására ily helyzetben minden bizonnyal olyan 

elsőrendű nemzeti céllá válik a soknemzetiségű Nagy-Románia egynemzetűvé való 

átalakítása, amely minden más román nemzeti cél (életszínvonal emelése, jogállam meg-

teremtése stb.) megvalósulását lehetetlenné teszi, s így az örök szolgalét lesz az 

igazságtalanságot ünneplő románság osztályrésze. Annak nem volt 1920-ban realitása, hogy 

hangadóvá válik a román politikában egy Eötvös József, és érvényesíti álláspontját, mely 

szerint soknemzetiségű országnak már nemcsak kötelessége, de érdeke is a nemzeti–

nemzetiségi egyenrangúság elvének a tiszteletben tartása.  

És mert a román trianoni pszichózis valóban nem tűrhet meg semmiféle más nemzeti célt a 

soknemzetiségű Nagy-Románia egynemzetűvé való átalakításán kívül, szükségszerűen, 

elkerülhetetlenül dolgoznak ki újabb és újabb terveket a nem románok összes létfeltételei 

felszámolására.  

A román politikusnak elég a térképre néznie, s máris erősödik a trianoni pszichózisa.  

A szerb és a szlovák trianoni pszichózis úgy alakul ki, mint a román.  

És a magyar trianoni pszichózis?  
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A magyar trianoni pszichózis mélységét az határozza meg, hogy már 1920-ban is nyilvánvaló 

volt mindenki előtt, hogy a történelmi Magyarország feldarabolása nemcsak hogy nem volt 

sem szükségszerű, sem ésszerű, de teljesen váratlanul érte az ország lakosságát. Hisz ellentét-

ben állt a meghirdetett (és Magyarországon komolyan vett) önrendelkezési joggal. Ez persze 

nem azt jelenti, hogy Magyarország feldarabolásának a veszélye nem állt fenn. De a történel-

mi Magyarország megmaradt volna (egészében vagy majdnem teljes egészében), ha a győztes 

Wilson ragaszkodik eszméihez, elveihez, nyilatkozataihoz... Az önrendelkezési jog alapján 

megtartott népszavazás Magyarországra nézve kedvező eredménnyel végződött volna. (Min-

denki sejtette, hogy ezért nem tartották meg.)  

A források egyértelműen igazolják, hogy a trianoni döntés nem állt összhangban a történelmi 

Magyarország nem magyarjai akaratával sem. Így Harry Hill Bandholtz tábornok Naplója.36 

Bandholtz tábornok 1920. január 24-én a következőket jegyezte fel: 

„Ma reggel felkeresett egy szlovákokból álló küldöttség, amely hevesen tiltakozott a csehek 

által irántuk tanúsított bánásmód ellen. Felhívást tettek közzé azon területek különböző 

kisebbségei nevében, amelyeket Magyarországtól elvettek, azt állítva, hogy meghallgatásuk 

nélkül ítélkeztek fölöttük Párizsban; elválasztották őket egy olyan országtól, amelynek ezer 

évvel ezelőtt váltak részévé; hogy most alacsonyabb kultúrájú és zsarnoki és erőszakos 

természetű nemzetekhez csatolták őket; hogy nem emberi lényekként bántak velük, hanem 

ingóságként vagy pénzmennyiségként, s ilyenekként ítélték oda őket a románoknak, 

cseheknek és szerbeknek. 

Kérték a Legfelsőbb Tanácsot, biztosítsanak számukra népszavazást, s arra figyelmeztettek, 

hogy amennyiben a jelenlegi terveket megvalósítják, a békeszerződés nem békéhez, hanem 

háborúhoz fog vezetni.” 

De a történelmi Magyarország megmaradt volna akkor is, ha méltóképpen védekezik, amikor 

román és cseh csapatok megkezdték területének a megszállását. (Teljes mértékben jogtalanul, 

hiszen a világháborúnak már vége volt, a fegyverszüneti egyezményeket már megkötötték.) E 

méltó védekezés legfőbb akadálya az volt, hogy olyan politikusok jutottak hatalomra Magyar-

országon, akik képtelenek voltak felfogni a veszélyt: képtelenek voltak levonni a megfelelő 

következtetéseket abból, hogy Párizsban (Versailles-ban, illetve Trianonban) a világpolitika 

nagy cselszövői a wilsoni nyilatkozatok, tervek és eszmék megcsúfolásán fáradoznak, s hogy 

fő áldozatnak éppen az önrendelkezési jogot szemelték ki. Semmi sem felfoghatatlanabb a 

magyar történelemben, mint a Károlyi–Jászi-féle magyar (éppen a legrosszabb pillanatban ha-

talomra jutó) politikusok magatartása, akik a honvédelem megszervezése helyett a magyar ön-

védelmi ösztönt ébren tartó Szentkorona-tant (és az egész magyar közjogot, közjogi intéz-

ményrendszert) taposták el nagy diadallal. Csak úgy mellékesen feloszlatták a hadsereget is, 

persze. Aztán a tragikus következményeket látván, sértődötten, hisztérikus hangulatban át-

adták a hatalmat az Oroszországból meghatározott feladattal hazaküldött ügynököknek.  

 Ha a Károlyi Mihály irányításával 1918-ban nem kezdődött volna el a magyar történelem 

legfelelőtlenebb, legostobább belpolitikai duhajkodása, ha Károlyiék nem taposták volna el 

önszántukból a magyar alkotmányt és az egész közjogi intézményrendszert, akkor a világhá-

ború utáni zűrzavarban román vagy cseh katona nem lépte volna át a magyar határt, Kun 

Béláék pedig a hatalom közelébe sem kerültek volna.  

                                                 
36 Bandholtz, Harry Hill: Napló nem diplomata módra. Román megszállás Magyarországon. Budapest, 1993. 
213. 



 - 35 - 

A Trianon előkészítőinek nagyon nagy szükségük lehetett a Károlyi Mihályokra, és nagyon 

tartottak a Tisza Istvánoktól. A gyermeteg, politikusi pályára alkalmatlan Károlyinak biz-

onnyal nincs köze Tisza István halálához, de a legalkalmatlanabb magyar politikus hatalomra 

juttatása és a legalkalmasabb meggyilkolása ugyanazon legnehezebb időszakban nem lehet 

mentes mindenféle összefüggéstől. 

A trianoni nagyok Károlyi Mihályt semmibe vették, de nem tehették volna meg ugyanezt a 

politikai életbe esetleg visszatérő Tisza Istvánnal. Nemcsak azért, mert Tisza átlátott volna 

rajtuk, és erélyesen hozzálátott volna a honvédelem megszervezéséhez, hanem azért is, mert – 

a propagandakiadványok minden ellenkező híresztelése ellenére – Tiszát az antant állam-

férfiai is becsülték, legalábbis nagyon jól tudták, hogy becsülniük illene. Hisz akkor még 

köztudomású volt a vezető politikusok körében – Nyugat-Európában és az Amerikai Egyesült 

Államokban is –, hogy Európa államférfiai közül Tisza küzdött 1914-ben leghatározottabban, 

legelszántabban a világháború elkerüléséért.  

Amit Fritz-Konrad Krüger írt 1932-ben Tisza szerepéről, azt Trianon előkészítői 1918–1920-

ban is tudták.  

 „Ma már elismert tény – írja Krüger –, hogy gróf Tisza István miniszterelnök volt a dualista 

birodalom egyetlen vezető államférfija, aki ellenezte a Szerbiához intézett végzetes ultimá-

tumot, melynek visszautasítása az első világháborúhoz vezetett. 

Tisza 1914 márciusában memorandumot fogalmazott meg, amelyben békés kiigazítási 

politikát javasolt a Balkán-félszigeten. E dokumentumban Bulgária erősítését javasolta Szer-

biával szemben, az előbbi Ausztria–Magyarországhoz való kötése érdekében. Ezenfelül óva-

tos bánásmódot javasolt Romániát illetően annak érdekében, hogy amennyiben lehetséges, 

vissza lehessen nyerni ezt az országot, amely az utóbbi időkben elidegenedett a központi ha-

talmaktól, illetve amennyiben ez a kísérlet kudarcot vall, két oldalról lehessen ezt az országot 

fenyegetés alá vetni. Az eljárást illetően a »hosszú kéz politikáját« javasolta. »Végzetes hi-

bának« minősítette a Szerbiával való azonnali háborút, olyannak, amely világháború kitörését 

válthatja ki.” A Ferenc Ferdinánd ellen elkövetett szerb merénylet után három nappal „gróf 

Tisza levelet írt Ferenc Józsefnek, javasolva a béke megőrzését, majd az osztrák–magyar 

miniszterek július 7-i tanácsülésén ismét higgadtságot és erőteljes diplomáciai tevékenységet 

javasolt katonai helyett. Ezt az álláspontját másnap megerősítette Ferenc Józsefhez írott 

levelében és fenn is tartotta a végzetes július hónap egésze során. (...) 

 A háború végét megelőzően Tisza még egyszer felemelte szavát a központi hatalmak 

politikája elleni tiltakozásul, amikor ugyanis ellenezte a korlátlan tengeralattjáró-háborús 

hadviselés kinyilvánítását, amely azt a félelmet keltette benne, hogy alkalmat kínál Wilson 

elnöknek az Egyesült Államok hadba lépésére...”  

 Trianon után a magyar politika legjobbjai a jogfolytonosság elfogadtatásával próbálták meg-

szabadítani a magyar nemzetet a trianoni pszichózistól.  

 

A trianoni pszichózis legyőzése a jogfolytonosság helyreállítása által az I. világháború után. 

Az 1920–1926 közötti jogfolytonosság-helyreállító nemzetgyűlések  

 

Miről is van szó? Mi is történt akkor? 

A törvénysértés jogot nem alapít elve alapján a magyar történelemben mindig helyreállt a 

jogfolytonosság, ami annyit jelentett, hogy az abszolutizmus megszűnése után a magyar 
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nemzet hivatott képviselői országgyűlésen, illetve nemzetgyűlésen meg nem történtté nyilvá-

nítottak mindent, ami az abszolutizmus idején a látszat-törvényhozás terén történt. Könnyen 

bizonyítható, hogy a Mohács utáni nehéz évszázadokban a magyar államiság azért maradt 

meg, mert eleink a jogfolytonosságot sohasem mulasztották el helyreállítani.  

Jogfolytonosságot állított helyre a magyar nemzet I. Lipót korában (1687-ben), II. József 

után (1791-ben), 1867-ben, 1920-ban. 

A jogfolytonosság a magyar közjog múltjának, jelenének és jövőjének legfontosabb kérdé-

se.  

A jogfolytonosság-helyreállítás pedig legaktuálisabb kérdése volt mindig, így a Trianon 

utáni években is a közjogi küzdelmeknek.  

1918-ban, Károlyi Mihályék hatalomátvételekor megszakadt Magyarországon jogfolyto-

nosság. De az 1920–1926 közötti nemzetgyűlések a jogfolytonosságot helyreállították a ma-

gyar nemzet nevében.  

    A jogfolytonosság helyreállítása az 1920. évi nemzetgyűlésen kezdődött. A magyar nemzet 

törvényes képviselői 1920. február 26–27-én hozzák meg az első olyan határozatokat, me-

lyeknek célja a jogfolytonosság helyreállítása. (Amikor Magyarországon 1920. január 25-re 

választásokat tűznek ki, nincs komoly politikai tényező Magyarországon, amely ne a jogfoly-

tonosság helyreállítását sürgetné.) 

A magyar nemzet jogfolytonosság-helyreállító képviselői leglényegesebbnek a következőket 

tartották: 

Ha a népszuverenitás elvével visszaélve bárki személy vagy csoportosulás, akármilyen 

szövetség vagy párt ügyes manipulációval rávehetné a magyar nemzet többségét még a Szent-

korona-tan hatálytalanítására is, akkor nemcsak a jogfolytonosság nem lenne többé helyreál-

lítható, de minden törvény, a legszentebbnek és legsérthetetlenebbnek nevezettek is, szánal-

massá, megcsúfolhatóvá, megtagadhatóvá: nevetség tárgyává válnának. Legnagyobb vigasz 

tehát a drámai helyzetekben a Szent Korona tanának a hatálytalaníthatatlansága.   

Igen, a Szentkorona-tan éppen hatálytalaníthatatlansága által válhat legfőbb garanciájává a 

jogfolytonosság helyreállításának. A Szent Korona tana hatálytalaníthatatlansága pedig 

megkérdőjelezhetetlen, hisz miképpen a király sem, a nemzet sem határozhatja meg a Szent 

Koronához való viszonyát. 

A jogfolytonosság helyreállítói szemében legsúlyosabban azok vétkeznek a magyar nemzet 

érdekei ellen, akik a történelmi magyar alkotmányt, valamint a magyar jogfejlődés alapelveit 

semmibe véve, idegen jogra, illetve jogelvekre hivatkoznak.  

De a jogfolytonosság helyreállását csak 1926-ban nyilvánították ki a magyar nemzet korabeli 

képviselői. Akkor amikor a nemzetgyűlést berekesztették, és az országgyűlés intézményét 

visszaállították. Az 1920-ban összeült nemzetgyűlésnek a mandátuma 1922-ben járt le. Az 

újonnan megválasztott egykamarás országgyűlés is nemzetgyűlés elnevezés alatt működött 

1926-ig. De az 1926. évi 22. tc. felállította a felsőházat. Az ismét kétkamarás törvényhozó tes-

tületet már országgyűlésnek nevezték.  

Mindazonáltal a korszak hangadó politikusai sokáig vitatták még, hogy a jogfolytonosság tel-

jesen helyreállt-e 1926-ban, az országgyűlés intézményének, annak képviselő- és felsőházá-

nak (a főrendi ház új elnevezése) visszaállításával. 
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 A jogfolytonosság helyreállításának köszönhető, hogy Magyarországon nem juthat uralomra 

a fasizmus az ország német megszállásáig. Nem véletlenül nevezi John Flournoy 

Montgomery korabeli amerikai nagykövet Magyarországot oázisnak Hitler sivatagában. 

„1944 márciusáig – írja – Magyarország volt az egyetlen európai ország a Pireneusoktól kelet-

re, ahol a zsidók élete biztonságosnak volt tekinthető.” Magyarország ez időpontig, az ország 

megszállásáig hatvan-hetvenezer zsidó menekültet is befogadott. Kifejti azt is, hogy „Hitler-

nek Magyarországgal szembeni haragját nagyrészt a zsidóknak nyújtott védelem provokálta 

ki.”37  

A továbbiakban megállapítja:  

„... hősiesség volt a rendszer részéről, hogy megengedte külföldi zsidók, főleg lengyelek, 

szlovákok és osztrákok letelepedését az országban. Elégséges bizonyítéka lett volna a bátor-

ságnak, ha a kormány, a német nyomásnak ellenállva, a saját zsidóit védelmezte volna és 

ugyanakkor lezárta volna a határokat. Magyarország többet tett, mint amennyire erkölcsileg 

kötelezve volt, amikor a saját zsidói mellett menedéket nyújtott külföldi zsidóknak is. A sors 

nem engedte meg, hogy megmaradjon az együttérzés oázisa az elnyomás sivatagában. De 

amikor engedett is a nyomásnak, lassabban és nagyobb méltósággal tette azt, mint a szomszé-

dai.”38 

Montgomery egyébként külföldiként is felismeri a Szentkorona-tan jelentőségét, és összefüg-

gést lát a Szent Korona tana és az általa Magyarországon tapasztalt „korszerűtlen” tolerancia 

között.39 

Amit még fontosnak tartunk hangsúlyozni:  

A Trianon utáni kényszerpályáján a magyar politika a jogfolytonosság helyreállításával, a 

Szentkorona-tan megbecsülésével nemcsak a magyar trianoni pszichózis legyőzésének terem-

tette meg a feltételeit, hanem a magyar állam megerősödésének, valamint Trianon revíziójá-

nak is. A magyar külpolitika ki tudta harcolni, hogy az első világháború után deklarált és elfo-

gadott elvei a világpolitikának a magyar nemzetre is vonatkozzanak. 1938 és 1940 között így 

szerezhette vissza a Trianonban elvett területek egy részét. Az etnikai határt húzták meg a ma-

gyar nemzet számára. Mindegy, kik döntőbíráskodtak. Akik döntőbíráskodtak, a Nemzetek 

Szövetsége helyett cselekedtek: úgy foglaltak állást, ahogy a Nemzetek Szövetségének kellett 

volna állást foglalnia, ha mer ragaszkodni az alapításakor meghirdetett elvekhez. (Azért is 

mindegy, kik döntőbíráskodtak, mert az etnikai elvet és az önrendelkezési jogot minden kora-

beli nagyhatalom elismerte.) 

 

 

 

2. A trianoni pszichózis erősödése a második világháború után 

 

     Erősíti a trianoni pszichózisokat, hogy a trianoni békediktátum 1947. évi „megismétlésekor” a 

békekötés diktálói (a „hasonmások” új nemzedékének tagjai) sok tekintetben felülmúlták első 

világháború utáni elődeiket. Mi is történt 1947-ben Párizsban? Minél több hiteles dokumentu-

                                                 
37   Montgomery, John Flournoy: Magyarország, a vonakodó csatlós. Budapest, 1993. 86.   
38    Uo. 91– 92. 
39   Uo.  36– 38. 
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mát ismerjük meg az 1947-es párizsi békediktátumot előkészítő tárgyalásoknak, az egész 

1945-től 1947-ig tartó színjáték annál abszurdabbnak, annál felfoghatatlanabbnak tűnik. A 

legszemléletesebb példa: amikor az Amerikai Egyesült Államok és Nagy-Britannia vezetői 

Sztálin kénye-kedvének kiszolgáltatják Közép-, illetve Kelet-Európát, nemcsak azt tudják 

Sztálinról, hogy tömeggyilkos és háborús bűnös, hanem azt is, hogy mire készül e térség or-

szágainak népei ellen. 

         A következőket vegyük figyelembe, ha valóban meg akarjuk fejteni a párizsi békediktátum, 

a világtörténelem egyik legcinikusabb békediktátuma rejtélyét:   

   – A békediktátum önmagában nem tanulmányozható, mert alárendelt része a második 

világháború utáni nagy rendezésnek, amelynek célja a hagyományos Európa végleges 

felszámolása. (E célt ma már más szavakkal is megfogalmazhatjuk. Például így: célja a 

liberális ideológia fölényének a biztosítása. Vagy így: célja az akadályok elhárítása a 

globalizáció útjából.)  A nagy rendezésnek éppúgy része a győztes Nagy-Britannia 

gyarmatbirodalmának felszámolása, mint a vesztes Magyarország feldarabolása vagy az 

ugyancsak vesztes Románia hatalmas területtel való megjutalmazása.  

     – A tárgyalásokon résztvevők semmiben sem dönthettek, mindössze végrehajtották a 

kulisszák mögül diktálók akaratát. Nem tudjuk nevén nevezni a valódi döntéshozók 

mindenikét, de néhányuk szerepe nagyon is ismert, pl. a Joszif Visszarionovics Sztáliné. (Már 

ebből is következik, hogy teljesen értelmetlen a magyar békeküldöttség szerepét tárgyalni, 

megítélni, hisz e küldöttség egyetlen érvét sem vették figyelembe.) 

    – A béketárgyalásokon néven nevezett célok csak leplezik a valódi célokat. 

    –  Még mindig nem tanulmányozhatók azok a dokumentumok, amelyek alapján teljes 

mértékben megismerhető lenne a békediktátum előkészítése.  

    (A döbbenetes az, hogy az ún. hivatalos történelemtudomány le is mondott a békediktátum 

érdemi tanulmányozásáról.)      

    Ha fentieket tudomásul vesszük, de mégis meg akarjuk érteni a párizsi békediktátumot, 

akkor a két világháború közötti időszak és a II. világháború minden nagy rejtélyének a 

megoldását vállalnunk kell. „Hitler Versailles-ban született” – vetettük fel fentebb. És 

kérdeztük: Hitler, azaz egy Hitler hatalomra juttatását valóban eltervezték-e Versailles-ban, 

vagy „programozási hibának” tekintendő a hatalomra jutása?  A párizsi békediktátum 

születési körülményeinek ismeretében válaszolhatjuk: azoknak, akik Trianonban és  Ver-

sailles-ban döntöttek (nem a Clemenceau-szerű kirakatfigurákra gondolunk), szükségük volt 

arra, hogy megszülessenek a világháború folytatásának a feltételei, mert győzelmüket nem 

tekinthették véglegesnek: a hagyományos Európa önvédelmi küzdelme még nem vált 

kilátástalanná…  

    A II. világháború utáni béke megteremtői – különös gátlástalanságukban, önhittségükben? 

– már semmire sincsenek tekintettel, még annak látszatára sem, hogy a háború veszteseit (pl. 

Olaszországot) büntetik, a nyerteseit pedig jutalmazzák. Hisz ekkor szolgáltatják ki a korszak 

egyik leggátlástalanabb tömeggyilkosának, Sztálinnak az ún. győztes államok egy részét is, 

pl. Lengyelországot…      
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   Az 1947. február 10-én aláírt és szeptember 15-én hatályba lépett „békeszerződés” magyar 

vonatkozása40 látszatra csak a következő: visszaállítja (kisebb, Magyarország kárára 

végrehajtott módosításokkal) a trianoni határokat: 

    „1. Magyarország határai Ausztriával és Jugoszláviával ugyanazok maradnak, mint 

amelyek 1938. évi január hó 1-én voltak.” 

(Itt természetesen elhallgatják, miképpen csatolnak magyar területeket Ausztriához is az I. 

világháború után.) 

     „2. Az 1940. évi augusztus hó 30-án kelt bécsi választott bírósági határozat rendelkezései 

semmiseknek és érvényteleneknek jelentetnek ki. Magyarország és Románia között az 1938. 

évi január hó 1-én fennállott határ ezzel visszaállíttatik. 

    3. A Magyarország és a Szocialista Szovjet Köztársaságok Uniója közötti határ, attól a 

ponttól kezdve, amely közös e két állam és Románia határai között, addig a pontig, amely 

közös e két állam és Csehszlovákiahatárai között, a Magyarország és Csehszlovákia közötti 

előbbi határvonalban állapíttatik meg, úgy, amint az 1938. évi január hó 1-én fennállott. 

     4.  

     a) Az 1938. évi november hó 2-án kelt bécsi választott bírósági határozat rendelkezései 

semmisnek és érvénytelennek jelentetnek ki. 

     b) A Magyarország és Csehszlovákia közötti határ, attól a ponttól kezdve, amely közös e 

két állam és Ausztria határai között, addig a pontig, amely közös e két állam és a Szocialista 

Szovjet Köztársaságok Uniójának határai között, ezzel visszaállíttatik, úgy, amint az 1938. évi 

január hó 1-én fennállott, kivéve mégis a következő alpont rendelkezéseiből folyó módosítást. 

     c) Magyarország átengedi Csehszlovákiának Horvátjárfalu, Oroszvár és Dunacsun 

községeket a jelen Szerződéshez 1/A alatt csatolt térképen megjelölt kataszteri területekkel 

együtt. (…)” 

    A békediktátum magyar vonatkozásainak másodlagos kérdéseiről, mint amilyen a jóvátétel 

összegének vagy a hadsereg létszámának a megállapítása, most nem szólunk, de felhívjuk 

még a figyelmet arra tényre, amely mindazok ismeretében, amit eddig elmondtunk, nem 

tűnhet meglepőnek, hogy bár a békediktátum éppúgy semmibe vette az etnikai elvet vagy az 

önrendelkezési jogot, mint a trianoni békediktátum, a szövegéből kimaradtak a 

kisebbségvédelmi rendelkezések.     

     

    Jugoszlávia és Csehszlovákia újjáteremtése és megjutalmazása Magyarországtól elvett 

területekkel a II. világháború után éppoly igazságtalan volt, mint az I. világháború után, de 

könnyebben indokolható, mint  annak a Romániának a Magyarországtól elvett területekkel 

(43 591 km2-rel) való megjutalmazása, amely Németország oldalán (tehát a békefeltételeket 

diktáló, ún. „Szövetséges és Társult Hatalmak” ellenségeként) háromszor akkora haderővel 

vett részt a világháborúban, mint Magyarország.  

A hivatalos indoklásban egyetlen őszinte mondatot sem találunk e rejtélyről, mindazonáltal 

megkísérelhetjük megoldani… 

A megoldás érdekében csak a leegyszerűsítést és a hamisítást kell kerülnünk. Mi is történt? 

                                                 
40    Sorsdöntések. A kiegyezés – 1867. A trianoni béke – 1920. A párizsi béke – 1947. Budapest, 1989. 299–316. 
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Észak-Erdély 1944. november 8-tól 1945. március 13-ig tulajdonképpen sehova sem tartozott, 

se Romániához, se Magyarországhoz. 

Valóban, Észak-Erdélyben 1944. november 8-a után olyan helyzet alakult ki, hogy lakói – 

magyarok, románok, németek stb. – már-már elhitték, hogy a közel 50 000 km2-es területnek 

önálló államisága van. S a 126 nap alatt meg is teremtették az önálló államiság feltételeit. S 

bebizonyították, hogy az erdélyi nemzetek – mint régen, mondjuk Bethlen Gábor vagy I. 

Rákóczi György korában – ismét képesek lennének a békességes, hasznos együttműködésre. 

Ha mertek volna hinni a nemzetek önrendelkezési jogában, akkor a 126 nap egyikén talán ki 

is kiáltják Észak-Erdély Független Köztársaságot. Pontosan akkora volt egyébként, mint 

Svájc. Minden bizonnyal olyan gazdaggá, szabaddá, békéssé is vált volna – ha jövője a né-

pességén múlik. Legnagyobb lélekszámú nemzetisége a magyar volt, ám e népesség ve-

zetőinek eszébe sem jutott, hogy a nevében nemzeti hegemóniára törjenek.  

De e helyzet éppen abban a korszakban alakult ki, amikor Európában a népek önrendelkezési 

joga semmit sem számított. Az „önálló” Észak-Erdély létrehozását pedig nem más, hanem 

iszonyatos vérengzés tette szükségessé. (Legalábbis annak idején így hitték az erdélyiek.) Az 

előzmények: miután a Szovjetunió ellen harcoló Romániának sikerült átállnia a már biztos 

győztesnek számító Szovjetunió és szövetségesei oldalára, a román hadsereg a szovjet hadse-

reg mellett harcolva vonulhatott nyugat, illetve észak-nyugat felé, a román kormány pedig 

úgy gondolta, ez feljogosítja arra, hogy hivatalnokhadakat is küldjön az észak-erdélyi 

közigazgatás átvételére. A hivatalnokok talán teljesíthették is volna a parancsot, ha nem vo-

nulnak be Észak-Erdélybe ugyanakkor a Maniu-gárda néven hírhedtté vált román fasiszta 

szabadcsapatok is. A Maniu-gárda nyomban hozzáfogott az észak-erdélyi magyarság 

„megbüntetéséhez”, azaz a válogatás nélkül összefogdosott magyar lakosság lemészá-

rolásához. (Mint faji ideológiára, természetesen a dákoromanizmusra hivatkozva.) A szak-

irodalomban legtöbbet a szárazajtai, a csíkszentdomokosi, az egeresi és a gyantai vérengzésről 

olvashatunk. Szárazajtán favágótőkén favágófejszével vágták le teljesen ártatlan helybeli 

magyar férfiak fejét. A különösen kegyetlen, véres atrocitások nem maradhattak titokban, s a 

világ közvéleményét a román „honfoglalók” ellen fordították. A Szövetséges Ellenőrző Bi-

zottság pedig válaszul az atrocitásokra visszaparancsolta Észak-Erdélyből a román 

közigazgatást. És elkezdődött az az önkormányzat, amely csak 126 napig tartott.  

Miképpen születik meg aztán a másik nagyhatalmi döntés, hogy 1945. március 13-án a román 

kormány átveheti Észak-Erdély igazgatását? Semmi rendkívüli nincs ebben. Semmi más nem 

történik, csak az, hogy a moszkvai vezetés (azaz Sztálin) és a bukaresti vezetés kiegyeznek: 

ha Sztálin jóváhagyja, hogy a román közigazgatást mindjárt bevezessék Észak-Erdélybe, 

akkor a román vezető politikusok (Sănătescu és Rădescu tábornokok, Iuliu Maniu, a nemzeti 

parasztpárt vezetője és mások; természetesen egyetértésben Mihály királlyal) hozzájárulnak 

ahhoz, hogy a szovjet megbízottak sugalmazására létrehozott Országos Demokrata Arcvonal 

alakítson új kormányt Romániában. E kormány 1945. március 6-án meg is alakul; elnöke 

Petru Groza. Ez a kormány mindenben engedelmeskedni fog Sztálinnak, aki ebben egy percig 

sem kételkedik, az ő állásfoglalása tehát nem szorul magyarázatra. Nehezebben fogható fel 

azoknak a román vezetőknek az állásfoglalása, akik a hatalmat a Groza-kormánynak átadják. 

De még ennél is nehezebben fogható fel, hogy Észak-Erdély hatalmon levő politikai 

szervezete, a Magyar Népi Szövetség nemcsak hogy nem tiltakozik, de úgy fogadja a Groza-
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közigazgatást, mintha az nem Észak-Erdély államiságát felszámolni jött volna, hanem ellen-

kezőleg: azt kikiáltani. Ámde minden nyomban érthetővé, mindenkinek a szerepe felfogha-

tóvá – ha nem is egyértelművé – válik, ha figyelembe vesszük, hogy mindez mikor, milyen 

körülmények között történik, ki mit, illetve kit képvisel, ki milyennek fogja fel a maga 

szerepét és milyennek látja a többiekét.  

Kétségtelennek tűnik, hogy amikor a nála erősebb román politikusok, Iuliu Maniu és a 

többiek Petru Grozának átengedik a hatalmat, akkor ezt kellemetlen, ám szükségszerű 

lépésnek tekintik. Nem elkerülhetetlennek: nem kényszerűségből cselekszenek, mert még 

választhatnak. Illetve úgy tűnik nekik, hogy választhatnak, mit minek rendeljenek alá: a 

nemzeti szempontot a társadalminak, vagy fordítva. A nemzeti szempont mellett döntenek, 

ami akkor éppen azt jelenti, hogy mindent alárendelnek az Észak-Erdély megszerzéséért 

folytatott küzdelemnek. Ám Észak-Erdély megszerzése egyáltalán nem tűnik számukra 

könnyű feladatnak. Jóhiszemű, tárgyilagos külföldi történészek is teljes komolysággal 

hivatkoznak különböző egyezményekre (jaltaira stb.) meg arra, hogy Romániának sikerült 

átállni a németek oldaláról a szovjetek oldalára, ám 1945 elején a komolyabb politikusok már 

látják, hogy mindennek lehet két egymással ellentétes értelmezése, s hogy az igazság vagy jog 

éppúgy nem fog számítani, mint az I. világháború után, csak a nagyhatalmi – vélt vagy valós 

– érdekek fognak számítani, s hogy az egyik, a közelebbi, a jövőt meghatározó nagyhatalom 

tulajdonképpen egyetlen személy, egy szeszélyes diktátor: Sztálin. A Groza előtt hatalmon 

levő román politikusok is reménykednek abban, hogy a többi nagyhatalmak (Amerikai 

Egyesült Államok, Nagy-Britannia) erőfölénybe kerülnek vele szemben, de egyelőre Sztálin 

érezteti hatalmát, ő van közel, az ő hadserege van jelen, lám, a román közigazgatást nem 

engedte berendezkedni az átállás után Észak-Erdélyben, s minden bizonnyal nem a román 

szabadcsapatok visszatetsző viselkedése miatt: a gárdisták rémtettei nemigen rázkódtathatták 

meg a cinikus tömeggyilkos diktátort, s az erdélyi magyarság védelmére hozott rendhagyóan 

humánus döntése mögött nem lehet valódi humánum, hanem inkább rideg számítás. Mi van 

ebben a számításban? A román politikusokat nem gyötrik sokáig a kétségek: Sztálin küldöttei 

mihamar sejtetik velük, hogy mindenható gazdájuk bizonyos feltételek teljesítése ellenében 

kész minden magyar nemzeti érdeket a román nemzeti érdekeknek alárendelni. A román 

vezetés ért a sztálini üzenetekből. S igen komolyan veszi, miért ne venné komolyan, hisz 

egyre bizonyosabbnak tűnik az is, hogy békekötéskor Sztálin fogja eldönteni a Duna-völgyi 

országok új határait, és – miképpen sejteti is – saját érdekeinek megfelelően. Mit kell hát 

tennie a román politikának? Egyeztetnie kell a román érdekeket a Szovjetunió, azaz Sztálin 

érdekeivel. Sztálin a romániai belpolitikában változásokat óhajt kierőszakolni, hát legyen: 

engedni fognak, ha Sztálin a számára elfogadhatónak tűnő új román kormány megalakulása 

után hajlandó lesz úgy tenni, mintha Észak-Erdély Romániához csatolása már most, a bé-

keszerződés megalkotása előtt jogos és igazságos volna; a béketárgyalásokon meg a kész 

helyzetet majd igen könnyű lesz tudomásul vétetni. Ha a mai kormánynak Sztálin Észak-

Erdélyt nem adja, akkor ez a kormány átadja a helyét: kormányt cserélni mindig lehet, egy 

Svájc nagyságú tartományt megszerezni csak a történelem igen ritka pillanataiban. És 

Sztálinnal az egyezséget készek megkötni. Hogy Sztálin a békeszerződés megkötése után nem 

vonja ki a hadseregét, ezt a román politikai élet vezetői nem is sejtik akkor még, mint ahogy 

azt sem, hogy négy éven belül mindannyian eltűnnek a romániai politikai élet színpadáról: a 
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szerencsésebbek emigrációba vonulva, a kevésbé szerencsések börtönbe hurcoltatva – 

vigasztalván magukat azért azzal, hogy Sztálin a ’45-ös egyezséget betartotta: a román 

nemzeti érdeket érvényre juttatta, miképpen két év múlva, a párizsi béketárgyaláson is. És a 

párizsi döntés legalább annyira felfoghatatlan és igazságtalan román győzelemnek tűnt 1947-

ben, mint 1920-ban a trianoni. Erősödött is általa a román trianoni pszichózis.41          

A romániai helyzettel foglalkoztunk – mint legfelfoghatatlanabbal. De be kellene mutatnunk 

azt is, miképpen erősödik a második világháború után a szerb, a szlovák vagy éppen az 

osztrák trianoni pszichózis.  

Délvidéken is, Felvidéken is elszánják magukat a trianoni pszichózis politikus fertőzöttjei a 

magyar kérdés végleges megoldására. A szerbek háborítatlanul tizedelik meg azt a délvidéki 

magyarságot, amelynek nem tudják megbocsátani, hogy elődeik hajdan, a török világ idején 

befogadták az ő török ellen menekülő elődeiket. A délvidéki népirtás magyar áldozatainak 

száma meghaladja a 40 000-et. (A délvidéki genocídiumot a felületesebb szakirodalom 

bosszúvággyal magyarázza, pedig nem nehéz kimutatni, hogy az agresszió itt sem agresszióra 

válasz: az engesztelhetetlen gyűlölet itt is lelkiismeret-furdalásból nő ki.)  

A Felvidéken elsősorban a kitelepítést, a jogfosztást, valamint a vagyonelkobzást sugalmazza 

a feléledő szlovák trianoni pszichózis. (Másféle megnyilvánulását is bemutatjuk lentebb.) 

Az osztrák trianoni pszichózis is felerősödik a második világháború után, de fertőzöttjei 

elsősorban azok a svábok (illetve utódaik), akik  még mindig nem tudják felfogni, miképpen 

változtatta át Nyugat-Magyarországot Kelet-Ausztriává a trianoni cselszövés (emlékezzünk: 

az Ausztriával szomszédos megyéket kettévágják, és akik ezt eldöntik, azok tudván tudják, 

hogy e megyéiben a Magyar Királyságnak nem laknak osztrákok – néhány vasutas vagy ke-

reskedő stb. kivételével –, de azt is tudják, a világgal könnyű elhitetni, hogy az Ausztriának 

szánt országrész osztrák többségű, hisz azt lehet hazudni, hogy a törökvilág után odatelepített 

svábok – egy részük még németnek vallja magát, de nem osztráknak –  osztrákok), és 

miközben öntudatos magyar állampolgárból öntudatos osztrák állampolgárokká váltak, az ő 

lelkiismert-furdalásukból is kinőtt a gyűlölet.  

(A Lajtán túli valódi osztrákokban nincs magyarellenes indulat, mert bűntudatuk sincs.) 

 

 

3. Legyőzhető-e a trianoni pszichózis? 

 

Trianon „alkotói” Masaryk elképzeléseit átvéve nem nemzeti államokat alakítanak ki az Oszt-

rák–Magyar Monarchia helyén, hanem soknemzetiségű birodalmakat.  

Trianonban nem érvényesülhetett sem a történelmi, sem az etnikai elv. 1920-ban szó sem volt már 

a népek önrendelkezési jogáról, hisz nem lehetett összhangba hozni a masaryki stratégiai elvvel. 

Nemcsak a magyar nemzet vallotta kárát ennek. A masaryki stratégiai elv érvényesülésének rová-

sára írandó többek között a szovjet birodalom konszolidációja; a német fasizmus győzelme, 

amelynek aztán a holocaust az egyik következménye; a II. világháború; nagy területek (Ga-

lícia, Erdély, Bukovina, Kárpátalja stb.) eljelentéktelenedése, elszegényedése, 

balkanizálódása...  

                                                 
41  Vö. Kocsis István: 1996.  356–380. 
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Kitetszik abból is, hogy nem a népek akaratából jöttek létre a soknemzetiségű birodalmak, 

hogy majdnem mindenütt elmulasztották megtartani a népszavazást a vitatott területek hova-

tartozásáról. Ahol azóta megtartották, a trianoni új birodalom meg is szűnt. Mint Csehszlová-

kia és Jugoszlávia.  

Az a legfelfoghatatlanabb, hogy a Trianon igazságtalanságában való hit erősebben befészkelte 

magát a románok, szlovákok, szerbek lelkébe, mint a magyarokéba. Nem mintha beszélnének 

róla... Mélységes hallgatásba burkolják, sőt tiltakoznak, ha valaki a trianoni „rendezés” iga-

zságtalan voltáról beszél. 

Nem, nem beszélnek róla, de ez a hit – és e hitből kinőtt trianoni pszichózis – határozza meg 

magatartásukat. Igen, a mai románok is nehezen fogják fel, hogy 1920 előtt Magyarország te-

rülete (Horvátország nélkül) 282 000 km2 volt, Trianon után 93 000 km2, Románia területe 

pedig 1920 előtt 137 000 km2, ám 295 000 km2 Trianon után. Ez az összehasonlítás csak azért 

okoz gondot persze, mert akárhogy számoljuk, a magyarság és románság lélekszáma akkor 

azonos ebben az öreg Európában: kb. 11 milliós mindkettő. Nem tűnik túlságosan indokolt-

nak, miért is lett a magyarok közepes nagyságú országából kicsi, a románok kicsi országából 

pedig közepes nagyságú. 

Különösek a megnyilvánulási formái a trianoni pszichózisnak. 

A székelyföldi magyarok tudják legjobban, hogy mi a román trianoni pszichózis. Mert ott 

vannak minden székely városban a trianoni pszichózis legfelfoghatatlanabb emlékművei. 

Azok a román görögkeleti templomok, amelyeket azért építettek minden székely város főteré-

re, mert e városoknak nem volt román görögkeleti lakosságuk.  

Felfoghatatlan. Templomokat építettek nem létező hívők számára.  

Ám ez éppen a legérthetőbb tette a román trianoni pszichózisnak.  

Jöjjünk közelebb a mához.  

A trianoni pszichózis szlovák fertőzöttjei nagyobb emlékművet emeltek Trianonnak, mint 

amilyeneket Székelyföldön látunk. A bősi erőművet. Miért kellett ezt az emlékművet megal-

kotni?  

Miért ragaszkodik a szlovák trianoni pszichózis fertőzöttje a Csallóközt halálosan fenyegető bősi 

erőműhöz? Mert nem érdekli, hogy Csallóköz tönkremegy. Nem érdekli, mert nem szereti Csalló-

közt. Miért nem szereti, és miért lép fel ellene oly ésszerűtlenül, pusztán érzelmeire hallgatva? 

Egyszerűen azért, mert nemzeti identitásának zavarai által meghatározottan döntötte el, hogy 

tönkretételének cselekvő részese lesz. Ő óvná Csallóközt, ha el lehetne vele hitetni, hogy Csalló-

köz végérvényesen Szlovákia szerves része. De ezt nem lehet vele elhitetni. Hiszen ő csak abból 

tud kiindulni, hogy a trianoni békediktátum idején majdnem teljesen magyarlakta Csallóköz igaz-

ságtalanul került Csehszlovákiához. Ha igazságtalanul került oda, akkor – az ő tudata szerint és 

saját maga kreálta ellenségképe alapján – minél virágzóbb, minél kevésbé tönkretett terület, annál 

nagyobb a veszélye annak, hogy valamiféle igazságtételre valamikor egyszer csak sor kerül. Ezt 

nem lehet kiverni a fejéből, s ezért a bősi erőmű kérdésében ésszerű politikai döntést ő sohasem 

fog támogatni. Az sem vall ésszerűségre, hogy Szigetközt éppúgy (azaz tulajdonképpen érdek nél-

kül) tönkre akarja tenni, mint Csallóközt. Szigetköz Magyarországon van, akkor miért? Mert a 

magyarországi magyaroknak éppúgy nem tudja megbocsátani, hogy Dél-Szlovákia igazságtalanul 

került annak idején Csehszlovákiához, mint a szlovákiai magyarságnak. A nemzeti identitásnak e 

súlyos zavarát nyugodtan nevezhetnénk ellenségkép-keresésnek is, de pontosabb, ha szlovák tria-

noni pszichózisnak hívjuk. 
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 Említettük fentebb, hogy aki a nem magyar trianoni pszichózisokat nem tanulmányozza el-

mélyülten, az sose fogja megérteni, hogyan alakulhatott ki a legésszerűtlenebb és legindoko-

latlanabb gyűlölet: a szomszédos országok nemzeteinek magyargyűlölete. 

Az 1990. év márciusi marosvásárhelyi pogromot is azért szerveztette meg a román politika, 

mert nem tudott ellenállni erősödő trianoni pszichózisa ösztönzésének. Mit sugalmazott? 

Hogy meg kell akadályozni a magyar–román barátság megszületését.  

Miért? Kiknek árt a magyar–román barátság? Csak azoknak, akik elsőrendű román nemzeti 

célnak még mindig az erdélyi magyarság felszámolását tartják.  

A trianoni pszichózisok határozzák meg a nemzetiségi autonómia körüli felfoghatatlan bo-

nyodalmakat is. Miért félnek Romániában a nemzetiségi autonómiától? Meg attól, hogy 

Erdélyben magyar egyetem legyen? No, nem azért, mert tartanak az önrendelkezési jog alap-

ján végrehajtandó határmódosítástól. Az elsőrendű nemzeti célt féltik. Félnek, hogy a 

kollektív jogok, az autonómia megteremtik a feltételeit a Magyarországtól elcsatolt területek 

magyarsága megmaradásának. És akkor mi lesz az elsőrendű nemzeti céllal? A soknemzetisé-

gű ország egynemzetűsítése miképpen fog megvalósulni? Hogy az ország egynemzetűsítése 

megmaradt elsőrendű nemzeti célnak, azt a mai román politikusok nem is titkolják, csak 

megfogalmazásaik többértelműek... Hitet tesz az elsőrendű nemzeti cél mellett a román 

államfő és a miniszterelnök is, ahányszor csak teheti... És teheti, mert a magyar diplomácia il-

letékesei nem méltó ellenfelei román ellenfeleiknek, és a „legmagasabb román labdákat sem 

ütik le” a diplomácia játékterein. 

Pedig a „legmagasabb labda” nem más, mint a hatályos román alkotmány annyiszor 

hivatkozott első paragrafusa (1. szakasz, 1.§).  A veszedelmes, de ártatlannak látszó 

paragrafus nem az, ami, hanem ellenkezője is annak, mint ami, és a következő szavakból áll: 

„Románia [azaz a Trianonban létrehozott harmadik soknemzetiségű birodalom] szuverén és 

független, egységes és oszthatatlan nemzetállam.” Magyar diplomata jelenlétében is 

hivatkoznak rá, érvelnek vele, és a magyar diplomata bólogat hozzá. Ha például a vezető 

román politikusok egyike azt állítja, hogy támogatná a kolozsvári magyar egyetem új-

játeremtését, de sajnos nem teheti, mert gúzsba köti kezeit az alkotmány első paragrafusa, 

akkor a magyar diplomata szinte együttérzően mosolyog, pedig csak annyit kellene megvilá-

gosítania, mi az összefüggés a magyar egyetem és az alkotmány 1. paragrafusa között... Az 

összefüggés nyilvánvaló: az alkotmány 1. paragrafusa valóban tiltja a kolozsvári magyar 

egyetem újraindítását.  

Miért tiltja? Azért, mert az alkotmány 1. paragrafusa kötelezővé teszi az erdélyi magyarság 

teljes felszámolását.  

A román alkotmány első paragrafusa felszólítás az etnikai tisztogatásra, és román politikus 

mégis mer hivatkozni rá? – ámuldozhatunk. Igen, e paragrafus a legcinikusabb felszólítás az 

etnikai tisztogatásra, és mégis hivatkoznak rá. E paragrafus ugyanis kétértelmű. Gyakorlati 

értelmezése (ahogyan Romániában a magyarbarátot játszó román politikus is értelmezi): 

Romániában mindenki román, aki nem az, annak azzá kell válnia. Az egyetem példájánál 

maradva, fogalmazzuk meg következményként: ha lesz magyar egyetem, az erdélyi 

magyarság nem kényszerül románná válni vagy kivándorolni, következésképp alkotmánysértő 

a magyar egyetem újraindítása. Másik példa: Amikor a Székelyföld autonómia-statútumának 

megfogalmazói le merték írni, hogy „Székelyföldön a magyar nyelv egyenrangú az állam 



 - 45 - 

hivatalos nyelvével”, akkor a „demokratikusan gondolkodó” román politikusok ugyanazt a 

vádat hangoztatták, amit a szélsőjobboldaliak: a székelyek képviselői megsértették az 

alkotmány 1. szakaszának 1. paragrafusát, hisz meg merték fogalmazni, hogy nem akarnak el-

románosodni, nem óhajtanak a román etnikai nemzet tagjává válni. Álcázó értelmezése a 

román alkotmány 1. paragrafusának: Románia úgy egységes nemzetállam, hogy a 

nemzetiségek létfeltételei megmaradnak, azaz Románia is elismeri a politikai nemzet 

fogalmát. Csakhogy éppen erre kellene méltóképpen rákérdeznie egy hatékony magyar dip-

lomácia méltó képviselőjének, hiszen nyomban kiderülne, hogy Romániában nem is ismerik a 

politikai nemzet, hanem csak az etnikai nemzet fogalmát.  A román politikus nem azt állítja, 

hogy például a székely ember mint magyar tagja a román politikai nemzetnek, hanem azt, 

hogy a székely mint „elmagyarosodott és visszarománosítandó” román máris tagja a román 

etnikai nemzetnek. (A román szakirodalomban Erdély összmagyarsága sem a román politikai 

nemzet része, hanem a román etnikai nemzetnek oly népcsoportja, amely egyelőre magyarul 

beszél.) 

Emlékeztetünk itt arra, mit jelentett az 1868. évi magyarországi nemzetiségi törvényben a 

politikai nemzet fogalma. Azt jelentette, hogy mindenki tagja a magyar politikai nemzetnek, 

függetlenül nemzetiségi hovatartozásától, de az egyenlő esélyek elvének a tiszteletben tartá-

sával. Arra is emlékeztetünk, hogy a politikai nemzet fogalmának a nemzetiségi törvénybe 

való beiktatásával nem magyarosító szándékot nyilvánítottak ki Deák Ferenc és elvbarátai, 

hanem éppen ellenkezőleg... Ha magyarosítani akartak volna, ahhoz is ragaszkodtak volna, 

hogy a törvény rendelje el a magyar nyelv oktatását a nemzetiségi iskolákban. De – mutattunk 

rá fentebb – ezt azért sem javasolhatták, mert valódi politikusként tudván tudták, hogy a 

legfontosabb, amit egy nemzetiségi törvénynek komolyan kell vennie, az az egyenlő esélyek 

elve. Azt is elmondtuk, miért hivatkoznak manapság oly előszeretettel ez elvre a belgiumi 

vallonok és flamandok, amikor védelmükbe veszik a nemzetiségi kérdésnek azt a megoldását, 

amelyben egyik nemzetiségnek a másik által való elnyomása akkor is lehetetlenné válik, ha 

egymás megbecsülésének nincs meg az érzelmi alapfeltétele. (E megoldás lényege: 

mivelhogy a flamand nem tud vallonul, a vallonnak sem kell tudnia flamandul. A flamandok 

annyi flamand nyelvű oktatási intézményt, egyetemet stb. alapítanak, amennyire szükségük 

van, a vallonok úgyszintén annyi vallon nyelvűt. A lényeg az, hogy a vallon ne legyen 

kénytelen flamand egyetemre járni, a flamand pedig ne kényszerüljön arra, hogy vallon 

egyetemre iratkozzék be. Mert ha mindennek nem lennének meg a feltételei, akkor nem fej-

tené ki a jótékony hatását az egyenlő esélyek elve, és a gyűlölet lehetetlenné tenné a békés 

együttélést. Hogy is mondják? Az egyenlő esélyek elve, ha hagyják érvényesülni, csodákra is 

képes: a gyűlöletet szeretetté tudja változtatni, miképpen az egyenlőtlen esélyek elve, ha 

érvényesül, gyűlöletté változtatja a szeretetet. Romániai viszonylatban: csak az a romániai 

román várhatja el, hogy a romániai magyar román egyetemre járjon, aki már beiratkozott egy 

romániai magyar egyetemre. Így működik az egyenlő esélyek elve.) 

Trianon idején már kb. nyolcvan esztendős volt a román, a szerb és a szlovák irredenta 

mozgalom. E mozgalmak küzdöttek Magyarország feldarabolásáért, de sosem hittek abban, 

hogy az etnikai elvet figyelembe sem véve fogják feldarabolni. Sosem álmodtak román irre-

denták arról, hogy például Szatmárnémeti, Nagyvárad azért fognak Romániához kerülni, mert 

nem volt ugyan jelentős román lakosságuk, de volt vasútvonala, s a szlovák mozgalom veze-

tőinek sem jutott Trianon előtt sosem eszébe, hogy Csallóköz majdnem színmagyar vidékként 
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azért fog teremtendő országukhoz kerülni, mert amellett, hogy magyarok lakják, igen jó gabo-

natermő vidék.  

De minél több képtelenségét ismerjük meg a trianoni diktátumnak, annál kevésbé tűnik szá-

munkra felfoghatatlannak, hogy a Trianon igazságtalanságában való hit erősebben befészkelte 

magát a románok, szlovákok, szerbek lelkébe, mint a magyarokéba.  

    Mindazonáltal a trianoni pszichózis legyőzhető. 

    E győzelemhez mindössze két feltétel teljesítése szükséges: 

    a/ Tiszteletben kell tartani az egyenlő esélyek elvét.  

 Megismételjük:  

Az egyenlő esélyek elve, ha hagyják érvényesülni, csodákra is képes: a gyűlöletet szeretetté 

tudja változtatni, miképpen az egyenlőtlen esélyek elve, ha érvényesül, gyűlöletté változtatja a 

szeretetet.  

b/ Vállalni kell minden igazság, a teljes igazság kimondását. Mert a gyűlöletnek nincs jobb 

ellenszere, mint az igazság.  

A gyűlölet csak addig szítható oly könnyedén rosszindulatú politikusok által, amíg a 

nemzetek – magyarok, románok, szerbek, szlovákok és a többiek – nem ismerik meg, illetve 

nem fogadják el múltjuk és jelenük minden igazságát. 

 

Tegyük fel a legnehezebb kérdést is: 

Legyőzhető-e még a magyar trianoni pszichózis is? 

Legyőzhető lenne, ha legalább azt megértenénk, mi történt a rendszerváltoztatás éveiben. 

Nehezíti a történetíró munkáját, hogy a rendszerváltoztatás hiteles forrásai (miképpen a 

Szovjetunió szétesésének hiteles forrásai is) egyelőre hozzáférhetetlenek. És az is nehezíti, 

hogy a nyilvánosság előtt nem azok szerepeltek, akik a „fordulat” stratégiáját és taktikáját 

kidolgoztatták, illetve kidolgozták.  

A nagy rejtélye a rendszerváltoztatás kérdéskörének a jogfolytonosság helyreállításának az 

elmaradása. 

 

A jogfolytonosság helyreállításának az elmaradása Magyarországon a rendszerváltoztatás 

idején 

 

1944 márciusában külföldi hatalom – a német harmadik birodalom – erőszakkal vonta ki Magyar-

országot a Szent Korona védőboltozata alól, de az 1945. évi nemzetgyűlés bizonyára mindent 

megtett volna, hogy ugyanúgy határozhassa meg a jövendő Magyarországa politikai életét, mint 

az 1920. évi nemzetgyűlés. De 1945-től 1990-ig a Szovjetunió hadseregének a fenyegető 

jelenléte tette lehetetlenné Magyarországon a törvényes jogalkotást. (1946-ban az ál-

lamforma-változást elrendelő törvénycikket már Sztálin parancsára terjesztik elő.) 

     Az 1944 márciusában megszakadt jogfolytonosságot ezért 1990-ben lehetett volna 

helyreállítani. Ám a rendszerváltoztatás hangadói a jogfolytonosság jelentőségét nem tudták 

felfogni: nem állították helyre a jogfolytonosságot, elfogadták azt a kényelmesnek tűnő meg-

oldást, hogy a történelmi magyar alkotmányjog helyét továbbra is a szinte ötletszerűen köl-

csönzött és ötletszerűen – és persze gyakran – változtatott idegen jog foglalja el. 
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   Mit kellett volna tennie a magyar nemzetnek 1990-ben? A Szentkorona-tan szellemében, 

annak tantételei tiszteletben tartásával hozzá kellett volna kezdenie a jogfolytonosság helyre-

állításához – nem országgyűlésen, hanem jogfolytonosság-helyreállító nemzetgyűlésen. 

Miért a Szent Korona tanának szellemében, annak tantételei tiszteletben tartásával? Mert a 

Szent Korona mint jogi személy továbbra is a magyar államhatalom alanya, s így a Szentkoro-

na-tan nem csak emléke egy dicsőbb magyar múltnak, hanem érvényben levő, kötelező erejű 

közjogi tan. Kezdhetnénk ennek bizonyítását a Szentkorona-tan azon tétele hangsúlyozásával, 

mely szerint miképpen a király sem, a nemzet sem határozhatja meg a Szent Koronához való 

viszonyát. De nem szorul bizonyításra, hogy a Szent Korona közjogi tana ma is kötelező 

erejű. Hisz a magyar nemzet törvényes képviselői a Szent Koronát sosem tagadták meg, s a 

Szentkorona-tant sem hatálytalanította soha alkotmányosan összeült magyar nemzetgyűlés 

vagy országgyűlés. 

1990-ben jogszerűen semmi mást nem lehetett volna tenni, mint helyreállítani a jogfolytonossá-

got. Miért nem állították helyre? Mi történt a rendszerváltoztatás éveiben? Van-e magyarázat 

arra, hogy semmibe lehetett venni mindazt, aminek a magyar nemzet a fennmaradását kö-

szönheti?  

Nem könnyű felfogni, hogy a jogfolytonosság helyreállításának a kérdése miért nem vált a 

rendszerváltoztatás központi kérdésévé. Annak ellenére nem, hogy a jogfolytonosság helyre-

állítása, tudjuk, nem oldható meg egykönnyen, de még a helyreállításnak a tervezete sem vet-

hető papírra egyik napról a másikra... Ami bizonyos: egyetlen percre, de csak egyetlen percre 

mindent érvényesnek kellett volna tekinteni, ami a jogfolytonosság megszakadása órájában 

érvényes volt. De a következő percben már el kellett volna kezdeni a hatalmas munkát, mely-

nek során megítélhették volna a magyar nemzet ezzel megbízott tagjai – az alkotmányozó 

nemzetgyűlés tagjai – , hogy a történelmi magyar alkotmányból mi vált korszerűtlenné, illetve 

mivel kell feltétlenül kiegészíteni. Miért nem vállalták a jogfolytonosság helyreállítását azok, 

akiknek megadatott, hogy felelős beosztásban részt vállalhassanak a rendszerváltoztatás 

irányításában? Megszűnt volna a megszállás alatt létrejött államadósság, érvényét veszítette 

volna a bősi vízierőműről szóló szerződés... Mégsem vállalták. Miért? Nem tudjuk.  

A jogfolytonossághoz való ragaszkodásról egyébként senki sem állíthatta volna még csak azt 

sem, hogy magyar sajátosság. Van angol jogfolytonosság, van spanyol jogfolytonosság stb. 

És ma sem neheztel a világ sem az angolokra, sem a spanyolokra, mert nem mondanak le a ré-

gi közjogukkal való folytonosságról. 

A jogfolytonosságot, persze, lehet tagadni. De a jogfolytonosság tagadása nem más, mint a 

törvények megvetése. Egy jogfolytonosságot vállaló országban a törvény gyémántból van, 

egy jogfolytonosságot tagadó országban üvegből. 

Közelítsük meg e kérdést más irányból is: 

A jogfolytonosság tagadása, a szerves jogfejlődés eredményeinek semmibevétele nagy 

károkat okozhat. Egy hasonlat talán rávilágít a kérdés súlyosságára: a szerves fejlődéssel 

kialakult magyar történelmi alkotmány helyett az idegenből kölcsönzött ún. chartális 
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alkotmány választása olyan, mint az emberi szervezet esetében az eredeti szerv önkényes és 

önkéntes kicserélése műszervre… 

Igen, a jogfolytonosság helyreállítása a magyar társadalmi élet legidőszerűbb kérdésévé vált, 

mert Magyarországon politikai, gazdasági és alkotmányjogi válság van. De a politikai és a 

gazdasági válság az alkotmányjogi válság következménye.  Bebizonyosodott, hogy a magyar 

nemzet képtelen élni saját alkotmánya, a szerves fejlődéssel kialakult magyar történelmi 

alkotmány nélkül: az idegenből kölcsönzött jog kiszolgáltatottá teszi. Bebizonyosodott az is, 

hogy az idegenből kölcsönzött kancellári rendszer (miniszterelnöki rendszer) nem felel meg a 

demokratikus közélet követelményeinek: az országgyűlési többséggel rendelkező 

miniszterelnök felelőtlenül visszaélhet a helyzetével. 

A jogfolytonosság helyreállításának nincs alternatívája, mert az idegenből kölcsönzött 

alaptörvény, az idegenből kölcsönzött közjog okozta károk ma már felmérhetők: a nemzet 

többségének elszegényedéséhez, illetve kiszolgáltatottságához vezetett, megteremtvén a 

feltételeket a magyar nemzetet kisemmiző privatizáció és a felelőtlen politizálás számára.  

 A jogfolytonosság helyreállítása elmaradásának következménye a magyar nemzeti öntudat 

gyengülése, így következménye még a 2004. december 5-i népszavazás szégyenletes 

végeredménye is.  

De még nagyon sok kérdéssel összefügg a jogfolytonosság helyreállításának az elmaradása. 

Az egyik  legsúlyosabb ezek közül: a magyar nemzet elsősorban a magyar hagyományokat 

legjobban őrző földműves réteg – a megalázott, kifosztott falusi magyarság – megerősödése 

által  valódi győztesként kerülhetett volna ki a rendszerváltoztatás küzdelemeiből, ha nem ma-

rad el a jogfolytonosság helyreállítása, hisz a történelmi magyar alkotmány, illetve a Szent 

Korona tana megakadályozta volna az élelmiszeripar privatizációját (külföldi 

versenytársaknak való átjátszását), valamint a spekulánsoknak kedvező kárpótlási törvény 

meghozatalát… Elsősorban e kettőnek a következménye, hogy a magyar földnek és a magyar 

földműves munkájának nincs értéke… Fűzzük még hozzá mindehhez: felvetni sem lehetett 

volna, hogy  a magyar termőföld elvehető a könnyen tönkrejuttatható magyar földművestől 

(eladható idegen állampolgároknak, azaz kiszolgáltatható a tőke szabad áramlása elvének), ha 

a jogfolytonosság helyreállítása nem marad el…  

Karácsony Sándor A magyar észjárás című könyvében, 1939-ben még évezredes éltető 

magyar hagyományokról ír: 

„A »magyar«-ság lelki probléma – mondja. – A végtelen pusztában és lehetőségeiben vagy 

az erdélyi fennsíkon, vagy ott, ahol történelmi élete folyamán az az embercsoport, amely 

tegnap és ma »magyar«, megoldandó feladatot kapott vagy látott, és erre a feladatra ömlött ki 

lelkének egész tartalma sajátosan (és egészen másképpen, mintha éppen más feladatot nyert 

volna). Ha tehát ezer esztendőn keresztül egy bizonyos alapmagatartás mai napig nem 

módosult, vagy legalább észrevehetően nem változott, az nem a pusztai lélek változhatat-

lanságát jelenti, hanem azt mutatja, hogy az elvégzendő feladat nagyjából ma is ugyanaz, 

amilyen eredetileg azt a bizonyos lelki magatartást szükségessé tette.”42  

                                                 
42  Karácsony Sándor: A magyar észjárás. Budapest, 1985. 41. 
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Nagy csodáról szól e könyv, arról, hogy a magyar nyelv és a magyar észjárás ezer év alatt 

alig változott. A kényszerű vagy előkészített változásokat mindig meg tudta határozni a 

magyar nyelv és a magyar észjárás... Rádöbbenünk a titokra: a magyar történelmi 

alkotmánynak, valamint a Szent Korona tanának köszönhetően a szakrális királyság átmentett 

hagyományai védelmében élt a magyar nép – amikor még tudta, miért olyan fontos komolyan 

vennie a jogfolytonosság helyreállításának a kötelezettségét… 

Rádöbbenünk arra is, hogy a hagyományosnak nevezhető magyar élet többet változott a 

XX. században, mint előbb ezer év alatt…. 

A nagy változás tulajdonképpen a történelmi magyar alkotmány, illetve a Szent Korona 

tana idegen hatalom által kikényszerített semmibevevésével és ez új helyzetben védtelenné 

vált hagyományőrző magyar falu erőszakos felszámolásával kezdődött… Igen, a ha-

gyományőrző magyar falu felszámolása óta eltelt fél évszázad alatt változhatott a magyar élet 

többet, mint azelőtt ezer esztendő alatt: változhatott gyengébb minőségűvé.     

 A hagyományos magyar élet újjászülethetett volna, ha 1990-ben a jogfolytonosság 

helyreállítása nem marad el... Ahogyan az 1920. évi nemzetgyűlés vállalta a jogfolytonosság 

helyreállításának az elkezdését, úgy kellett volna vállalnia az 1990. évi rendszerváltoztatáskor 

– egy újabb jogfolytonosság-helyreállító nemzetgyűlésnek.  

Nem csak én látom így, nemcsak én írtam erről... Zétényi Zsolt például azt fejti ki A 

Szentkorona-eszme mai értelme című könyvében, hogy miért feltételes és nem valódi ma 

Magyarországon a közjogi legitimitás.         

„1990 május 2-án – írja –, még idegen megszállás alatt, formailag szabad választások után 

alakult meg az új országgyűlés. A jogtechnikai jogfolytonosság megmaradt az önkényuralmi 

rendszerrel, az alkotmányos jogfolytonosság létrejött az 1946-ban kikiáltott köztársasággal, de 

a történelmi alkotmány folytonossága nem állt helyre. Átmeneti, provizórikus állapotban 

élünk, nemcsak alkotmányjogilag, hanem gazdaságilag, erkölcsileg, kulturálisan is.”43 

A következőkön gondolkodjunk el ismét: 

A Szent Korona tana megőrző erejévé vált a magyar alkotmánynak, a magyar államiságnak, 

meghatározójává a magyar közjogfejlődésnek, de jelentősége nem akkor volt a legnagyobb, 

amikor a magyar nemzet jólétben és biztonságban élt, hanem akkor, amikor nehéz 

helyzetekbe került. Történelme legnehezebb helyzetein a Szent Korona segítségével lett úrrá a 

magyar nemzet... Megteremtője volt a nemzeti egységnek a magyar történelem legnehezebb, 

legdrámaibb helyzeteiben. Felfoghatatlan ennek a jelentősége, s ma már szinte hihetetlen, 

hogy Valakinek köszönhetően a nemzeti egység mindannyiszor helyreállt, amikor a széthúzás 

végzetes lehetett volna.  

És ezért mondhatjuk azt is, hogy ma nem engedhetjük meg magunknak, hogy fentiekből ne 

vonjuk le a megfelelő következtetéseket. 

S ha 1990-ben a magyar nemzet rendszerváltoztató képviselői sem a Szentkorona-tan, sem a 

jogfolytonosság jelentőségét nem tudták felfogni, akkor a magyar nemzet jövendő 

képviselőinek kell megtenniük mindazt, amit a magyar nemzet képviselői 1990-ben 

elmulasztottak megtenni. 

Mire hivatkozva, milyen jogelvek és milyen érvek alapján kezdhetné meg a mai magyar 

nemzet a jogfolytonosság helyreállítását?  

                                                 
43  Zétényi Zsolt: A Szentkorona-eszme mai értelme. Budapest, 1997. 260. 
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Vegyük tekintetbe, hogy valahányszor a magyar történelem rendkívüli helyzeteiben a magyar 

nemzet hivatott képviselői a jogfolytonosságot helyreállították, mindig a Szentkorona-tan 

alapján tették. 

A Szentkorona-tan ma is éppen hatálytalaníthatatlansága által válhat legfőbb garanciájává a 

jogfolytonosság helyreállításának. (A Szent Korona tana hatálytalaníthatatlansága pedig 

megkérdőjelezhetetlen, hisz miképpen a király sem, a nemzet sem határozhatja meg a Szent 

Koronához való viszonyát.) 

Legsúlyosabb aggodalmunk: nem másra, mint a magyar nemzet akaratára hivatkozva 

semmisítenék meg a jogfolytonosság-helyreállítás ellenzői a méltán nagy hírű történelmi 

magyar alkotmányt. 

A magyar nemzet többsége pedig elámítottan hallgat vagy bólogat. A népszuverenitás elvének 

félreértelmezésével ámították el.  

Igen, most felvetettük a népszuverenitás elvének a nagyon is bonyolult kérdését. Nem 

tehettünk mást, hiszen ma nálunk sokan „alkotmányozni” akarnak, de nem a méltán nagy hírű 

történelmi magyar alkotmány, hanem idegenből kölcsönzött alaptörvények alapján, s „al-

kotmányozóink” ráadásul abból indulnak ki, hogy a népszuverenitás nem lehet korlátozott, 

annak ellenére nem, hogy a mintaállamokban az alkotmányjog egyik alappillére éppen a 

népszuverenitás korlátozottsága.  

Miért szabadabb (a népszuverenitás elvének tökéletes érvényesítésére érettebb) politikusaink 

szerint a magyar nemzet, mint a francia, angol vagy amerikai nemzet? Mert ha nem 

szabadabb, akkor nem tagadhatja meg a történelmi magyar alkotmányt, nem tagadhatja meg 

saját múltját. Nem cserélheti ki a tulajdonában levő aranyat azonos súlyú agyagra. 

A történelmi magyar alkotmány megsemmisítésének hívei figyelmét tehát először is a 

következőkre hívhatjuk fel: fejlett közjoggal, alkotmánnyal, közjogi intézményrendszerrel 

bíró államokban (így az Amerikai Egyesült Államokban, Angliában, Franciaországban) a nép-

szuverenitás nem teljes, hanem korlátozott, hiszen az alkotmányt (legyen az írott, mint az 

Amerikai Egyesült Államoké, vagy történelmi, mint Angliáé) ezen országokban nem lehet 

megsemmisíteni (hatálytalanítani, kicserélni stb.) a népfelség elvére hivatkozva – és semmi-

féle népszavazás eredményére és semmiféle nemzetgyűlés vagy országgyűlés határozatára 

hivatkozva. Hasonlóképpen a II. világháború utáni Magyarországon sem lehetett volna a 

történelmi magyar alkotmányt megsemmisíteni... És kérdezhetjük: mi is helyettesíti ma, 2007-

ben a történelmi magyar alkotmányt? 

    Nem engedhetjük meg magunknak, hogy a közjog, az alkotmányosság nagy kérdéseiben 

szépítsük, leplezzük a valóságot, ezért nem hallgathatjuk el azt a sajnálatos tényt, hogy amit 

ma a Magyar Köztársaság Alkotmányának nevezünk, az egy különös ötvözet. Áll ez ötvözet a 

Szovjetunió nevű egykori megszálló hatalom által a magyar nemzetre kényszerített 1949. évi 

alkotmányszövegből és ennek a német minta alapján végzett módosításaiból… Nyíltabban 

fogalmazva: áll ez alkotmánynak nevezett szöveg Sztálin parancsából (aki már akkor 

bevallotta Milovan Gyilasznak, hogy a magyar nemzet gerincének a megtörése céljából óhajt 

beleszólni a magyar alkotmányjog kérdéseibe, amikor még csak az 1946. évi 1. törvénycikk 

megalkotását „várta el” a magyar országgyűléstől), és áll azon ún. weimari alkotmány részle-

tekben való, de szolgai átvételéből, amelyet – kevés módosítással – előbb az első, majd a 

második világháború után „kínáltak fel” a legyőzött németségnek a győztes hatalmak, 

mégpedig büntetésből.  
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    A sztálini parancsról még beszélnünk kell, mert manapság is többen felvetik még, hogy az 

összhangban volt a korabeli magyarság többségének az akaratával.  Először is nem 

tekinthetünk el a ténytől, hogy a Sztálin által „elvárt” 1946. évi törvény csak kezdete volt egy 

folyamatnak, de ha ezt mégsem vennénk figyelembe, akkor is válaszolnunk kellene arra 

kérdésre, hogy a legmélyebb cinizmus nélkül feltételezhető-e, hogy 1946-ban a megalázott, 

kiszolgáltatott és éhező magyar nemzetnek legfőbb gondja volt, hogy múltjának legszebb al-

kotását: a történelmi magyar alkotmányt végre megtagadhassa…  

Kérdésünk, beismerjük, szónoki, hisz a korabeli magyar tisztségviselők visszaemlékezéseiből 

még azt is megtudhatjuk, hogy miképpen nyomasztotta őket, hogy nem népakaratot, hanem 

parancsot teljesítenek.44 

De a jogfolytonosság helyreállításának ellenzői ma mindazt, amit a magyar országgyűlés a 

rendszerváltoztatás óta a német alkotmányból átvett, megkérdőjelezhetetlenül jónak 

minősítik, az említett sztálini döntést pedig azzal próbálják elfogadtatni törvényesnek, hogy 

annak – mármint a köztársasági államforma elfogadásának – mindenképpen be kellett volna 

következnie. Miért? Mert ha az 1946-os államforma-változás és a történelmi magyar 

alkotmány folyamatos semmibevétele s mindennek betetőzése, az 1949. évi abszolút 

törvénytelen alkotmánymegsemmisítés valódi vita tárgyává vált volna a rendszerváltoztatás-

kor, akkor semmi más törvényes lehetőségük nem lett volna a rendszerváltoztatás hanga-

dóinknak, mint a jogfolytonosság helyreállítása a II. világháború előtti magyar állammal, 

mely nem mulasztotta el helyreállítani a húszas években a jogfolytonosságot a történelmi 

magyar állammal.  

(Köztársaság-párti mai politikusaink be is vallják néha, hogy azért nem kérdőjelezik meg még 

az 1946. évi sztálini törvénycikk hatályosságát sem, mert ha e törvénycikk nem lett volna 

törvényes, akkor az 1989-es köztársaság-kikiáltás sem. Márpedig utóbbi törvényességéhez 

ragaszkodnak, ha törik, ha szakad... Nem veszik tekintetbe még azt sem, hogy a Szent Korona 

tana jól megfér a köztársasági államformával is... Tehát nem is az államforma kérdését 

tekintik fontosnak? Akkor mit? Miért tartják fenn a közjogi bizonytalanságot?) 

Hozzáfűzhetjük még az előbbiekhez: a rendszerváltoztatás mámorában a magyar nemzet észre 

sem vette, hogy az alkotmánymódosítások előterjesztői tulajdonképpen semmit sem vettek 

figyelembe abból a gazdag alkotmányjogi hagyományból, amely a magyar alkotmányos életet 

évszázadokon át eredményessé tette, valamint megbecsültté itthon és irigyeltté a 

nagyvilágban. Gondoljunk itt elsősorban a Szent Korona közjogi szerepének az 

„elfelejtésére”. Azoknak, akik a „weimari alkotmányt” oly alázatossággal csempészték 

mindazon közjogi intézmények helyébe, amelyek szerves jogfejlődés eredményeképpen 

váltak részévé a magyar történelmi alkotmánynak, még az sem jutott eszükbe, hogy évszá-

zadokon át a Szent Korona közjogi tana volt a magyar alkotmányosság legfőbb biztosítéka.  

A magyar nemzetnek nem szabad éppen azt a megoldást választania, amelyik együtt jár mind-

annak a tagadásával, ami múltjában értékes. Ragaszkodnia kell a sajátosan magyar közjoghoz, 

a történelmi magyar alkotmányhoz, a Szent Korona tanához – semmi másra, mint önvédelmi 

ösztönére hallgatván, s kijelentvén, hogy ami történelme során a legveszélyesebb helyzetekben 

                                                 
44  „Mintha a képviselők érezték volna azt – írja Nagy Ferenc –, ami később bebizonyosodott, hogy a köztársaság 
felvetése mögött a Kommunista Párt és a Szovjet áll.” Nagy Ferenc: Küzdelem a vasfüggöny mögött. I–II. 
Budapest, 1990. I. 227. 
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mindig megmentette, az nem megsemmisítendő, nem kicserélendő. Ez esetben a magyar jog-

fejlődés, jogfelfogás alapelvei alapján a jövendő magyar politika irányítói, illetve a magyar 

nemzet képviselői egyszer csak oktalannak és jogszerűtlennek fogják nyilvánítani az ezeréves 

magyar jog és az egész magyar történelem megtagadását, és – helyreállítva a közjog-folyto-

nosságot a Szent Korona védelme alatt, a Szent Korona tana által érvényesülő törvénysértés 

jogot nem alapít elve alapján – megteremti a közjogi feltételeit a magyar nemzet megmaradá-

sának, megerősödésének.  

Utóbbi megoldás választása esetén mely időponthoz köthetik a magyarság képviselői a jog-

folytonosság helyreállítását? A jogfolytonosság megszakításának napja előtti naphoz, azaz 

1944. március 18-hoz. 

Értelemszerűen következik fentiekből, hogy ha a magyar nemzet nem tagadja meg azt az 

alapelvet, amely évszázadokon át meghatározta a magyar jogfejlődést, azt az alapelvet, mely 

szerint törvénysértés jogot nem alapít, akkor semmi mást nem mondhatunk, mint azt, hogy 

Magyarország ma is a Szent Korona országa. De ha ezt az alapelvet a magyarság képes lenne 

megtagadni, akkor mindent megtagadna, ami a magyar nemzet történetében magasztos volt: 

Szent Istvántól Deák Ferencig mindent. Az egész magyar közjogot, a történelmi magyar al-

kotmányt, a Szentkorona-tant, az egész magyar múltat, mindazt, ami nehéz helyzetekben a 

magyar nemzetet megtartotta. A múlttal együtt persze megtagadná a saját jövőjét is.  

 

III. 

 

AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS A MAGYAR NEMZET  

Derűlátó következtetéseket is levonhatunk e Bevezetésben? 

    Mit kell figyelembe vennünk, hogy derűlátásunk erősödjék? 

A kereszténység történetének a mélypontja Trianon… Trianon mint tudatos szembefordulás 

Istennel. 

Nyugat-Európa népei nem fogták fel Trianon évében, hogy mi történt a kulisszák mögött, 

nyilván a politikusok többsége sem… Nyugat-Európa államférfiai szolgaként engedelmesked-

tek vagy néma cinkosként… Tisztelet a kivételnek… Legtöbben nem tudták, mit 

cselekszenek… Nyugat-Európa népei bizony nem fogták fel, mi történik: hogy amire a 

végsőnek szánt csapást mérik a cinkosságukkal, azok az éltető hagyományok… A sajátjaik is. 

Nem volt még tudomásuk a közelgő veszedelemről: a nemzethalál fenyegetéséről. Ma már 

nemcsak magyarok beszélnek a magyar nemzethalál rémképéről és nemcsak németek 

beszélnek a német nemzethalál elkerülhetetlenségéről, hanem franciák is a francia 

nemzethalál, angolok is az angol nemzethalál fenyegető réméről.  

És a franciák és az angolok is tudják ma már, hogy a nemzetüket fenyegető halálos 

veszedelem Trianonban született… Ma már tudják, akik merik tudni… És tudják, hogy ha az 

idő „nem tolatik vissza a helyére”, a nemzethalál ellen nem tudnak küzdeni… Kizökkent idő 

= éltető hagyományok eltűnése, a szakrális hagyományok semmibevétele…  

És már sejtik, hogy Trianon rejtélyes urai miért éppen  Magyarországot akarták 

megsemmisíteni… Tudták azok, hogy itt vetheti meg a lábát az, aki a kizökkent időt 
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helyretolja: aki visszavezetheti a kereszténységet a szakrális hagyományokhoz. Az éltető 

hagyományokhoz… 

Aki ma felelősen küzd a nemzethalál réme ellen, aki nemzete számára a biztonságos 

jövendő feltételeit szeretné megteremteni, az ma már Trianon ellensége… És akkor is, ha 

látszatra nemzetének nincs köze Trianonhoz, akkor is, ha látszatra nemzete Trianon kedvez-

ményezettje… 

Mindezek után vegyük még tekintetbe a következőket is: 

    Megváltozhat a világ nemzeteinek a viszonya a magyar nemzethez. 

   A keresztény nemzetek legjobbjai, a valódi hagyományőrzők méltó választ szeretnének adni 

a nagy fenyegetésre: a nemzethalál fenyegetésére. És a keresztény nemzetek lelkiismeretes 

gondolkozói már sejtik, hogy csak akkor menekülhetnek meg, ha visszafordulnak a régi éltető 

hagyományokhoz, a szent hagyományokhoz.  

 Milyen éltető, szent hagyományokra gondolnak? Azokra bizony, amelyeket a jövendő 

számára a Szent Korona mentett át, amelyekhez ezért a magyar nemzet segítségével térhetnek 

vissza…  

És tanulmányozhatják mindazt, amit a magyar mitológia, a magyar szerves műveltség, az 

archaikus népmese, az archaikus imádságaink, legendáink, regösénekeink, régi templomaink 

freskói, a keresztény magyar misztika, a magyar múlt magasztos emlékeit tudatosan, kevésbé 

tudatosan vagy önkéntelenül magába szívó magyar irodalom, elsősorban a magyar költészet 

és nem utolsó sorban a Szent Korona eszméje a ma és a jövendő számára is átmentett. 

Tanulmányozhatnák, tanulmányozhatnák bizony a nemzethalál rémével szembenéző 

nemzetek legjobbjai a még feléleszthető magyar hagyományokat, amelyek őket is 

megmenthetik. És ha rádöbbennek arra, hogy a magyar történelem misztériumjáték, akkor azt 

a következtetést is levonhatják, hogy számít bizony, nagyon sokat számít, hogy nemzetük 

kinek az oldalára áll ebben a misztériumjátékban.       

Következik az is természetesen mindabból, amit fontosnak tartottunk elmondani a 

jogfolytonosság helyreállításának a kötelezettségéről, hogy az Európai Unióba való 

belépésről még a legelső tárgyalást is csak azután lett volna szabad elkezdeni, miután hely-

reállítottuk a jogfolytonosságot. 

Az Európai Unió számára pedig a következő kérdés lehetne időszerű:  

Miért lehetne példaértékű az Európai Unió számára, hogy a Szentkorona-tan a Kárpát-

medencében harmóniát teremtett, az ellene forduló nacionalizmusok viszont diszharmóniát – 

Trianon után?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALJÓS NYÁR 
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2004. július 14. 

 

 

Legutóbbi publicisztikám és naplójegyzeteim gyűjteménye is elindult a kiadás felé vezető 

nehézkes úton. Az élet azonban nem állt meg, s ha élünk, akkor továbbra is van miről írni. 

A folytatást egy számomra kedves beszéddel indítom. Egyetemi évfolyamtársaimmal 

minden évben, így az idén is megtartott találkozónkra írtam e sorokat. 

 

 

Drága Barátaim! 

 

Barátságunk jelentős évfordulójához érkeztünk. Gyökereink immáron ötven évre nyúlnak 

vissza. Azoknak legerősebben kapaszkodó és életet szívó hajszálnyi végei a gyermekkorig 

érnek. Mert gondoljatok csak azokra a 16-18 éves fruskákra és legénykékre, akik akkor 

voltunk! Gondoljatok arra a naiv tájékozatlanságra, amivel belevágtunk, és csak ezt követően 

arra, amit utána bejártunk! 

Sok mindent tettünk, ezt-azt el is értünk, és mennyit túléltünk. De mindközt – úgy 

látszik – az egyik legnagyobb értékként tartottuk számon a barátságot. Most már minden 

fellengzősség nélkül mondhatjuk, hogy ez igen erős támaszunk is volt, sőt lelki 

szükségletünk. Bizonyítottuk ezt már sokszor, éreztük ezerszer, s most ezen a szép napon is 

ezt bizonyítjuk, és ezt éljük meg. 

Nem foglak Titeket szavakkal bombázni. Mi is olyanok vagyunk, akik félszavakból, 

szemvillanásokból, mozdulatokból értjük egymást, akik a minket simogató szélről, a röppenő 

madárról, a víz csobogásáról is ugyanarra gondolunk. Nem kell hosszú beszámolót tartanunk 

már egymásról, hiszen évről évre összegyűlünk, és követjük egymás sorsának alakulását, de 

közben együtt a közös sorsét is. A magyar sorsét. Itt meg ott és mindenütt. Mert belaktuk 

immáron az egész világot. 

Nagy öröm számomra, hogy évek óta egyoldalú levelezésben lehetünk, hiszen 

rendszeresen küldöm nektek a sajtó útján naplójegyzeteimet, leveleimet. Hogy mit gondolok 

közös dolgainkról, azt abból jól tudhatjátok. 

Remélem gondolataimat nemsokára kötetbe fűzve ismét elétek – legmegértőbb, s oly 

nagyon kedves olvasóim elé – tehetem. 

 

 

* 

 

 

2004. augusztus 13. 

 

 

Elkerülhetetlen kettősségekben eltelt életeink hozzászoktattak ahhoz, hogy a felmerülő 

kérdéseknek mindkét végét érzékelni tudjuk. Így van ez a hitelességgel is. 
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A jórészt szavakba, vagy beszélő képekbe sűrített információ magáévá tette a világot. 

Akik a most nyugállományba vonuló korosztály tagjai, még emlékezhetnek ennek egykor volt 

kezdeteire. Az akkori céloknak megfelelő – szinte kötelező – szavakat használó 

információsulykolás is nyomasztó volt. Ehhez viszonyítva azonban az, ami ma tapasztalható, 

már-már elviselhetetlen, hiszen egész életünket egy manipulált videoclippé silányítja. 

A kiüresedő és hiteltelenné váló szavak minket hivatottak kiüresíteni és hiteltelenné 

tenni, pontosabban ál-hitelessé lényegíteni. A minket manipuláló erő egy nagy cél érdekében 

egymás manipulálására szerelne át mindannyiunkat. Az olajat felzabáló baktériumok zseniális 

ötlete itt ördögi formát ölt, mert a minket manipuláló erők saját jövőnket zabáltatják fel éppen 

velünk. Miközben az egyén önmegvalósítását vetik be csaléteknek, a közösségi érdek és jog 

feláldozása után következik majd önmagunk valódi szuverenitásának elvesztése is. Egymásra, 

a közösségre nem támaszkodva, egyenként és magányosan süllyedünk el a fortyogó 

olvasztóban, mely utóbb törvényszerűen önmagát is elemészti. 

A szavak, szavaink hiteltelensége lett és lesz tehát saját hiteltelenségünk és az ezt követő 

zuhanásunk záloga. 

Az a kettősség, amit már gyermekkorunkban megéltünk, eleve ellehetetlenítette 

bennünk a hitelesség magától értetődő képének kialakulását. Egyrészt megszoktuk, hogy ha 

annak hiányát tapasztaltuk, nem tettünk fel felesleges kérdéseket, másrészt – érthetően éppen 

ezért – egyre jobban igényeltük, és nagy reményeink terén a legfontosabbak között volt e 

természetes és ösztönös igényünk kielégítése.  

Hiába tudjuk, hogy a hitelesség nem csak a szavak szintjén – sőt elsősorban nem ott – 

mérhető le, mégis, akkor és most is ez az a pont, ahol figyelik, megmérik és megítélik e 

kérdést. Mi sem tehetünk mást. A szó és az ember mágikus kapcsolata nem hagyható 

figyelmen kívül. Ha egy személy hitelességéről van szó, bonyolult világunk bonyolult sorsú 

egyedeinél bizony nem könnyű menet közben más kapaszkodót találni. Túl kellene élni 

vizsgálódásunk alanyát, hogy életműve – cselekedetei, eredményei – alapján alkothassunk 

róla immár valóban hiteles véleményt. Manapság ennek igazolására a damaszkuszi ide-oda 

tolakodások közepette ezer példát hozhatnánk fel. 

Azt hittük, hogy a változásokkal, mint annyi minden egyéb, a hitelesség korszaka is 

természetes módon jön el, s mint annyi minden más, ez is elmaradt. Mi több, a hiteltelenség 

újabb formái jelentek meg, melyben a régi hiteltelenek elégedetten lubickolnak. Az új közeg 

szinte hívogatja a régit, s egymást kölcsönösen kiegészítve törnek soha nem látott magasságok 

(számunkra mélységek) felé. 

Akkor – az életünk jelentős részét felemésztő időkben – nem lepődtünk meg a 

kettősségeken. Már gyermekként megtanultuk, hogy mást jelent egy szó otthon és mást a 

világban. Ezen felül megtanítottak arra is, hogy bizonyos szavak örökös átok alatt vannak, s 

azok emlegetése valakivel kapcsolatban az illetőt is az elátkozottak közé – művi 

hiteltelenségbe – sodorja. Minthogy ezek a dogmák közé soroltattak, nem sokat 

vitatkozhattunk, még az árnyalatokon sem lehetett hangosan elgondolkodni. 

Azok, akik szocialista hitelességükre vigyáztak, gondosan figyelték évről-évre, hogy a 

szocialista valóság alakulása és színeváltozása közepette miféle szavakat kell elkerülniük a 

pillanatnyilag elvárt és alkalomhoz illő hitelességük megőrzéséhez. Ismeretlen volt a 

hitelesség mint abszolút és örök kategória. A jólinformáltak ezt művészi szinten gyakorolták. 

Aki bakizott, szerencsés esetben, egy nagy önkritikával megúszhatta, de nagyobb baja is 
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lehetett belőle attól függően, hogy volt-e olyan ellenfele, aki belekapaszkodhatott abba a 

bakiba, vagy akadt-e olyan, akinek a feljebblépéshez szüksége volt az ő politikai holttestére. 

A szabál az szabál volt, a dogma az dogma. Ha valaki a kulák kategóriába illett bele, 

nem számít, hogy mely évezredben, avagy évszázadban élt, az kulák volt. S erről nem 

nyithattunk vitát. Így került Toldi Miklós a népi hős skatulyából a kulák rekeszbe. Arany 

János tehát egy kulák csemetét csempészett a magyar irodalomba. A hitelessége hírére kényes 

irodalomtudósnak ezt így kellett elfogadnia. 

A mai korosztályok számára hihetetlen, komikus és gyermeteg dolgok ezek, s nem is 

sejtik, hogy mennyire véresen komoly tudott lenni ez akkor. 

Akik most ezen gondolkodnak, észreveszik vajon, hogy ma sem vagyunk jobbak? 

A besározott szavakkal ma is embereket vagy gondolatokat, politikusokat, közéleti 

személyiségeket, szellemi műhelyeket próbálnak hitelteleníteni. És nem egy esetben még a 

besározott szó is maradt a régi. A régi sarakat legfeljebb újranedvesítik, nehogy leszáradjanak 

róluk. 

Sajtótörténeti jellegű olvasmányaimban volt alkalmam észlelni, hogy már a harmincas 

években éppen a mi tájainkon milyen sikeres és soha le nem mosható vád volt a „fasiszta” 

szó. Aztán a „felszabadulás” után a paletta bővült. Gyakori címke lett az „amerikai kém” vád 

felcsirizelése egyes áldozatokra – az eltakarítandókra. Ne higgyék, hogy a kulák vagy 

egyszerűen az osztályellenség konkrét követelményekhez kötött definíció volt. Távolról sem. 

Ha kellett, ráhúzták azt akárkire. Mire tisztázhatta volna magát, már késő volt. Már korpa 

közé keveredett. 

Akkoriban, ha valakit az amerikai kém váddal ruháztak fel, egyenlő lehetett a véggel. 

Utólag elgondolkodik az ember egy–egy ilyen vastagbetűs címen. A vád a vádlottat 

tönkretette. Senki nem kérdezte, hogy mennyire hiteles. Magában mindenki tudta, hogy 

hazugság. Kimondani azonban ezt nem lehetett. Hogy mennyire így volt, bizonyítja, hogy az 

esetek többségében nem járt az elvárható bűnügyi felelősségrevonással. Ők is tudták, hogy 

nem igaz. Eszköz volt a vád, és ha célját elérte, tovább már nem is volt érdekes. A manipulált 

környezet azonban e perctől már óvakodott a váddal illetettől. Annak „gyanúsra manipulált” 

állapota állandósult. Soha, vagy csak lassan és igen nehezen szabadulhatott meg átkos 

terhétől. 

Utólagosan, mai megfordult világunkban persze kitüntetésnek számítana ez a vád, ha 

igaz lett volna. Arra is gondolna az ember, hogy ha egykor ennek ellenkezője volt a kitüntető, 

akkor annak ma kellene megsemmisítő vádnak lennie. Mondjuk a kommunista éra besúgója 

vagy hamis vádlója lenne ma hiteltelen, és kivetendő. Kiderül azonban, hogy ez nem így 

működik. Ráadásul az akkori besúgó vagy titkosügynök fordít a firmán, s azt mondhatja, hogy 

ő nem érte, hanem ellene kémkedett. Arra pedig, hogy ki az igazi bűnös, a megzsarolt, vagy a 

zsaroló, manapság nem akarnak sok szót vesztegetni. Számos jelesünk kerül így terítékre, s 

számunkra oly fontos életművük is veszélyben forog. Az őket leterítők neve azonban örökre 

titokban marad. 

A gondolkodni merészelő emberen a viccbéli megszédített papagáj tünetei mutatkoznak. 

Ki a kém, és ki a hazafi? Ki a titkosügynök, s ki a hős? Ki a fasiszta, és ki az ellenálló? Ki a 

hiteles, és ki a hiteltelen tehát? Ismét terítékre kerülnek a szavak is. Hogy klasszikus példánál 

maradjunk: baj vagy nem az „élettér” szó használata? S ha nem baj, akkor kinek szabad ezt 

használnia, s kinek nem? Mert már erre is volt példa. Volt akit ezért vettek elő, s voltak akik 
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kötőszónak használhatták anélkül, hogy bárki is számonkérte volna. És ilyen alapon lassan-

lassan ki fognak fogyni használható szavaink a szótárunkból? 

Micsoda világ! 

Bizony, az óvatoskodó, a manapság hitelét őrizgető jobb, ha meg sem szólal, mert nem 

követhetők a besározott szavak. Nem tudni mikor és melyik az elkerülendő. Ma sem tudható, 

hogy a hiteles gondolat megfogalmazása olyannak lesz-e nyilvánítva – és ma sem biztos – 

hogy a hiteltelen vád nem sújtja-e agyon ártatlan áldozatát. 

Végeredményében lassan teljesen világos lesz, hogy nem az a legfontosabb, amit mond 

valaki, hanem az, hogy ki mondja, vagy kinek a tanácsa, nyomása, befolyása érvényesült.  

Mert, ha olyan ember nyitja ki a száját, akit hiteltelenné kell tenni, akkor ma is 

ugyanúgy működik egy és ugyanaz az átok-kommandó, és vérpadra viszi. Ha tetszik, ha nem. 

A feladatot végrehajtó hiteltelenek viszont – mellükön vagy zsebükben – szaporodó 

kitüntetéseikkel, büszkén tekintenek alá a hitelesség maguk építette piedesztáljairól. 

A sorra besározódó és hitelüket vesztő szavak sorsa pedig elér minket is. Besároznak és 

besározódunk: kívülről, láthatóan, s ami még fájdalmasabb: belülről, érezhetően. És 

kiürülünk, magunk előtt is hitelünket veszítjük. 

Akik pedig ezt tűzték ki célul, elégedetten nézhetik amint közönyösen, megfáradva és 

lélektelenül poroszkálunk kijelölt szellemi karámaink felé. 

 

 

* 

 

 

2004. szeptember 21. 

 

 

Ma véget ér a csillagászati nyár. Politikai újdonságai lehet, hogy később drámává fejlődnek. 

A hatalom kígyóbőrvedlése, az eldobott siklóbőr alatt a vipera jeleit mutogatja. Rosszat 

sejtek. Az ismeretlenségből érkező akarnokok, a magukat ördögi ügyességgel pajzsra 

emeltetni képesek, nem lehetnek könnyű ellenfelek. Vigyázni kell! Túl sokan mentik fel, 

mikor magatartásának kóros elemeit emlegetik. Pedig a méregfog ott van – csak néha 

kivillanó – fullánkos nyelvének tövén. Újfajta tapasztalatok várnak még ránk, az aprócska 

hüllő még epi az őt alábecsülő turistákat. 

A vártnál nagyobb játszmát látunk majd, s végén a legnagyobbikat: az ország lenyelését. 

A látszólag szűk torok tágulási képessége hihetetlen, ha a zsákmány megéri. Mire 

észbekapunk, már jóllakottan pihen az avar alatt, és emészti múltunkat s jövendőnket.  

A nap még melegen süt, de az eltelt nyárra gondolva megborzongok. 

Aztán baráti találkozások beszélgetéseinek foszlányai ringatnak el, s végül egy 

fájdalmasan szép emlék kerít hatalmába. Illyés Kinga utolsó látogatása nálunk és itteni 

fellépése.  

Már olyan gyenge volt, hogy előtte a parti sétányon szabályosan bemelegített, nehogy a 

színpadon hagyja el az erő. Akkor nem hagyta el, csak kicsivel később. De nem szökött el a 

semmibe. Kinga elment közülünk, s nekünk hagyta örökségül hatalmas lelkének, értünk 

lobogó tehetségének erejét.  
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Most veszem észre, milyen óriási kontrasztot rejthet magában két ember néhány soros 

ábrázolása. Pedig eszemben sem volt az összehasonlításra gondolni oly távol esnek 

egymástól. De milyen távol! 

 

 

* 

 

 

SZÉGYENTELJES ŐSZ 

 

 

2004. október 23. 

 

 

Ez az október 23. sem olyan, mint a többi. És egyik sem volt eddig az előzőhöz hasonlatos. 

Hogy ez így van, vagy csak úgy látom, lehetne kérdés, de látásomat éppen az október 

huszonharmadikák formálják, s mindaz, ami azok körül történik. Tehát látásom változása 

bizonyítja az október huszonharmadikák másságát. Mondhatni megújuló októberi hangulatok 

sora világítja be az utóbbi évtizedeink történetét. Ahány, annyiféle hangulat, borongás, 

aggodalom és remény. 

Az októberi évfordulók nagyon sok gondolatot ébresztenek az arra képes emberben, s 

minél több ismerethez jut, annál jobban rendszerezi azt, hogy aztán egyre bonyolultabb 

legyen a következtetések levonása. De a kényszer örök. 

Az idén például a szokottnál is erősebb a szégyenérzet. Van úgy, hogy az ember 

közösségi tudatalattija akarva-akaratlanul működésbe lép. Valami erre ingerli, mint parlagfű 

alattomos pollenje az arra érzékennyé vált egyedet. Eddig októberben az őszirózsás 

megemlékezések voltak ilyen ingerek. Ha erről olvastam vagy láttam valamit, a fülem égni 

kezdett. Az idén az új magyar miniszterelnök látása, hallása vált ki ilyen következményt. 

Keringésem felfokozódik, s a vér fejembe, fülembe tolul. Elpirulok. Erről azonban jobb nem 

beszélni, mert ez a mindenre elszánt politikus – a náluk jellemző csúsztatással – azt 

mondhatja, hogy érte dobog a szívem. 

 

 

* 

 

 

2004. október 24./1  

 

 

Szép őszi, színes gondolatokra vágynék, amolyan nosztalgikus őszikékre. Mindhiába. Ahogy 

csúfondárosan mondogatják: a politika keze beteszi a lábát az ember legbelső világába is. 

Ma szavazás volt a sorkatonaságról. Közismert, hogy az ellenzék nagyobbik pártja 

ennek ilyen megoldásával nem ért egyet. Olyan formát keresne, amelyik veszély esetén nem 
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gördítene akadályt a haza védelme elé. A kormányhatalom erre nem hajlandó. A megegyezés 

lehetősége adva van, mégsem akarja. Vajon miért? Hiszen a siker az ő sikere is lenne, 

nevéhez fűződne. Ezek szerint igaza volna azoknak, akik őket érdekeltnek mondják 

kiszolgáltatottságunk fokozásában? Nem szeretném ezt hinni. Egy azonban már bizonyos. 

Miközben az új pártelnök fennen hirdeti, hogy vége a másik nagy pártra figyelésnek és a 

visszamutogatásnak, s azt is mondja, hogy új, szerethető, no meg büszke pártját nem érdekli 

többé az ellentábor, mert ők csak „tenni-tenni” akarnak, ezenközben egyik parlamenti 

képviselőjük – a kétharmados eredmény elmaradását magyarázva – máris eltér a lényegtől. 

Szinte boldogan jelenti, hogy: ezek szerint amennyiben legközelebb az ellenpárt nyerne a 

választásokon, a magyar ifjaknak ismét be kellene vonulniuk sorkatonának. Hazugsággal 

felérő csúsztatás! Az elnök és miniszterelnök szava azonban szépen szól. Közvélemény-

kutatók szerint 10%-nyi szavazó már „át is hitt” hozzájuk. 

Micsoda mélységei ezek az emberi butaságnak, és az ebből eredő kiszolgáltatottságnak. 

Bizony felmerül a kérdés, hogy nem véletlen mégsem az a meglepően következetes, és 

logikusan nehezen magyarázható igyekezet az oktatás színvonalának csökkentése irányába, és 

a tiszta fejek elfoglalásának média ostroma? 

 

 

* 

 

 

2004. október 24./2. 

 

 

Az őszies hangulat a maga színes világvégével pesszimista párhuzamra késztet. Hiszen a 

globalizáció gátlástalan nyomulása csodásan vonzó színeivel a gondolkodásra 

„kiképzetlenek” számára olyan önfeledtségig ragadtató vonzerőt jelenthet, mint a színesen 

pusztuló természet szépsége a gondtalan és naiv szemlélődőnek. 

A fák mögött hallom a sátáni kacajt s a vígan megyünk tönkre dallamok korcsmazaját. 

Persze csodálkozásom önkéntelenül felébred, hiszen ez a sátán nem az. Ez nem 

reménykedhet még időleges földöntúli erejében sem. Őt is kezükben tartják a teremtés 

áthághatatlan szabályai? 

És mégis! Megy, halad, nyomul előre. Jelszava most került hozzánk a legközelebb: úgy 

szól, hogy: lendület. 

Mindazok a globális veszedelmek, melyek most már joggal borzasztják el a 

gondolkodókat, a mai liberalizmus zászlaján is ott díszelegnek. Mait írok, hiszen tudjuk, hogy 

milyen messze vannak egymástól mondjuk a Haza Bölcsének, és mai, itteni liberálisainknak 

bölcsességei. 

Vagy pontosabb lenne, ha azt állítanám, hogy a globalizmus az, amely kezében tartja a 

mai liberalizmust és képviselőit, s helyi elitjeinek aprópénzt szórva halad globális céljai felé?  

Az is érdekes kérdés, hogy miért elsődleges cél a közösségek felszámolása, a nemzetié, 

társadalmié, vallásié, le egészen a családig? Ha hirtelenjében visszapillantok generációm 

életére, az ennek jegyében zajlott véges-végig. 
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Ezt akarta a szocializmus, ezt teszi a globalizmus, s a fenti hasonlatosság alapján ez a 

liberalizmus célja is. Az egyén érvényesülésének apoteózisai. 

A szocialista ember, a szüleit is feljelentő komszomolista azzal a félelmetes csapdával, 

ami a közösség érdekét hangoztatva emeli annak fölébe az azt éppen eláruló egyént. Az egy 

személyt, amely sokkal jobban ellenőrizhető, mint az ártalmas közösség. 

Veszedelmességében hasonlatos hozzá a liberalizmus hirdette „korunk hőse”, az 

istenített egyéni szabadságnak ön és közösségpusztításig fokozott kiszélesítésével. 

A globalizmus által igényelt ember is ilyesféle, talán azzal a különbséggel, hogy ha 

lehet, akkor az a gondolkodás képességének még alacsonyabb fokán tartva szolgálja a nagy 

célt. 

A kommunizmus, mint cél megbukott. Idejében kimúlt, utópiának bizonyult. Sokba 

került az emberiségnek. A liberalizmus valahogy abba a gyanúba keveredik előttem, hogy a 

globalizmussal közös gyökérről fakad és célja is éppen az lehet? Ezek szerint a globalizmus 

régebbi, mint hinnénk. Avagy a globalizmus e számára legalkalmasabb gondolkodást készen 

kapta, s felkarolta, saját képére formálta? Talán ez az igazi magyarázat. A félelmetes az, hogy 

csábos módszerei gyorsabbak a kommunizmusénál, és még ha benne is van az utópisztikus 

beteljesülés biztos ígérete, már ennek bebizonyosodása előtt elpusztíthatja a Sárgolyót. 

Vagyis nem tudja meg sem ő, sem az áldozatául esett emberiség, hogy megvalósulhatott 

volna-e! 

Erősen vizuális gondolkodásomban a minden politikai hátterétől mentes hit, nemzet, 

család védvonal úgy áll a globalizmus előtt, mint egy omladozó szélű szakadék peremén 

rozsdásodó korlátocska. 

Már csak az Isten tartja ott. Ami persze nem is kevés! 

 

 

* 

 

 

2004. október 24./3 

 

 

23-án délután Csoóri Sándorral üldögéltünk a televízió, és egy szép őszi gyümölcsöstál előtt. 

Régi őszök emlékeit ébresztgette az erdélyi 56-ról szóló filmrészlet. Végre az anyaország is 

megismerheti, hogy ott is megszenvedtük azt a felejthetetlen októbert. Arcok, nevek, 

események, közös ismerősök viselt dolgai sorjáznak. S a magunké is. Egyetértünk abban, 

hogy az elszenvedett bántások tulajdonképpen megacéloztak, alkalmasabbá tettek a 

folytatásra, látásunkat élesítették, emberségünket nevelték. Na, de akik már nem tértek vissza? 

Akiket halálba űzött az a kor készséges és mindenütt fölös számban fellelhető pribékjeivel? 

És miként alakult a kínzók látása, s a kínoztatóké? A válasz valamiért elmarad, a szó 

elterelődik az ezernyi mellékút egyike irányába. Aztán éjjel, már itthon, felütöm Sándor most 

dedikált kötetét, s benne ott áll a válasz. Az akkori bűnösök nem tudják nekünk megbocsátani, 

amit ellenünk elkövettek. Igen, gondolom, ez az. Ismétlődő történelmi szituáció, emberek, 

csoportok, országok, rendszerek vonatkozásában egyaránt. És abban is igaza volt Csoórinak, 

hogy azon az oldalon ezek az emberek és családjaik, sőt szélesebb köreik a legbiztosabb 
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szavazók. És ez ma már sokszor áttöri a korosztályok határait, teszem hozzá. Mintha 

felbukkanna egy erősödő fiatal „szavazórétegük” is. A bűnben születő szolidaritás ilyen erős 

lehet olykor. No meg a pénz, az anyagi erő vonzása. 

 

 

* 

 

 

2004. október 25. 

 

 

Egy ostoba és ellenszenves ifjonc képviselő visszataszító baklövése derékba törte karrierjét. 

Egyelőre! A helyébe lépő megfontolt idős szól most a nézőkhöz. Szereti ezt az új kormányt, 

meg az új pártot, mert itt már lehet hazáról, nemzetről, magyarságról beszélni.  

Íme tehát a szerethető párt kelléktárának egyik új panel-elemére ezúttal is sikerült 

rámutatni. A szavazatszerző szócséplés tudatos. A kormányfő sűrűn emlegeti, hogy ő egy 

patrióta. Mi több, hogy: ne bántsd a magyart! Na nem ilyen szépen. 

S mégis a tapasztalt választóban nem merül fel a kérdés, hogy akkor ezt eddig tényleg 

nem lehetett? És ha nem, akkor miért és kiért nem? Mert előbb ezt tagadták!  

Vagy a tegnapi hazugság már nem hazugság? Ha pedig az, akkor miért nem 

határolódnak el attól, vagyis közelmúltjuktól? És miért nem bizonyítják szavakon kívül is 

valamivel azt a nagy patriotizmusukat? Azonban ami késik, nem múlik! Rövidesen minden 

kiderül. 

 

 

* 

 

 

2004. október 26. 

 

 

Ha már elhatárolódást kívánnánk, van itt egyéb kényes dolog is. Az új pártelnök ünnepelni 

hív az őszirózsás forradalom ünnepén. Hát még ma sincs vége? Március 15. és október 23. is 

megkapta a maga vörös társünnepét. Emlékszünk minderre. Most is ezt kell folytatni? Egy 

hazafias párt és egy hazafias kormány ünnepeltetné azt és azokat, aki, akik nyolcfelé vágatták 

a hazát? Mert nekem hiába jönnek az ellenállást megpróbáló vörös hadsereggel. Inkább arra 

emlékeznék, hogy a „nem akarok több katonát látni” elv egy ellenállásra képes magyar 

hadsereget szerelt le. Világ proletárjai egyesüljetek! Nem kell több katona. Nincsen több 

veszély. 

Mintha a mai napon is ezt hallottam volna. 

Pár hete a kongresszusukon még az internacionálé is felhangzott. Ahogy az szeretnivaló 

szocdemeknél illendő. Az okosabbja el is húzott a tribünről, nehogy e bűnről ő jusson eszébe 

valakinek. 
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* 

 

 

2004. október 27. 

 

 

Október sem más, mint a többi hónap, mondom mérgesen, mikor kiderül, hogy négy hétnél is 

hosszabb ideje, saját értékénél jóval nagyobb összegért feladott könyvküldeményem nem ért 

el a címzetthez. Ja, miért nem írtam oda, hogy prioritást élvez e küldemény. Csecse-becse. 

A hivatalnok réteg által rosszul végzett munka következményinek elképesztő sokasága 

tör rám és baráti körömre. Mintha az európai belépés méginkább fokozná ezt az ismert 

jelenséget. Már nem csak a hivatal packázásáról van szó. Itt a hivatalok nevetségessége, 

olykor oligofréniája mutatkozik meg. És a szervezetlenség, rendetlenség szinte mindenütt. Jut 

eszembe, a Széchenyi könyvtár kivétel volt, nem véletlen, hogy éppen ott éreztem magam 

először európainak. Ott jártomban megemlítettem ezt, s ahogy láttam, jól is esett nekik. 

Soroljam fel azokat az oldalakra menő eseteket, amelyek mind most történtek meg 

velünk? A vásárolt áru átvétele után kért számla kiállításának ismétlődő dramaturgiáját és 

sorozatos kudarcait vagy a különféle csekkek újra és újra kiküldését, az elintézett ügyek, már 

tisztázott tévedéseik többszöri újraindítását (volt olyan, hogy hétszer), az ezt követő 

elnézéskérést, miközben az újabb kiértesítés már ott van az asztalon? S hogy bizonyos 

értelemben pozitív példa is legyen, a kimaradt előfizetett lap pótlásának kérése után 

kikézbesített szükségesnél több példányt, amit rövidesen követ a fordítottja is? 

Mi lehet az oka annak, hogy ez a nem túl magas képzettséget kívánó munkát végző réteg 

ennyire alulteljesít? A jelenség már az oktatás csődjéről hozna üzenetet? És mi az oka, hogy a 

szenvedő alany szinte kivétel nélkül bűnösként áll az elkövető előtt. Durvaság és gyanakvás 

veszi körül, míg el nem jön az igazság órája. Aztán kezdődik minden elölről. 

 

 

* 

 

 

2004. október 28. 

 

 

A Kárpát-medencei irodalmi élet jelese betegeskedik. Nagy név, nagy kitüntetések viselője. 

Itt fizet adót, itt van saját lakása, és némi adminisztratív herce-hurca árán itt is tartózkodhat 

kedve és dolga szerint. Egészségügyi járulékát intézte volna. Hivatalosan, korrekt módon, 

előírásos úton, és szerencsétlenségére magas protekcióval. Ott aztán olyan hangon beszéltek 

vele, hogy azonnal elmenekült. Azóta úgy kell összekoldulnia gyógyszereit, ha hosszabb ideig 

itt van dolga. 

Másik nagyunk hazai állampolgár, ő is a legjelesebbek közül. Kezelése a szokásos 

futószalagon halad. Idejét múlta gyógyszert kap, persze olcsót, ahogy azt szuggerálják. Tehát 

nem rosszat, de nem is a lehető legjobbat, amit egy nemzeti kincs megóvásának elvárható 
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szemlélete megkívánna. Sokan életük nagy eseményének tartanák, ha egyszer 

megszoríthatnák kezét. Az életmű minél hatalmasabb kiteljesülésének óhaja azonban eszébe 

sem jut annak a futószalagnak. Nem mintha más – egy hétköznapi beteg – kevesebbet 

érdemelne, de ez mégis leleplező erejű, hiszen nem csak érte történne, hanem értünk is, egy 

nemzet kultúrájáért.  

Mindez azonban nem csoda egy olyan országban, ahol a kultúra minisztériumának 

felkentje egyik legnagyobb anyaországi írónk állampolgársága után érdeklődött. Mindenki 

által ismert hatalmas életművének mondanivalója miatt, a jeles hivatalnok szemében erdélyi 

származás gyanújába keveredett! Már el sem tudják képzelni, hogy honi magyar író ilyesmit 

„elkövethet”? 

 

 

* 

 

 

2004. október 30.  

 

 

Éjjel furcsa zajra ébredtem. Sistergés és kalapálás hallatszott ablakom alól. Felpattantam s 

kinéztem padlásszobámból. A keskeny út túlfelén kisbusz állott. Az úttesten pedig víz 

hömpölygött. Az éj nem volt túl hideg, azon pizsamásan leszaladtam megtudni mi történt. 

Barátságosan közelítettem a feltörő vizet körülálló három éjjeli munkást. Jóestét kívántam, és 

a baj oka után érdeklődtem. Az alakok azonban nem méltattak válaszra sem. Egyszerűen nem 

feleltek, csak valami állati bőgésre emlékeztető hangon röhécseltek egymásra. Magamat 

kezdtem vizsgálni. Tán csak nem vesztettem el a nadrágomat? Vagy mi történhetett. Újabb 

kísérletem sem vezetett eredményre. Nyugtalanító, kellemetlen érzés vett rajtam erőt. Aztán 

egy szerencsére megnyugtató külsejű, ápolt szakállú ember szállt ki a gépkocsi kormánya 

mögül és civilizáltan elmondta az eset magyarázatát. Vízvezeték tolózárakat javítottak a 

forgalmatlan órákban. Megnyugodva húzódtam vissza ágyamba, de nem jött álom a 

szememre. Képzeletemben egy reánk váró világ, állattá süllyedt emberszabású alakjai 

nyargalásztak. 

 

 

* 

 

 

2004. november 1. 

 

 

Értesítést kaptam. Az általam szerkesztett egészségpolitikai-orvosi lap kiadása egyelőre 

szünetel. A gyógyszergyárak szponzorálása bizonytalanná vált. A kiadó nem tudja vállalni az 

anyagi rizikót. Ennyi! 

Sok munka van kísérleteimben, és azzal egyáltalán nem arányos eredmény. Másfél 

évtizede próbálom ébresztgetni a birkatürelemre szocializált egészségügyet, és tudatosítani, 
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hogy az esküre való hivatkozással megfizetett gyógyító munka végrehajtása mellett, a 

gyógyítás feltételeiért való harc is eskü kérdése. Csak éppen ezt nem emlegetik. Az éremnek 

csak egyik oldalát villogtatják felénk. Az sem véletlen, hogy sorozatosan meghalnak, vagy 

vegetálásra kényszerülnek az ilyen szempontokat is felvállaló lapok. Támogatás nincs, s a 

reklám lassan mindent kiszorít. A kiadók célja a nyereség, és nem érdekli őket a tartalom. 

Rendszerint a reklámmal kapcsolatos írások szépen fokozatosan, alattomosan terjeszkedve 

kiszorítják azt, amiért a lap létrejött. Öt lapot vezettem. Az egyik betöltötte feladatát, s 

megalapozta tervezett utódját. Az utódra szánt pénzt a kiadó felélte, de nem alakította ki az új 

lap üzleti jövőjét. Mire felnőtt, meghalt. A harmadik már tapasztalatot hordozva jött létre. Ezt, 

ahogy súlya lett, megvették, kivásárolták alólam. Aztán 3-4 szám után megszűnt, örvendeni 

azonban nem tudtam ennek. A negyedik lap egyik ágazathoz tartozó olvasói – az egészségügy 

megosztottságát bizonyítva – kirekesztették volna a másik ágazat tematikáját. S most az 

ötödik meg szépen kiformálódva hanyatlik sírba a pénz miatt. Vagy a hiány itt is lépésre 

kényszeríti a tulajdonost, s az már nem az én lapom lesz.  

A feldolgozhatatlan információáradatban pedig alig lehet arról hallani, ami az 

egészségügy igazi gondja. 

 

 

* 

 

 

2004. november 2. 

 

 

Egy magyar kisvárosban összefogás született, hogy javítsanak a helyi egészségügy szakmai-

technikai feltételein. Hogy humanizálják. Ezzel nagy lehetőség nyílt az intézmény előtt. 

És ekkor munkába állt a helyi politika, a kísérletet pillanat alatt összemosták a 

jobboldallal. Először a testület arányait próbálták ármányosan módosítani, hogy ne 

szavazhassák meg, de ezen rajtavesztettek. Aztán hazug és félrevezető érvekre támaszkodó 

akadályokat gördítettek útjába, majd a szakképzetlen dolgozókat lázították ellene, s mint 

egykor, a proletariátus szakszervezetet is megmozgató ereje szállt szembe vele. Nem is 

sejtették, hogy önnön érdekeik ellen tesznek. Végül határidőjátékokkal sikerült megbuktatni. 

A buktatókat nem érdekelte, hogy éppen a saját kormányuk által preferált modell szerint 

történt (volna) minden. 

Aztán nemsokára a sikertelenséget éppen annak rótták fel, akit meggátoltak 

munkájában. 

Most már azt sem lehet tudni, hogy ki milyen oldalon áll, ki milyen érdeket szolgált. Az 

állásuk elvesztésével megriasztott bujtogatók sikeres akciójuk után jórészt elvesztették 

állásukat. Hitükben azonban még ez sem ingatta meg őket. 

Jellegzetes magyar sikertelenségtörténet. Egy a sok ezerből. Intő példa akár választási 

időszakokra is. 

 

 

* 
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2004. november 3. 

 

 

Mire használhatja a nyugdíjba vonuló ember az idejét? Szerintem méltatlan kérdés, és 

szánalmas az, aki erre nem tud őszintén mosolyogni. Hiszen a szellem embere egy életen 

keresztül küzd az időelégtelenség rémével, és tulajdonképpen nem is tud éles határvonalat 

húzni aktív és nyugdíjas évei közé, a más területen alkotók – mert minden ember alkot 

valamit – pedig nyomorúságos nyugdíjuk kiegészítése, vagy a szerencsésebbek rejtett álmaik 

megvalósítása terén tevékenykednek. Előbbi nem kerüli el természetesen a szellem embereit 

sem. Sőt! 

Nem is ez az a tény, amely arra késztetett, hogy felemlegessem most kezdődő nyugdíjas 

életemet, hanem ezzel próbálom igazolni magam, hogy ha akad, akit eddigi írásaimmal 

következetes tárgyilagosságra törekvésemről nem győztem meg, akkor legalább ennek a 

számomra új keletű függetlenségemnek próbáljon hinni. Önös érdekek, ambíciók már nem 

vezérelhetnek. Tehát nem óhajtok semmit eltúlozni, elkendőzni, célom csakis az igazság 

felderítése, és minthogy nem enyém a bölcsek köve – hát az okok kutatására való bíztatás. 

Azt is bevallom, hogy ezt az újabb kísérletemet azért éppen most követem el, mert ismét 

egy felháborító történet birtokába jutottam. 

Mi okozza azt, hogy a Trianon kiváltotta sajátos magyar helyzetben (mikor is olyan 

országban élünk, mely önmagával határos) a természetes beáramlás belnyomásfokozó, és az 

ugyanilyen történelmi okokból is fellépő demográfiai vákuum szívóhatása, valamint az 

utódállamok (eredménytelenül leplezett) homogenizációs – tehát taszító, etnikai tisztogatást 

megvalósító – politikája miatt működő visszahonosítás, áttelepülés stb. nyomán, az itt 

megjelenők sajátos helyzetbe kerülnek? 

Jelen gondolataim gyújtó és gyüjtőpontjába az aktív magyar orvostársadalom mintegy 6-

7 százalékát kitevő „jövevények” sokat vitatott sorsát állítom. Már elöljáróban megjegyzem, 

hogy azokét, akik döntő többségükben az anyaországi kollégák által ellátni nem óhajtott 

őrhelyeken dolgoznak, vagy legalábbis dolgoztak éveken át. 

A kérdés annál is inkább figyelemre méltó, mert vezetőink többször is hivatkoztak az 

ijesztő orvosfelesleg emlegetése után kialakult még ijesztőbb orvoshiány külhoni importból 

való pótlására. 

 

Mint olyan, aki maga is e csoport tagja, bár aktív orvosi tevékenységének 42 évéből 

közel 28 Magyarországon telt el, és a MOK-ban végzett munkája, illetve az egészségügyi és 

kisebbségpolitikai médiában vállalt szerepe kapcsán az információhoz is közelebb került, azt 

a hiú ábrándot kergetem, hogy megközelíthetem az igazságot. Ha ez nem is fog sikerülni, de 

talán nálam okosabbakat gondolkodásra sarkallhatok. 

 

Az ideérkezők számának és hollétének tanulmányozása győzött meg először arról, hogy 

az orvosi nyilvántartás helyzete honunkban katasztrofális. Ha tapasztalható is azóta javulás, 

még ma sem lehet pontos adatokhoz jutni. Ez, bevallom, hogy számomra egyszerűen 

felfoghatatlan. Szerencsére azonban előző kísérleteimmel ellentétben ezúttal nem a számokkal 
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foglalkoznék, hanem az objektív valóság, vagyis mindennapi életüket befolyásoló szubjektív 

okok irányában tapogatóznék, néhány tényszerű megállapítást sem mellőzve. 

 

Az érkezők, ahány annyiféle indokkal érkeztek. Régebben az etnikai tisztogatás 

nyomása, az átlagból éppen átlagtól eltérő teljesítményük, de egyben (és nem véletlenül) 

magatartásuk miatt is kilógó személyek menekülésre kényszerítése dominált. Az etnikai 

tisztogatás módszereivel a Kárpát-medencén belül is a legváltozatosabb formákban éltek, és 

sajnos egyre rafináltabb módon, de élnek ma is. Félni lehet, hogy kikísérletezik az 

eurokonform változatokat is. 

Tény az is, hogy a fokozatos, majd robbanásszerű lazulással megszaporodtak a 

kimondottan gazdasági okból vándorútra kelők is. Hoppá! szólal meg most a hamar ítélkező. 

Hát ez az. Milyen csúnya dolog ez kérem! 

De kellő tisztelettel megkérdezném én az ilyen magán ítélőmestert. A puszta tény, hogy 

őt a gólya néhány kilométerrel nyugatabbra, vagy északabbra, délebbre pottyantotta le, jogot 

jelent számára, hogy egy tizenötmilliós közösség fordított helyzetben világrajött tagját, örökös 

önkéntes vártára kötelezze? Mert csodálatos feladat az őrizőké, de nem kötelező. Ehhez alkat, 

töltés, lelkierő és... igen, jól olvassák… egészség szükségeltetik. És bár sokan ezt sem értik, 

de ezek az őrizők a tízmillióra is vigyáznak. Végvári vitéznek meg születni kell. Akik innen 

kiáltoznak nekik, gondoltak-e arra, hogy bár ideiglenesen átmenjenek, akár zsoldosként, s 

nem önkéntesnek? Bizony mi figyelünk mindenre, ha tetszik a kritikusoknak, ha nem. És 

hallottuk most is a kijelentést: a tizmillió tizenötmillióért felelős. Öröm volt hallani, s még 

nagyobb öröm lenne gyakorlatban is látni. Hogyan is mondotta a feledésre szánt Szabó 

Dezső: „Minden magyar felelős minden magyarért.” 

Mert a határon túlinak természetes, sőt boldogító érzés, hogy ő tizenötmillióért visel 

felelősséget. Na de az erősebb anyaországi? Az erről mit sem tudva, akár le is élheti egész 

életét? 

 

Az ideérkezőket a kádári puha diktatúra idején még barátságosabb közeg fogadta. Ez 

tény, s erről máskor már elmélkedtem. 

Mi lehet az oka annak, hogy fokozatosan egyre nagyobb ellenszenv vette körül az 

érkezőket? 

Volt idő, amikor még orvos feleslegről regéltek. Akkor felmerülhetett annak lehetősége 

is, hogy a jövevények vonatkozásában megjelenjen a kenyérféltés. Nem volt indokolt, mint 

már írtam (és annak idején felmértem), döntő többségük be nem töltött posztokon állt helyt. 

Vállalta a négermunkát. 

 

És ma? Ma is furcsa dolgokat hallani. Alulképzettségről beszélnek. Szörnyű történetek 

keringenek tudatlanságukról. Ennek kapcsán van úgy, hogy vezető körökben kisebbfajta 

hullámokba jelentkező ellenszenv észlelhető. Kérném azokat, akik ebben részt vállaltak, hogy 

most, mikor úgy általában (tehát a hazaiakat is beleértve) egyedi esetek célzott 

médiatálalásával támadják az orvosokat, gondolkodjanak el azon, mennyire hibás az egyes 

seteket általánosítani. Évtizedek óta gyakorlat volt, s itt nem akarok megsérteni senkit sem 

konkrétumokkal, hogy a hibázó jövevénynél azonnal kiemelték idegenségét és megjelölték 

eredetét (legtöbbször nevét is), ha viszont hazai kolléga követett el hibát, ez eszükbe sem 
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jutott. Mostanában persze már velük kapcsolatban is más szelek fújnak, de egészen más okból 

és más érdekek mentén. 

 

Emlékeznek még arra, vagy fiatalabb kollégáink hallottak-e arról, hogy az ötvenhatos 

kétszázezerből hányan és hányan beszéltek arról, hogy új hazájukban munkamániásoknak, 

törtetőknek vagy strébereknek tartották némelyüket csak azért, mert az új körülmények között 

az itthon megszokott tempó és a bizonyítani akarás hajtotta őket? Egy időben erről sokat 

olvashattunk. 

Nos az Erdélyből érkezett kollégák számos tagja szenvedett e vád miatt. Odaát 

kétszeresen kellett teljesítenie az érvényesülésért, sok esetben azt hitte, hogy 

nélkülözhetetlenné tette magát s még akkor sem volt biztonságban. Ideérkezvén nem csak ez a 

lendület, de az itteniek számára ismeretlen, s az első időkben belőle még „kilógó” 

hazaszeretet is munkált. Azt hitte tudja kiért dolgozik. És mit mondtak róla: hogy törtető, 

könyöklő, stréber, jó esetben csak munkamániás stb. Úgy érezte, hogy van már hazája, s hogy 

azért is dolgozik. Ezt errefelé ma már megmosolyogják, el sem hiszik. Pedig létezik ilyen. 

Persze addig, amíg meg nem ölik abban, akiben észlelik, amíg belső emigrációba nem 

kényszerítik az ilyen gondolkodást. Erről beszélni ma sajnos nem tartják ajánlatosnak. 

 

Baj volt a másságuk is. És ma is baj. Engem nem is olyan régen éppen a másságot 

elfogadni leginkább hivatott körökben kérdeztek meg: azt hiszitek, hogy erdélyinek lenni 

kutyabőr? Ezen a helyen nem sokkal előtte a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem felsőfokú 

voltát kérdőjelezték meg. Becsületükre legyen mondva, kiigazításom után volt, aki 

megkövetett. 

Természetesen elképzelhető, hogy vannak a keleti térségben szerényebb lehetőségekkel 

bíró egyetemek. Innen kevéssé képzett kollégák is kikerülhetnek. Konkrétan Romániában is 

volt egy időszak a változások után, amikor több tucat önjelölt egyetem nőtt ki a semmiből. De 

ez átmeneti időszak volt. Nem kapták meg az állami elismertséget. Az érkezőknek egészen kis 

töredéke jöhetett csak ilyen helyekről. 

Egyébként pedig ebben a nagy orvoshiányban nem érné meg ezeket a kollégákat 

segíteni, hogy felzárkózhassanak színvonalban? Mert kompetensektől hallottam olyanokat, 

hogy inkább az itt tanuló vietnámi vagy jemeni diákokat kellene itt tartani. Azok itteni 

képzésben részesültek! Úgy hiszik, hogy ezek a hozzánk semmivel sem kötődő kollégák, 

éhbéreinkkel nem tekintenének minket csak ugródeszkának? A magyarok legalább kötődnek 

ide valamiért. És mellesleg betegeikkel magyarul tudnak beszélni. 

Jólképzett kollégát ismerek nem is keveset olyat, aki átláthatatlan labirintusokon át, 

megalázó procedúrákat elviselve, anyagilag megsarcolva tudott csak eljutni szerény 

munkahelyéig, melyet eleddig magyar állampolgár betölteni nem is volt hajlandó. 

 

Íme felsoroltam egy halomba hordva és rendszertelenül egy rakás tényt. Az olvasóra 

bízom, hogy kiválogassa belőle a magyarázatot. Miért van az, hogy egyesek annyit 

foglalkoznak a „román” vagy az „ukrán” orvosokkal? 

 

Valahol valami nincs rendben. Valahol irányt tévesztettünk e téren is. Szokásunk ez. 
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Az oly nehezen bevallott orvoshiány talán meggyőzhetné az illetékeseket, hogy 

találjanak egy megfelelő és átlátható megoldást az ide érkezők mielőbbi hasznossá tételére. 

Ingyen kapjuk őket. Szerény kárpótlásul azokért, akiket mi képezünk ki és eltűnnek a 

pályáról. Vagy, mert el sem kezdik vagy, mert kiképzésük és munkaerejük fejlődésének 

csúcsán felszippantja őket a nagyvilág. Nyugtatgatnak, hogy sebaj, a számítások szerint 

évente legfeljebb 2-300 mehet el. Sebaj? Hiszen ez egy nagy egyetem évi kibocsátó 

kapacitása, és 30% végzős nem is lép a pályára. A négy egyetem „terméséből” ezek szerint 

marad egy? A jövevényeket és éppen azokat akik lelkesen sietnének keblünkre, 

meggyötörjük, elriasztjuk?  

Tisztában vagyok azzal, hogy az elszakított területeken nagy szükség van rájuk. De azt 

is tudom, hogy aki a riasztó hírek ellenére útrakel, az mindenképpen elmenne. Legfeljebb, ha 

itt nem kell, akkor messzebbre. 

Tehát nem ösztönzést várok el, hanem azt, hogy a beilleszkedni akarókat ne taszítsuk ki. 

És azokat, akik már bármily fájdalmasan is, de beilleszkedtek, ne diszkrimináljuk. Ne 

dörgöljük orruk alá másságukat, és ne emlegessük kutyabőreiket. Amíg odaát voltak, saját 

bőrük volt a tét. 

 

 

* 

 

 

2004. november 4. 

 

 

Itt, nálunk, Kovács László még nem biztos, hogy biztos lesz. Ő azonban magabiztos. 

Elismeri, hogy a minapi meghallgatáson még nem értett az energiaügyekhez, na de ma már 

erről szó sem lehet. Arról biztosít, hogy már biztosan biztos lehet.  

Itt, nálunk, Bunkóc Lajcsi – az alvégről – most is nagyon bizonytalan magában. 

Elismeri, hogy ő bizony még nem árult dobozos energiaitalt, de fél év múlva már talán 

megteheti, mondja büszkén, mert addig elvégzi az energiaital árusoknak kiírt vendéglátóipari 

gyorstanfolyamot. Kicsit drága, s még pótvizsgára is hívhatják, de reméli sikerül. 

Kovács László! Egy kontinensnyi ország XXI. századi energiaügyeit intézni 

felkészülhet valaki néhány újságcikk, pár brosúra kiolvasásával? Kinek van erre energiája? 

Ha ő így hiszi, akkor végleg bizonyította alkalmatlanságát. 

Ilyenre még az élcsapat sem volt képes. Még a megtestesült szocialista ember sem. Még 

akkora nagyságok sem, mint Liszenkó, vagy Lepesinszkaja. Még egy igazi szovjet élúttörő 

sem. Milyen a szovjet törpe? Jut eszembe a klasszikus kérdés, s a válasz is. A legnagyobb! No 

lám. Nem tanult meg kicsinek lenni? 

 

 

* 

 

 

2004. november 5. 
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A rettenet folytatódik. A koalíció pártjai megkezdték kemény hadjáratukat a magyarság 

végső eltiprásának frontján. Jelszavuk közben hangosan szól: mi patrióták vagyunk, nem 

hagyjuk a magyart bántani, stb. Szavaik hordozóit azonban kioktatták, a lakosságot pedig, 

mint ismeretes, előpreparálták. Már csak a hazug félelmek elplántálása szükséges. Akik a 23 

milliót elhitték, még akkor is elhisznek mindent, ha ez a rémkép akkor óriásit bukott. Az a 

magyar, aki az ő szavazójuk, nem tanul. Nem akarja látni azt sem, ami a szeme előtt van. 

Hol vannak ezek az emberek attól, hogy esetleg elmondjuk nekik, hogy még ha igaz 

lenne, amit mondanak, még ha valóban minden négytagú családnak ezentúl öt embert kellene 

eltartania (Rácz Jenő), minden nyugdíjas 3-4-5 ezer forinttal kevesebbet kaphatna (Lendvay 

Ildikó), még akkor is meg kellene szavazni. Mert a jólétnél sokkal nagyobb a tét. 

Ők mondják, hogy az emberek nem kaptak elég információt. Mivel segítették ezt? Most 

éppen ezt az információs űrt kihasználva, kap a lakosság tőlük dezinformációt. 

Baj van. Szorongok. Félek, hogy egy hónap múlva kiderül, hogy nem vagyunk már egy 

nemzet. Hogy nem is vagyunk nemzet. 

Ha mégis sikerülne, annak jelentősége minden eddigi választás, szavazás fontosságát 

meghaladó eredmény lenne, a megmaradás erős óhaja, a sötétség veresége.  

Az ellenkezőjéről inkább nem is merek beszélni. Akik tudjuk, tudjuk, akik nem, azok 

meg úgy látszik nem is akarják tudni? A szemek nyitogatására azért ennél sokkal nagyobb 

energiákat kellene fordítani a jobbak, a látók oldalának. 

 

 

* 

 

 

2004. november 6. 

 

 

Van néhány szó, melyeknek elsajátítása anyaországi éveim eredménye. Ilyen szó lenne a 

simlis is. 

Nos, a kellően el nem ítélhető módon általam simlisnek elkönyvelt, és szó ami szó, 

bunkónak beskatulyázott betegem érkezik. Mint annyi éve, most is táppénzes problémája van. 

Ezúttal azonban valódi. Tényleg beteg, és ezért munkahelye is valódi veszélyben van. 

Vizsgálat, majd elkezdődik a rábeszélés a kezelés és az életmódváltás nehezen 

elviselhető rituáléjára. Ezúttal nem ellenkezik, nem cinikus. A veszélyekkel tisztában van. 

És ekkor következik a meglepetés. 

Betegem elemezni kezdi azt a világot, melyben sorsával idáig jutott. Képzettségét jóval 

meghaladó szókincset és logikát alkalmazva boncolja a helyzetet. A rendszerváltás előtti 

sörös, jópofáskodó, lumpen fiúból, éretten gondolkodó, magyar szívvel érző, öntudatos 

proletár nőtt ki. Proletár! Nem, már nem lumpen. Olyan, amilyenekről egykor a mesék 

szóltak, csak nem láttuk őket a valóságban. Okos, gondolkodó, tájékozott, érvekkel 

panaszkodó, közösségi szívvel érző, ha van értelme áldozatra is kész, és a bűnösöket jól 

megjelölő, kérlelhetetlen. 
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És ekkor felébred bennem ismét a remény. Valahol mégis ott vannak ők is? Igen, igen! 

És reánk várnak! 

 

 

* 

 

 

2004. november 7. 

 

 

A Király mulat. A király pedig a közönség.  

Meghívottként, vasárnap délutáni színházi előadáson ülök. Vidám bolondozás, nem is 

színvonaltalan. Színészóriások sora alakít nagyot. 

Mindenki nevet, szórakozik, van aki térdét csapkodja. 

Észreveszem, hogy nem kacagok, nem tapsolok közbe, csak hűvösen konstatálom a 

tényeket. Ez jó poén volt, ez közepesebb. Ez a színész ma jó napot fogott ki, a másik kissé 

szürkébb, fáradtabb. A vidám tréfák sora nem szolgálja szórakozásomat. Nem vagyok 

szomjas rá.  

Vajon miért? 

Már a kocsiban ülök, csendesen vezetem a városon keresztül. A kivilágított utcákon 

nyüzsög a metropolisz lakossága. S ekkor megvilágosodom. Öntudatlanul ugrik be a 

felismerés. Ezek itt az utcán, szavazó polgárok. Ők azok, akik négy hét múlva eldöntik a 

nemzet sorsát. 

Vajon mit hordoznak magukban a le-fel hömpölygő fejek? Vajon mit hisznek el az 

immár betanítottnak látszó propagandaszövegekből? Mennyire riadnak meg saját 

életszínvonaluk csökkenéséről hallva? 

Nézem a fejeket, lassan araszolok az esti forgatagban, nem tudom elterelni 

gondolataimat, szorongva lesem a koponyákba zárt választ! 

 

 

* 

 

 

2004. november 9. 

 

 

Nem tudok megérteni valamit. Nem értem akkor sem, ha más magától értetődőnek tartja, s 

elintézi annyival, hogy ilyen a politika. 

Mi a magyarázata annak, hogy a minket körülvevő országokban, miközben a kisebbségi 

jogokért olyan ádáz harcot kell folytatni, miközben minden centiméternyi előrelépés évek 

küzdelmét kívánja, miközben az egy lépés előre, két lépés hátra tipikus esetei egymást 

követik, miközben teljesen világos az oka minden egyes ellenkezésnek, ellenlépésnek, 

ellenintézkedésnek, aközben senki, soha nem követeli, hogy a homogenizálás nyilvánvaló 

célkitűzésével elkövetett cselekedeteiket nevezzék nevükön. A napi hírekben egyéb, más 
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jellegű, sokszor kisebb kaliberű esetekben is, a nevetségességig menően hallhatjuk, hogy 

legalább ítéljék el, legalább határolódjanak el attól, vagyis ismerjék el azokat annak, amik 

valójában. 

Sem otthon, sem az anyaországok részéről, sem az Unió erre jogosult hivatalai felől nem 

hallani ilyen felvetést. 

Mindenki felvállalja ezt a nagy, képmutató játékot. Mintha nem is a sanda cél elérésének 

megakadályozása lenne a fontos, hanem csak a látszat megőrzése. A résztvevők és az egész 

kontinens politikai látszatbékéje érdekében. 

 

 

* 

 

 

2004. november 10. 

 

 

A felháborodás lehetséges mélységeivel ismerkedem. Voltam ezerszer mérges, dühös, 

elkeseredett vagy csak keserű. Ennek a nagyon kellemetlen érzésnek ezt a fajtáját azonban 

még soha nem éltem meg. Amikor egy még sértetlen összmagyar tudattal bíró ember – legyen 

az a tájékozottak közül való, legyen az a realitásokat jól ismerő, legyen az minden 

álmodozástól távolálló – a magyar Golgotáról, Trianonról vagy Párizsról hall, avagy csupán 

gondolkozik, lélekben olyan hangulatba, olyan állapotba kerül, mintha egy hatalmas ősi 

katedrális altemplomába szállna alá. Ilyenkor csak csendes és megfontolt gondolat illő a 

helyszínhez, s hasonló magatartás. Még a gesztusok, az arcizmok, a legördülő könnycseppet 

törlő önkéntelen mozdulat is átitatódnak kegyelettel, a gyász és emlékezés hangulatával, 

fájdalommal. 

A tegnapi napon valami olyan történt, mintha a fent elképzelt pillanatban, valaki durva 

káromkodással lépett volna elénk, és arcul ütött volna. Ilyen érzést érez az a magyar, aki a 

kettős állampolgárságról legjobb meggyőződése szerint készülve szavazni, vélt vagy valós 

trianoni tiltással találja magát szemben, ráadásul saját kormánya által felélesztett formában. 

A bársonyszékét okosabbik felével még csak most melengető új igazságügyi miniszter 

úgy szólt a hazáját eltipró békeszerződésről, olyan összefüggésben „használta”, amilyenre 

Magyarországon magyar emberek között nem kerülhet sor. Próbálom hasonlítani, de 

horderejéhez méltó példát nem találok. Hogy megértse azt, amit nem tudott felfogni – 

sokszoros nagyításban – valami olyanra kellene gondolnia ennek a paragrafuslelkű, 

magyarnak már aligha nevezhető jogász embernek, mint a sörrel való koccintás tilalma a 

magyarok között. 150 évre szólt, de ma sem szívesen tesz ellene az iddogáló honfi, és ezzel 

kapcsolatosan a sokadik korsó után sem téved. 

Az új magyar kormány jogi kérdésekben – feltételezni illik – egyik legjártasabb embere 

nem érez valamit. Trianon – és utóbb Párizs – az ezeréves magyar hazát, immár a 

legkompetensebbek által elismerten is, páratlan igazságtalansággal és következményeiben 

mérhetetlen felelőtlenséggel törölte le Európa térképéről, helyébe mesterséges, és immár 

bebizonyosodottan életképtelen képződményeket hozott létre. A magyarságot nyolc felé, sőt 

ha a szétszóródást generáló hatásokat is beleszámítjuk, ennél sokkal több részre szakította. 



 - 72 - 

Szövegében olyan képtelen és megalázó feltételeket kényszerített a maradék csonka 

országocskára, melyek betartása – akkori számítás szerint – kétségtelen pusztulásának 

biztosítékait is magában hordozta. 

Hogy nem következett be az ellenfelek által remélt pusztulás, az hallatlan 

életképességünk és a Gondviselés csodája. S most a jog minden eszközének aktuális ura, a 

békeszerződés nem létező paragrafusával fenyegette meg a kettős állampolgárságra 

vágyakozókat. 

Az út, melyen a gyilkos diktátum paragrafusát saját honfitársai ellen fordító miniszter, s 

vele kormánya elindult, azt a csodát döntheti porba. Mert ez már nem Trianon gyilkossági 

kísérlete, hanem maga az öngyilkosság. 

 

 

* 

 

 

2004. november 11. 

 

 

Magyarország történelme során már sokszor került olyan állapotba, hogy egyben a 

megosztottság is felüthesse fejét. Fel is lelhetők ilyen esetek, példának okáért trónörökösök, 

dinasztiák pártjait szemlélgetve, vagy akár az egészen mást jelentő kuruc-labanc 

szembenállásban. 

Olyan megosztottság azonban, amilyentől most félek, még nem következett be. 

150 éves török uralom után is összenőni óhajtott az ország, és másik másfél – immár 

Habsburgok által jegyzett – évszázad után is vágya maradt az unió. És ez nem csupán területet 

jelentett, hanem a magyarság összetartozásának igényét is. Bölcs fejedelmek is erre intettek. 

Ma nem tudjuk, hogy ez az igény mennyire él. A történelem felgyorsulása és az azt 

pörgető eszközök mibenléte sokat változott. Az idő is gyorsabban telik, a tudat gyorsabban 

módosul. Mifelénk nem csak spontán módon. Tesznek is érte. Most várjuk egy veszedelmes 

és szörnyű kísérlet eredményét. December ötödikén megtudjuk, hogy a szó történelmi 

értelmében van-e még magyar nemzet. 

Az a fal, melyet Trianon húzott magyar és magyar közé, amelynek légiesedését hirdeti 

Európa, most válhat véglegessé, vagy tűnhet el véglegesen. 

A következmény súlyos lehet, hiszen esetünkben nem áll fenn az a lehetőség, amely a 

berlini fal által kétfélé szakított és mára bebizonyítottan kétféle tudattal élő németség számára 

adva van. Számunkra a közös Európának nevezett hazában sem lesz közös hazánk. A 

tégláknál erősebb önző építmény két oldalán véglegessé válhat az elidegenülés annak minden 

végzetes következményével. 

 

 

* 

 

 

2004. november 12. 
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A kettős állampolgárságról szóló népszavazás – teljesen függetlenül attól – hogy a megoldás, 

kivitelezés, kiharcolás módozatai és útjai ügyesek avagy nem, sikeresek vagy sikertelenek 

lesznek, a nemzet újraegyesítésének kétségbeesett kísérlete. 

A politika ezzel kapcsolatos tapintatlan elefántkodása, e rendkívül finom tudati 

rétegeket érintő, megélt szenvedéseket, ráment életeket és beleroppant családokat, 

megsemmisített közösségek sorsát jelképező porcelánboltban otromba – sőt: a Trianoni 

trauma örök gyászának árnyékában – mondhatni kegyeletsértő. 

A pártok utóbbi években észlelt hozzáállását a pillanatnyi pártérdek és a pillanatnyi 

tanácsadók befolyása egyaránt változékonnyá tette, bár a következetes nemre és igenre is van 

példa. 

A legcsúnyább lóláb az esetlegesen áttelepülők előre várható választói magatartásától 

való félelem. Ezt Eörsi Mátyás kijelentette, de azóta indokként természetesen egyebek 

szerepelnek. A kormányzó pártok magatartása pedig valóban biztosítéka annak, hogy a 

majdan esetleg áttelepülők előre ismerjék preferenciáikat. 

Rengeteget lehet erről vitázni, érvelni, könnyezni, és közönyösködni, de nem ez a döntő. 

A helyzet adott. A kocka el van vetve, színt kell vallani.  

Ebben a helyzetben viszont már nincsen jogunk semmiféle mérlegelésre. A válasz csakis 

az igen lehet. Utána a jogtudorok elkezdhetik dörzsölt ravaszkodásaikat a vélt és valós 

hátrányok kivédésére. 

 

 

* 

 

 

2004. november 13. 

 

 

Mostanában, elkerülhetetlen módon, a kettős állampolgárság ügye uralja gondolataimat. E 

percben például azt szeretném tudni, hogy az MSZP propaganda-szakemberei mire alapozzák 

azt a rémhírüket, hogy a 800 000 magyar igazolványt kiváltó határon túli magyar át fog 

települni? 

Mindenekelőtt arra figyelmeztetnék, hogy eleddig nagyon igyekeztek elhallgatni ezt a 

számot. Azt állították, hogy az az igazolvány alig érdekelt néhány ezer embert.  Most, hogy az 

ármány kívánja, előkerül a rejtett mellékfiókból. 

Nos propagandista uraim, kiknek nevéből a gandi tag nagyon kilóg, nem odavaló, 

jegyezzék meg, hogy a magyar igazolványt kiváltók nem az áttelepülés céljával váltották azt 

ki. Szerintem éppen ellenkezőleg. Az áttelepülést nem óhajtók lehetnek közöttük jelentős 

többségben, kiknek éppen a szülőföldhöz való ragaszkodáshoz kell az az igazolvány, 

elsősorban szubjektív, és nem mellékesen objektív okokból.  

Az említett ötletgazdákról meg más jut eszembe. Valamiért egy érzéketlen, durvaarcú, 

vadállati lelkületű politikai tiszt emléke ébred fel bennem. 

Hogy miért? Szerintem nem túl nehéz megmagyarázni. 
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* 

 

 

2004. november 14. 

 

 

Ezerszer volt már alkalmunk megbizonyosodni arról, hogy micsoda csapdát jelent Trianon, 

hiszen évtizedeken át még emlegetni is tilos volt, mint feltételezett Obi ősöknél a szent állatok 

neveit. Amikor igazságügyi miniszterünk a kettős állampolgársággal kapcsolatosan, igen 

elhamarkodott módon, egy minket eltiporni óhajtó békeszerződés megsértésére utalt, igencsak 

nekikeseredtem. Szorgosan áttanulmányoztam a vaskos tiltások százait tartalmazó 

szerződéseket, de nem bukkantam olyan paragrafusra, mely miniszterünk aggodalmait 

igazolta volna. Éppen ez az egy hiányzott az egyébként legképtelenebb tiltások közül. Talán 

nem túlozok, ha azt mondom, belekeseredtem a megalázó paragrafusok sokaságába, s annak a 

szellemnek a szelét újraérezve, mely egyetlen célt tűzött ki maga elé: pusztulásunkat. 

Nem létezhet tehát magyar kormányzó erő, amelyik ne lenne köteles szembeszállni ezzel a 

szándékkal. Ravaszul, ügyesen, hősiesen, vagy ahogy a pillanatnyi helyzet diktálja, de hogy 

elfogadja, sőt saját polgárai ellenében hivatkozzon arra, ezt nem teheti. 

Vitatkozni lehet azon is, hogy a kétigenes szavazás kérdéseit miként tették fel. Mert a 

körülmények ismeretében, kellő politikai dörzsöltséggel, bizony fel lehetett volna készülni az 

ellenzőkre, sőt a reális akadályokra is. Így a dolog fordítva történt, és a kérdés felvetése éppen 

e dörzsöltség áldozata lehet. Mentségükre elmondhatjuk, hogy sajnos nem egy közös, 

megfontolt, nemzetépítő munka korát éljük, hanem inkább egy ostoba módon és önös 

szándékok, érdekek mentén megosztott nemzet szellemi polgárháborújának zajában telnek 

napjaink, és a felvetések is így keletkeztek szükségállapotszerű hangulatokban. 

A demokrácia azonban megjelent a Duna-partján is úgy, amint az úgynevezett szabad 

világban divatos. Ez a helyzet pedig ezt a lehetőséget szülte. 

A kórházprivatizáció bonyolult és agyonmagyarázhatóan ravasz kérdés, de az igen 

kimondása sem akadályozhatja meg annak a vagyonvesztést kizáró formáit. És ez így jó. 

Nehéz, fontos, de a mellé sodródott kérdéshez nem hasonlítható, nem elsődlegesen nemzeti 

sorskérdés. 

Foglalkozzunk inkább a kettős állampolgárság történelmi súlyú felvetésével! 

Bármilyen is, ha valóban hatalmas kockázatokat is rejt magában, de most már mennünk 

kell előre. Deák Ferenc, a haza nagy nemzeti liberális bölcse megmondotta volt, hogy amit 

elvettek erővel, azt még visszaszerezhetjük, de amiről magunk mondunk le, az örökre 

elveszett. A magyar nemzetnek, bár hatalmas tudati válságban van, mégis meg kell birkóznia 

ezzel a kihívással, és az eredendő gyarlóságot, valamint a történelmi korszakok során 

beléivódott önzését legyőzve igennel kell szavaznia a kettős állampolgárságra. 

A határon túl rekedtek és szervezeteik is pontosan tudják, de a történelmi tapasztalat is azt 

mutatja, hogy tömeges áttelepüléstől nem kell félni. A 23 millió román munkást képviselő 

egyetlen pincér – aki három hónappal a riogatások után megjelent a magyar munkaerőpiacon 

– jelképezi azt, amitől most is félnünk kell. Ráadásul demográfiai vákuumunk rövidesen 
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betelepítési kényszer felé taszít. Az elviselhető mértékű áttelepülési hullám várható résztvevői 

pedig fiatal és munkaképes korú emberek lesznek. Olyanok, akik növelik romló korfánk 

eltartóképességét. Az tény, hogy felnevelő közösségük szempontjából veszteséget jelentenek 

majd, de az is, hogy a Kárpát-medencei összmagyarságnak itt nagyobb szüksége van rájuk, 

mint szétszóratva a nagyvilágban. Mert, aki pl. Erdélyből menni akar, az ma már megy. Vagy 

most vagy három év múlva, ha belépnek az Unióba. A Felvidék magyarsága viszont már 

bizonyította, hogy nem mozdul. A kisebb közösségek (Kárpátalja és a Vajdaság) pedig olyan 

gazdasági, illetve etnikai nyomás alatt vannak, hogy ott sem a kettős állampolgárság fog 

dönteni a menni vagy maradni akarás mellett. További fejtegetésekbe felesleges is 

belevágnom. Annak azonban mindenki számára világosnak kell lennie, hogy történelmi 

lehetőség és felelősség lesz december ötödikén a kezünkben. Ha az eredmény nem az lesz, 

amire minden józanul gondolkodó magyar vár, akkor elveszítettük a jogot arra, hogy az Illyés 

Gyula említette – Trianon által a magasban lebegni kényszerített hazát – a történelem által 

felkínált lehetőséggel élve lehozzuk a földre. 

 

 

* 

 

 

2004. november 15. 

 

 

A Trianon címen megjelent hatalmas, reprezentatív kötetet lapozgatom. A békeszerződés 

szövege és története közel másfélszáz oldalon olvasható. 

Keresem a kettős állampolgárságot tiltó passzust. 

Közben azon gondolkodom, hogy a magabiztos miniszter mit értett Párizsi Béke alatt? 

Trianonit, Párizs környékit, Párizsit? Persze a tartalom nem más. Én most azt az elsőt 

olvasom. 

Sehol nem bukkanok azonban arra a szóra, hogy kettős állampolgárság! Ez a fogalom a 

szövegben fel sem merül. 

Szó van az elcsatolt területeken lakó magyar állampolgárok állampolgárság váltásának 

körülményeiről, annak esetleges akadályairól. A miniszter által említett tiltás sehol. 

Sőt. Rábukkanok egy érdekes szakaszra. 

A III. rész, VII. cím, 65. cikke így szól: 

„A Magas Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy semmi akadályt sem gördítenek a 

jelen Szerződésben, vagy a Szövetséges és Társult Hatalmak és Németország, Ausztria vagy 

Olaszország között, vagy maguk a nevezett Szövetséges és Társult Hatalmak között 

szerződésben megállapított oly opciójog gyakorlása elé, amely az érdekelteknek minden más, 

számukra elérhető állampolgárság megszerzését megengedi.”  

Figyelemre méltó elvi állásfoglalás, bár benne Magyarország neve nem szerepel. 

 

 

* 
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2004. november 16. 

 

 

Ha módomban állana, kiáltvánnyal fordulnék honfitársaimhoz valahogy így: 

 

Tisztelt Honfitársam! 

 

Kérem, hogy tegye félre most minden indulatát, minden indulatot keltő ellenőrizetlen 

információját, ébressze fel a minden emberben ott élő lelkiismeretét és felelősségérzetét, és 

azt az érzést, amelyet két emberöltőn át kihasználva a legkülönbözőbb célokkal szennyeztek 

be, a HAZASZERETETÉT. 

Mert függetlenül attól, hogy ön nő avagy férfi, bal avagy jobboldali, magát magyarnak 

vallja vagy nem, mégis ennek a HAZÁNAK a polgára, ennek a kultúrának a neveltje vagy 

részese, ennek a hagyománynak a hordozója – feltehetően – mindhalálig. 

Ha bármilyen kétely ébredne önben, melyet a múlt vagy a jelen legkülönfélébb 

elméletgyártói próbáltak volna elhitetni önnel, nézzen körül! Amerre csak tájékozódni képes, 

széles e világon, kezdve éppen a minket körülvevő utódállamokkal, mindenütt él és hat ez az 

érzés. Nem tűnik önnek furcsának, hogy éppen nálunk, éppen nekünk lenne tilos? Nem figyelt 

fel arra, hogy kétségtelenül elkövetett tévedéseink vagy éppenséggel bűneink minket 

évszázados távlatban is nyomasztanak, míg mások könnyedén lépnek keresztül a saját minden 

bizonnyal elkövetett friss bűneiken, mi több, állami támogatással tagadják le azokat? 

Egyenlőtlen versenyben vagyunk már nagyon régen. Lelkünkben tudatosan, avagy 

öntudatlanul is fájdalmak, felháborodások, elfojtott bűntudatok kavarognak, és ezekről 

beszélnünk sem szabad.  

Az a szó, hogy Trianon sokakat elriaszt, aki kimondja az politizál vagy szomszédokat 

sért, nacionalista vagy még annál is rosszabb. Ha a hazafiság fogalma szóbakerül, akkor vagy 

gúnyos mosoly fakad, vagy politikai érdeket sejtenek mögötte. 

A magyar nemzet a Kárpát-medence természetes egységének ezer éven keresztül 

ápolója, gondozója, védelmezője volt, és itt egy európai államot hozott létre. Míg az irigyelt 

nyugaton a nemzetiségeket évszázadokkal ezelőtt beolvasztották, megsemmisítették, itt az 

első szent király intelmei, az Aranybulla és a magunkkal hozott befogadó szellem védelmében 

nemzetek jöttek létre. 

Létrejöttek, és amikor felnőttek, hátunkba döftek. Megvádoltak azzal, amit mások –

vagy éppen ők – valóban elkövettek. Aztán szétszaggattak. 

Országunk elszakított kétharmadán nemzetünk egyharmada került kisebbségbe úgy, 

hogy a durva diktátum jellegű békeszerződés néhány őket védő sovány paragrafusának 

semmibevevését sem kéri senki számon mai uraikon. 

Fogyunk! Itt a maradék országban és ott a kisebbségben. Elfogyunk a remény 

fogytával, elfogyunk, mert idebenn a minket mételyező sokféle politikai érdek, a 

megmérgezett szellem, a kiüresített lélek, a fogyasztói társadalom minden átka, ott kinn pedig 

a kilátástalanság sötétsége mutatja hiábavalónak a jövőt jelentő gyermeknevelést. És fogyunk, 

mert az igényeink európaiak, lehetőségeink meg a Balkánt idézik, s így aztán önmagunk 
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kizsákmányolása árán akarunk európai színvonalat. Belerokkanunk, belehalunk. Munkaképes 

korú férfinépességünk életét adja a globalizáció csalóka áldásainak megszerzéséért. 

Minden úgy történik, ahogy a minket halálraítélő békeszerződés kiagyalói akarták. 

Elsőre nem sikerült nekik, még volt erőnk egy bethleni konszolidációra, ma azonban a 

globalizáció megakadályoz abban, hogy ezt megismételjük. 

Vagy mégsem? 

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

amikor december 5.-re gondolok. Egy elkerülhetetlennek látszó katasztrófa közeleg, melyet 

mégis elkerülhetnénk. Együtt. Csakis együtt. 

Most nem annak van az ideje, hogy a kettős állampolgárságról feltett kérdés 

mikéntjéről vitatkozzunk. Ezt már lekéstük. Most nem annak van az ideje, hogy egymásra 

mutogatva a bűnöst keressük. Aki ezt a kérdést akármilyen saját, vagy csoportérdekhez kötve 

akarja megkerülni, főleg pedig kihasználni, az árulója ennek a hazának, mindnyájunknak, bal 

és jobb oldalon, meg középen állónak, magyarnak és nem magyarnak. Igen, ez nem tévedés. 

A magyar haza és a magyar nemzet, s benne a magyarság megmenekülése több, mint a 

földkerekség egy állatfajának a megmentése. Itt nem gének mentése az igazi cél, itt egy a 

többihez hasonlóan egyszer létrejött és megismételhetetlen kultúra és életközösség eltűnése 

vagy megmaradása a tét. Ugyanolyan jogunk van erre, mint azoknak, akik szívesen vennék 

eltűnésünket. Ha mi megmaradunk, olyan értékek menekülnek meg, amelyek az egész 

emberiség kincsét képezik. Nem csak felfedezéseink, művészeti vagy tudományos 

eredményeink fontosak, hanem éppen az, amit tagadnak, aminek az ellenkezőjét állítják 

rólunk annak ellenére, hogy a történelem napnál világosabban bizonyítja igazságát. Itt velünk 

együtt a magyar befogadó szellem is kihal Európából. 

Vannak, akik ezt nem akarják elismerni, de ezek is rájönnek majd, hogy saját érdekeik 

ellen gondolkodnak. Más világ köszönt a Kárpát-medencére, ha nem lesz már itt magyar. És 

ezt a nem magyarok is elismerik majd. Csak akkor már késő lesz nekik is. 

Trianont túléltük, sokszor emlegettünk második Trianonokat is, mert voltak ilyenek 

vagy majdnem ilyenek. Ami azonban most fenyeget, az valóban a második, s egyben az 

utolsó Trianon lesz. 

A száguldó jármű azonban még megfékezhető. 8 millió magyar szavazó kezében van 

Trianon ellenszere. Természetesen a kornak megfelelő, a lehetőségek által megengedett, a 

történelmi helyzetben ésszerű módon adagolt ellenszer. 

Arra a feltett kérdésre csak IGENNEL lehet válaszolni. 

Már felesleges minden értelmes ember számára visszataszító állításokon vitatkozni, 

felesleges ellenérvek igazát hangoztatni, számokkal hadakozni. Azok a számok bármelyik 

oldalon is jelennek meg tévedhetnek, sőt torzíthatók érdekek mentén. Most nem ezekre kell 

figyelni. Szükségállapotot él meg a nemzet, és ebben az állapotban a legésszerűbb válasz az 

IGEN. 

Bármi történjen, egy győztes IGEN után – különösen egy elsöprő, egy összeölelkezést 

eredményező nagy elhatározást követően – az csak jobb lehet annál, amit a NEM 

eredményezhet. 

Az IGEN következményei kezelhetők. Az IGENNEK valószínűtlen, hogy veszélyei 

lennének. Legfentebb természetes, megoldandó kérdéseket vethet fel. 

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

a maga tragikumával együtt is nevetséges propagandaszövegeket. Ezt már lekéstük. Már nincs 

idő vitára. Az IGEN igenlői nyugodt szívvel adhatják le szavazatukat, annak csak áldásos 

következménye lehet, s ha okozna is gondot, az elviselhető. De a NEM, visszafordíthatatlanul 

taszajt a lejtőre, ahol már nem lesz megállás. A NEM hívei közül azok, akik hajlandók a 

logikus gondolkodásra, hamar felismerhetik az őket félrevezető, bután buzgólkodó érvek 

képtelenségét. 

Nem lehet, hogy ne rendelkezzen mindenki közelmúltunkról annyi ismerettel, hogy ne 

tudjon maga dönteni, nem lehet, hogy ne legyünk képesek kiszűrni a belénk oltott hazugságok 

özönéből az igazságot, nem lehet, hogy ne ismerjük fel a pillanatnyi érdekek szirénhangjait. 

Mindenkinek saját meggyőződéséből kell IGENT mondania. És akkor megérhetjük 

azt, hogy ne legyünk többé bűnös nemzet, de elismerjék, hogy képesek vagyunk szembenézni 

bűneinkkel Akkor nem tudnak többé eltűnésünkre játszani, és kénytelenek lesznek számolni 

tartós jelenlétünkkel, alkotó és életerőnkkel. 

Ne éljünk továbbra is szégyenben, ne ítéljük magunkat örökös önmegvetésre! 

December 5-én ehhez csak az IGENT kell kimondani a kettős állampolgárságra, és 

odaállni kettesével egy-egy harmadik – határon túli – magyar mellé. 

A többi már maga lehet a csoda. 

 

 

* 

 

 

2004. november 17. 

 

 

Az igazságügyi miniszter régmúlt békeszerződések szövegeire támaszkodó érvelése nyomán a 

trianoni békeszerződés szövegét böngészve érdekes felfedezést teszek. Miközben majdnem 

minden cikket arculcsapásként élek át, elérkezek a katonai kérdések fejezetéhez. 

Íme mit találok abban: 

V. Rész, I. cím, I. fejezet, 103. cikk: 

„Az általános hadkötelezettséget Magyarországon meg kell szűntetni. A magyar 

hadsereget a jövőben csak önkéntes belépés alapján lehet felállítani és kiegészíteni.” 

II. fejezet, 104. cikk: 

„A magyar hadsereg katonai erőinek összessége nem haladhatja meg a 35000 főt, 

beleértve a tiszteket és a pótkeret csapatait is.” 

Az újságolvasó ember számára mainapság ismerős cél és pontos szám. Mintha a 84 éves 

békeszerződésnek akartunk volna minden áron megfelelni. 

 

Aztán tovább lapozgatok a borzasztó szövegben, és keserű humorra fakadok. 

A 120. cikk megtiltja a Dunai Flottilla megtartását. Csak három naszád maradhat meg, 

egyéb célokra. Hát ennek is most sikerült megfelelnünk. 
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A 124. cikket viszont most fogjuk megszegni. Ez ugyanis tiltja nekünk tengeralattjárók 

gyártását. Egy magyar pedig tudtommal éppen most építi ilyen járművét, hogy a sarkok jegei 

alatt hajókázzon. 

A 128. cikk is megszegésre került a Grippenek vásárlásával. Katonai repülőink ugyanis 

nem lehetnének. 

A szerződés iszonyú tiltás és elvonás, megtorlás büntetéshalmaza közepette még arra is 

gondjuk volt, hogy az elsüllyedt hajók rakományáról is lemondassanak. (III. függelék 8.§) 

Adósságainkat 1951-ig kellett volna letörleszteni, de hamarabb semmi esetre sem, s ha még 

addig sem sikerült volna kiegyenlíteni, akkor a továbbiakban kamatos kamattal terhelten 

törlesztettük volna tovább.  

Ha három szóban kellene összefoglalni ezt a szörnyűséget, az így szólna: pusztulj el 

magyar. 

 

 

* 

 

 

2004. november 18. 

 

 

Egy magyar kisváros polgári gondolkodású értelmiségében – mint annyi más helyen –

felébredt a felelősségérzet, és a decemberi szavazás miatt oly jól ismert aggodalom. Érzi ez a 

magyar társadalom saját gyengéit? Tudja jól, hogy nagy a tét, és nincsen igazán felkészülve a 

nagy próbatételre? Rosszkor kapja a sorsdöntő kérdéseket. Tudati mélyponton, nemzeti 

teljesítőképessége legszánalmasabb pillanataiban, lelki, szellemi zűrzavara tetőpontján. 

Most kaptam tőlük az e-mailt, hogy írjak néhány mondatos felhívást számukra, melyet 

majd jeleseik között hordanak körbe, hogy azok aláírásaikkal az igenre bíztassanak. 

Természetesen azonnal teljesítettem kívánságukat. A tömör szöveget visszaküldtem 

elektronikus címükre. 

A meglepetés ekkor következett. Megszólalt a telefon, és elnézést kérve közölték, hogy 

nekik valami politikamentes szöveg kellett volna. Kérdésemre, hogy a küldött felhívásban 

szerintük mi lenne a politika, azonnal válaszoltak. Benne van Trianon! 

Micsoda torzítást hajtottak végre az elmúlt évtizedek a magyar társadalom 

gondolkodásában. Milyen tökéletesen sikerült örökre bennehagyni a történelem legravaszabb 

csapdájában, a „Trianon csapdában”. Olyan ez, mintha e szűk verem életterünkké vált volna, 

vagy mintha a lábunkra csapódott szörnyű és fájdalmas vaskolonccal élnénk életünket. 

Gondolkodásunk legmélyéig hatolt a belénk oltott bűntudat. Trianonért magunkat okoljuk, 

bűnösségünk önértékelésünk természetes velejárója, tilos emlegetni, kivívhatja haragját …na 

kinek? Valakiknek? Valaminek? És még szembesíteni is nehéz anyaországi értelmiségi 

embereket azzal, hogy ez képtelenség. Hogy Trianon mibenlétének megismerése a gyógyulás 

előfeltétele, s annak hangoztatása nem politika, hanem az ártatlanul kerékbetört áldozat 

jajkiáltása. 

A rájuk telepedő árnyék veszélyeit már sejtik, de saját árnyékuk átugrására képtelenek. 
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* 

 

 

2004. november 19. 

 

 

Az áttelepült kisebbségi magyarok hazai beilleszkedése az utóbbi évtizedekben, bár 

időről időre változó, egészében sajnos romló, nehezülő folyamat volt. 

Éppen amitől a legjobban szerettek volna szabadulni, az érte utol őket itt is. Különösen 

azokat, akik képzettségük, életformájuk, informáltságuk, környezetük miatt közelebb kerültek 

az elithez. A kézműves réteg is megélte ugyanezt, de másként, bár hasonlóan fájdalmasan, 

esetleg durvábban tapasztalva meg. 

A szellem emberei számára azonban rettenetes erővel mutatkozott meg a szülőhazában 

immár magyarként felismert új kisebbségi érzés. Mert magukkal hozott magyarságuk itt 

falakba ütközött, tehertételként jelentkezett, ellenszenvet és gyanakvást ébresztett. Végül 

pedig rájuk sütött sokféle bélyeget. Ilyen példának okáért a sérültség bélyege. Egyre 

gyakoribb megállapítás, hogy az áttelepültek mind sérültek. 

A legújabb, és az ezután érkezők sorsát meghatározó bélyeg, hogy a kisebbségből jöttek 

azért veszedelmesek, mert eleve jobboldali szavazók lennének. Legelőször az általam 

mostanában folyton idézett bal-liberális politikustól hallott érvelés ez, mely a hatalom egész 

magatartását eleve elrendeli és elrendezi. A tény, hogy a bal-liberálisok ezt így könyvelték el, 

egyben annak beismerése is, hogy magukban felmérték, mennyire nem fontos nekik a 

kisebbségiek sorsa, s azt is tudják, hogy azok ezzel tisztában vannak, és ennek megfelelően 

szavaznának. 

A hatalom híveinek félelmei miatt azonban most, december 5-e előtt, ennek az 

érvelésnek igen veszedelmes hatása lehet. 

 

 

* 

 

 

2004. november 20. 

 

 

Már több mint egy hete nem lelem a helyem. Mintha beteg lennék. Én tudom mi az oka. 

Folyik körülöttem a kettős állampolgárságról szóló borzalmas szócsata. 

Magyarországon élek, s ezért már ez az első rövid gondolat is magyarázkodásra 

kényszerít. Ugyanis több mint negyedszázad alatt megtanultam, hogy ezt itt nem mindenki 

érti, sőt sajnos igen jelentős azok száma, akik egyáltalán nem értik. Hazai észjárás szerint 

gondolkodván egy ilyen – személyes sorsomat nem érintő – politikai kérdés nem lehet rám 

ekkora hatással. Tehát csak puffogtatom a petárdákat, valójában bizonyára engem sem izgat 

az egész. 
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Ilyen gondolkodásmóddal már nem egyszer találkoztam. Magyarázni próbáltam az 

igazsáűgot, és volt, aki valamit megértett belőle, de volt makacsul értetlenkedő, meg néhány 

ellenségeskedő vélemény is. 

Az eltelt napokban sokszor és sokat írtam a kérdésről. Különböző céllal, más-más 

megközelítéssel, más-más szinten. Pedig nálam okosabbak is sokat írtak róla. Rengeteg 

érdekes adat, szempont, hasonlat és meggyőző magyarázat látott napvilágot. 

Most mégis hiányérzetem van. 

Feltehetően az ellenzők hangvételének, módszereinek, az általam tisztelt minden 

erkölcsi és a minimális nemzeti normákat is semmibe vevő kampánya teszi ezt. Egy nagy 

belső felháborodás, elkeseredés, tehetetlen düh, féltés. 

Mondanám, nem tudják mit cselekszenek, mint a tájékozatlanságban nevelkedett 

átlagemberek sokasága. Csakhogy itt nem erről van szó. Ők nagyon is jól tudnak mindent. Azt 

is, hogy mit és azt is, hogy miért, meg hogyan. 

Közülük való személy már a csatározás elején elárulta, s magam – véletlenek folytán – a 

hírek közelébe kerülve ezt legfelsőbb köröktől már hónapokkal előbb is hallottam. Valahogy 

így szólt: kettős állampolgárságot? Szó sem lehet róla! Ha netán szavazójoggal jár majd 

együtt most, avagy később, a választásokat örökre elbuktuk. 

Hát ennyi. Vajon ennyi? 

Módszereiktől elvonatkoztatva, ez még logikailag elfogadható lenne. Ha így igaz, 

magyarázkodhatnánk. Persze nem válna attól etikussá, erkölcsössé, magyarrá. 

Ha viszont nem erről van szó? Az esetben már csak a legsötétebb összeesküvés 

elméletek vadonjában lehet magyarázatokra lelni. És ezt nem akarnám. 

Maradjunk hát a puszta tényeknél. 

Nekem az agyontárgyalt és egyébként magától értetődő kérdést felüllicitálva most egy 

részlet keríti hatalmába gondolataimat. Hogyan juthatott el a mai kormányzat idáig? 

Gondolok itt a Székelyudvarhelyen előállított röplapokra. Lám Kovács László vádja, mely 

szerint a FIDESZ annak idején teherautókkal hozta be a röpcédulákat Nyugatról, most a 

másik oldalon, és fordított előjellel valóra vált. Az ilyenre mondták már az iskolában, hogy 

magából indult ki. 

Aztán a szöveg, a tartalom, a forma, a színvonal! Már ezek is döbbenetesek. 

Főleg azonban a tény, a csupasz tény. 

Gyilkosságnak szánt öngyilkosság. Ha csak nem veszem elő ismét azokat az 

összeesküvéselméleteket.  

És nem tudok napirendre térni. Nem, nem, ez nem lehet igaz. 

Kezemben azonban ott virít a: „Ne fizessünk rá” kezdetű szörnyszülemény. 

Két napja tagadták, tegnap beismerték, közben a felháborodókat dezinformáció 

gyanújába keverték. Több baloldali ismerős ma még csak erről tud. 

Beleléptek, kiléptek, hangtalan továbbléptek. És most valami bűzlik, valami rettenetesen 

bűzlik. Az a valami, ami Duray Miklós népies ihletésű meghatározása szerint: elvált a víztől. 

A nép pedig tömör szokott lenni, és telibe találnak empirikus ihletésű megállapításai. 

A baj azonban az, hogy most nem elég az orrunkat befogni. 

 

 

* 
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2004. november 27. 

 

 

Rosszkedvűen ülök le írni, szinte erővel. Ezeken a hideg, esős novemberi napokon – 

miközben a nekem örökké szomorú december 1-je közelít, meg az az ismeretlen 

veszedelmeket hordozó december 5-e csordultig vagyok kegyetlen élményekkel. 

A december 1-je sajnos tudom, hogy kevés magyarnak mond már valamit. Ki tudja 

errefelé, hogy mi történt ezen a napon? Még a 2002 béli, a Kempinski hotelben megejtett, 

szégyenletes koccintás sem hagyott itt a többségben nyomot. De hát mi tanítson meg valakit, 

ha maga A TRAGÉDIA is kevés volt hozzá. 

Óvatosan kerülgetem AZT A SZÓT, de miért? 

Hát ez az egyik oka jelenlegi - különösen nagy - szomorúságomnak. 

Mert, hogy nem elég nekem a kettős állampolgárság körüli viták sok keserves 

tapasztalata, nem elég a „felsőbb csőcselék” borzalmas és önleleplező tevékenysége, meg az 

alsóbb hasonlóan borzalmas hiszékenysége, mely utóbbi még megbocsátható lenne, de az, 

hogy a felülről benne feltételezett és ápolt alantas tulajdonságok valóban lelepleződnek, 

bizony nagyon keserű, hiszen honfitársaim ők is, magyarok. És mint Dsida megmondta 

…szóval tudjuk: Bárhogy is, de magyar! 

Mindez tehát nem elég, de jő újabb, hatalmasabb, és még keserűbb tapasztalat. A 

jobboldali magyar értelmiség egy egész vonulata sorakozik most fel előttem valódi lelki 

pőreségében. 

Mint arról már tettem említést, történt, hogy erre is meg arra is, jobboldali, aktív és 

nemzetet féltő körökben felkértek cikkek és kiáltványok megírására. 

Szelíden szóltam ezekben az irományokban, hiszen célom nem a valószínűleg igennel 

szavazók megszólítása volt, hanem azok megnyerése, akik a nemre hajlanak, de még kinyílhat 

szemük a szelíden-cáfolhatatlan érveket hallván, a hiányos ismereteket kiegészítvén.  

És mi történt!? 

Először (mint ezt már feljegyeztem) egy, aztán még két alkalommal jeleztek vissza 

ijedten, szorongva, figyelmeztetve. Nem akarják, hogy szövegemben politika legyen! Én 

kérdezém, hogy hasonló ügyben miként kerülhető el a politika, hiszen ez maga a politika? S 

ők válaszoltak mindannyiszor: kerüljem el azt a szót, hogy TRIANON!! 

Nos nyájas olvasó, itt tartunk mára. Szájam keserű mosolyra torzul, eszembe jut az 

egykor Erdélyben hallott riogatás, melyet román polgártársaink semlegesítésére harsogtak el 

szükség esetén. Ilyesféléket mondtak: Ott a határon túl tízmillió magyar áll fegyverben, hogy 

Erdélyt visszavegye. És lőn szörnyen szörnyűséges szörnyülködés, és elviselék legott a 

nyomort és nélkülözést. Csak a megnyert terület maradjon a haza tulajdona. Az össznemzeté! 

Azé, melynek ők is tudják, hogy keleti fele a saját nyugati oldalát zsákmányolja ki úgy, hogy 

ingyenélésének ők a megszenvedői. De a haza nem eladó! Ezt tudják pontosan, és érzik az itt 

lenézett és szőröstalpúzott tömegek. Tudták és minden pátosz nélkül, mindennapi 

szenvedéseik néma tűrésével próbáltak tenni érte. Hogy ez tévedés volt, hogy ez felesleges 

volt? Lehet. De ők ezt nem tudták. Viszont ők megtették azt, ami erejükből telt. 
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Néha mi is megmozdulnánk. Akadnak derék szervezkedők, tenni akarók, felháborodók! 

Csak éppen félnek egy szótól, melynek tabuját beléjük szocializálta egy általuk is elítélt 

diktatúra. 

Most mitől félnek? Azoknak a szocialistáknak az utódaitó, akik ezt a szocializációt 

elkövették? Egymástól? Vagy a bambára nevelt tömegtől? Vagy tán legjobban az örök 

vádolóktól, mert azok könnyen osztják a nacionalista, soviniszta, fasiszta és ehhez tapadó 

egyéb jelzőket?  

  

TRIANONT el kell magyarázni, TRIANONT tanítani kell, TRIANON bűnét fel kell 

tárni régi és új generációk számára. 

Amíg ez nem történik meg, nagyon veszedelmes játék a népszavazósdi. 

Pontosan körül van határolva azoknak a csoportja, akik ezt ismerik, és akik ezért igennel 

szavaznak attól teljesen függetlenül, hogy van avagy nincs hátránya, előnye. 

És pontosan körül van határolva azoknak a csoportja, akik ezt nem ismerve nem tudják 

mire szavazzanak. Amiképpen azt sem tudják, hogy ők magyarok, hogy ők a magyar nemzet 

tagjai. Ha tudnák, ezt is bűnnek képzelnék? 

Így állunk hát itt a csodálatos Kárpát-medence közepén, és körülöttünk nálunk sokkal 

jobban felkészült, és mára már a birtoklásra érdemesebb szomszédaink. 

Ugyanaz a társadalmi rendszer őket érdemessé tette, minket meg érdemtelenné? Vajon 

miben különbözött mégis az ottani az ittenitől? 

Nekik TRIANON a kezdet, nekünk tehát a vég kellene legyen. De nem az! S főleg nem 

jelenti a csakazértis újrakezdést! 

Nekünk TRIANON SEMMI, még csak nem is hányaveti nyolc! Nekünk zéró, nulla. 

Nincs! 

 

 

* 

 

 

2004. november 29. 

 

 

(ADVENTI LEVÉL 2004.) 

A nagy kerékgyártó által kicsinyben és nagyban is 12 küllőre osztott időkerék, egyre gyorsuló 

forgása közben, utolsó közét mutatja számunkra. Ismét közeleg az Advent, ismét eljött az 

elmélkedések és várakozások évadja. Számunkra most éppen sokszorosan. 

Előbb október keserves és dicsőséges emlékei mozgatják meg a gondolatot, s utána a 

kisebbik és nagyobbik haza külön-külön és együtt is oly nagy várakozásokat keltő gondjai 

emésztenek, majd pedig a reményre szomjas szív, az örökös adventet élő lélek késztet 

elmélyülésre. 

Mögöttem 66 adventi várakozás, s a tudatosan megéltek száma is jóval túl a félszázon. 

Vajon mindahány csalódás is volt? Mondhatjuk-e ezt csupán azért, mert személyes és közös, 

aktuális és történelmi megmaradásunk csodáját feledteti vélünk az a nagy nemzeti szégyen, 

melyet most élünk meg, s melyet magunknak szereztünk? 
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Immáron ideje lenne beismerni, hogy küldhetett reánk a történelem tatárt s törököt, 

Habsburgot és oroszt, de legnagyobb történelmi mélypontjainkat saját csőcselékünk fölénk 

kerekedése hozta meg. Ezek között is voltak esetek, mikor e tömeg és az azt magának 

ravaszul kinevelő, majd ármányosan mozgató hatalom, idegen erők oldalvizein előzte meg az 

éppen gyengélkedő nemzeti minőséget, az éppen szűk esztendőket élő nemzeti elitet. Most 

azonban a magyar nemzet olyan mélypontot él meg, melyet el kellett volna kerülnie. Egy 

olyan hatalmat emelt a balga tömeg fejünk fölé, amely képes arra, hogy soha nem gyógyuló 

sebeinket semmibe véve, a jelen sekélyes jótéteményeit hazug módon ígérgetve, eladja 

nemzeti jövendőnket.  

Most itt állunk egy újabb várakozással, soha nem ismerttel, olyannal, amely felemelhet, 

vagy örök szégyenbe taszíthat. Mire e sorokat olvassátok már ismert lesz az eredménye, de 

érzem, hogy nem mondhatjuk majd sikernek, ha nem történik csoda, s nem változik át egy 

nagy nemzeti kiáltássá, olyanná melyet meghall a világ. Mert ez az IGEN lehet csak 

győzelem, egy sovány igen vigasza, bár látszólag megment a rögtöni veszélyektől, de 

lélekben tovább rág, rombol, ahelyett, hogy felemelne. 

Vajon valóban annyira szűkében voltunk a történelmi léptékű gondolkodásra képes 

vezetőknek, mint azt e történet is mutatja? Ha igen miért? S ha pedig nem, akkor mi okozta, 

hogy nem érvényesülhetett szavuk, befolyásuk? 

Vajon a Trianon okozta gerinctörés és a második, ezúttal tudati Trianont jelentő puha 

diktatúra volt az ok? Esetleg együttesen? Miként juthattunk oda, hogy 56 szellemi és lelki 

életmentő infúziója sem bizonyult ennél erősebbnek? 

Ha legújabbkori történelmünknek utóbbi másfél évtizedét vizsgáljuk, hozzá kell tennünk 

ehhez még valamit. Nagy kitárulkozásunk a világ felé és a bennünk keletkezett vákuumok 

szomjas szívóhatása bizony az általunk szabadnak nevezett, s hitt világból is mást szippantott 

be, mint amire vártunk. Ráadásul a minket kizárólag érdekből, és távolról sem történelmi 

igazságszolgáltatás gyanánt visszafogadó Európa nem bizonyul annak, mint akinek keblére 

sóvárogva vágyakoztunk. Süllyedése és megdöbbentő színe változása pedig éppen most van 

felgyorsulóban. Egy hanyatló birodalom kebelezett be minket, s félek, hogy szép szavai 

mögött maga is tudja, hogy csupán elkápráztatott gyarmata lehetünk, haldoklásának - újfent 

önmagát feláldozó - elodázója. Valaha a külső ellenség ellen védelmeztük, most belső 

rothadása miatt bekövetkezett gyengeségét próbáljuk ideig-óráig enyhíteni. Még az a biztos 

vigaszunk sincsen, hogy túlélését, s véle túlélésünket is szolgáljuk ezzel. 

A Kárpát-medence magyarsága előbb vagy utóbb együtt lehet a nagy hazában, de a nagy 

haza minden érdeke, minden gondolata, minden szokása, joga, erkölcse idegen tőlünk és attól 

a helyzettől, melybe éppen legerősebb tagjai taszítottak minket 84 és 60 évekkel ezelőtt.  

Miközben harangvirág szívünkkel azt szeretnénk érzékelni, hogy lehetünk bár finom 

remegés ezen az erőn, rá kell jönnünk, hogy minden eddiginél jobban egyedül vagyunk, hogy 

az a néhány előny melyet előttünk lobogtatnak bizony számos olyan önmegtartóztatást 

követelő, alapvető érdekeinket keresztező tiltást takar, amelyek betartása még nehezebbé teszi 

a megmaradásunkért folyó küzdelmet. 

Magunkra vagyunk utalva. Egyedüli kapaszkodóinkat közös önmagunkban kell 

keresnünk. 

Ilyen történelmi pillanatban a választható irány csakis a minőség jelentőségének 

felismerése, és az annak útjában álló minden akadály elhárítása lehet. Az a minőség pedig, 
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amelyik a magyarság és az ennél valamivel tágabb fogalmat jelentő, de ettől elválaszthatatlan 

magyar nemzet megmaradását biztosíthatja, ma sem nélkülözheti a keresztény hit és a nemzeti 

tudat egészséges, több ezer éve természetesen befogadó és toleráns, minden ma reászórt 

szennyet magától értetődően taszító és kizáró jelenlétét. 

Az az erkölcsi zuhanás, amelyiknek tanúi, részesei és szenvedő alanyai vagyunk, együtt 

jár az ország a társadalom feldarabolódásával. Nem csak egy hatalmas, de ezernyi apró árok 

barázdálja lelki térképünket. Legvégső eredménye pedig, az úgynevezett atomizálódás, több 

értelemben is megvalósul. Az ál-liberális gondolattól a globalizációig, számos vonzás és 

taszítás ösztönzi ezt a veszedelmes folyamatot.  

Ki és hol tud és mer ma ilyen gondolatokról beszélni úgy, hogy ne tartsák demagógnak, 

szélhámosnak vagy őrültnek? 

És mégis mondani kell. 

A magyar tragédiák és dicsőséges hagyományok gondolatait ébresztő őszt az advent 

követi. Felismeréseinket is egy erős, cselekvő várakozásnak kell küzdelemmé emelnie. Nem 

hősök, nem mártírok kellenek a XXI. században! Nem világrengető tervek lefegyverző 

látomásai szükségesek most, hanem szorgos apró munka, céltudatos, egymásra figyelő 

cselekvés, minden, ami a minőséghez, istenadta tehetségünk tökéletes kiaknázáshoz vezet. 

Az erőt meg az éledő és összetartozást sugalló nemzeti tudatnak, és Advent hitének, 

bizakodásának kell megadnia nekünk. 

Ehhez kívánok néktek egészséget, türelmet, szeretetet, jövőben hinni képes szívet, most 

a szent ünnepek alatt, s utána az új esztendőben, és tovább, a reánk váró - új küzdelmeket 

követelő - évek során. 

 

 

* 

 

 

KEGYETLEN TÉL 

 

 

2004. december 3. 

 

 

Közeledik a veszedelmeket rejtő szavazás pillanata. Az ellenkampány egyre élesebb. 

Kétségbeesett erőfeszítéssel próbálják meggyőzni a szavazókat, vagy legalább 

elbizonytalanítani. A saját hazugságuk tudatának tört fényével szemükben állnak különféle 

pódiumokon és különféle mikrofonok előtt. A szöveg betanult, az adatokat közös 

szemináriumon sajátították el. Az áltárgyilagosság, az áltudományosság és tragikomikus 

ráadásnak az álhazafiság üli torát. Sokan – közöttük jobb sorsra érdemes emberek is – 

megtévesztve kérődznek a felkínált mérgezett abrakon.  

Aztán egy este a miniszterelnököt három magyar átviszi saját pályájára, arra a kikopott 

füvű, sztyeppés, leromlott magyar grundra. És a szerencsefi izeg-mozog, vigyorog. Pedig nem 

kerül pergőtűzbe. Beszélgetnek vele, kérik, elmagyarázzák neki, érzékeltetik a célt és a 

veszedelmeket. És ő nincs ilyenhez szokva. Próbálna visszatérni a betanított érveléshez, a 
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riogatóhoz, a vádaskodó csúsztatásokhoz, a hangulatkeltő álérzelmességhez. Sikertelenül. 

Szelíden visszarángatják a grundra. A három Pál utcai ezúttal még homokbombát sem 

használ. Felmutatják az igazságot, az igét, a lentről jövő keserves kérést. 

És a miniszterelnök anélkül, hogy megaláznák defenzívába kényszerül. A füvetlen, 

keserves magyar átok által szikkasztott terepen hiába vannak gondosan kiválasztott, alaposan 

előkészített acél stoplijai. Nem megy neki. Észre sem veszi, hogy a NEM-től máris 

visszaszorult az el NEM menésig.  

Sajnos azonban nem vagyunk egyformák. Sokan másnap reklamálják, hogy a hármak 

nem döngölték agyagba, vagyis nem kínálták fel neki a hazug érvek ismételt felsorolásának 

lehetőségét, azokét, melyeknek megcáfolására idő sem lett volna. Érvelek, magyarázok. Nem 

értik! 

 

 

* 

 

 

2004. december 10. 

 

 

És újfent elvégeztetett! 

Napokig éltem lesújtva a fájdalomtól szótlanul, s velem együtt nem kevesen. 

Idő kellett, hogy magunkhoz térjünk, hogy elfogadjuk diagnózisunkat, a talán halálos 

kór jelenlétét. A teszt kegyetlenül dobta elénk, mintha szembeköpött volna az igazsággal. 

Kiszolgáltatottságunk tudati szinten, lélekben, szellemben is tettenérhető. 

Döbbenten álltunk és körülnéztünk, hogy akit mellettünk látunk elhaladni, vajon a 

másfél millióból való-e, vagy a hat és fél közé tartozó. Mert tudhattuk már előre is, hogy itt a 

passzivitás a nemmel egyenlő. Hiába minden magyarázkodás, hiába az eddigi választások 

példái, a győzelmi mámorban tobzódók egybemossák a nemmel. 

Győztünk, győztünk, ismerjétek meg azt a szót, hogy NEM! harsog a büszke kiáltozás. 

Úgy látszik erőszakkal nem lehet elővarázsolni a kegyelmi pillanatokat. 

Ez a magyarság kegyetlen pillanata volt. 

 

 

* 

 

 

2004. december 11. 

 

 

Elmondhatatlan a sok keserves szöveg és az elszemtelenedett hatalom megannyi 

jelzésértékű cselekedete, gesztusa. A csonka országot fájdalmasan veszi körül csalódott 

önmaga. Nem elég a világot is meglepő eredmény szégyene, még triumfálnak is. Gúnyt űznek 

a fájdalomból, viccet csinálnak belőle.  
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Közben az élet megy tovább, a gazdaság romlását tagadják, a még gondolkodó, de hozzá 

nem értő polgár csak az adósságállomány – kádári szellemben történő – emelkedését látja és 

érzi. És azt, hogy minden züllik. Nem nyúlhatsz semmihez úgy, hogy ne érjen csalódás, ne 

érezd a megbízhatatlanságot, a rád leselkedő szélhámosságot, a közönyös nyerészkedés 

ezernyi jelét, az önzést és a közösség tagadását. Nem a hazaszeretet hibádzik már innen, az 

csupán álom, de semmiféle közösségi tudat nincs. Irtják! S a dicsőített egyén önmagát 

szolgálva rohan a vesztébe. 

 

 

* 

 

 

2004. december 17. 

 

 

Álmatlan éjjeli órán azon elmélkedem, hogy miként jutott el az az Erdélyért tüntető, a 

falurombolás ellen tiltakozó pesti magyar, a NEM szavazatig. Ha az azóta eltelt időt 

áttekintjük, megfigyelhetjük, hogy az első demokratikus kormánytól – mely a határon túliakat 

politikája egyik tengelyének tekintette, de ugyanakkor a Trianont körüllengő tabu csendjét 

nem törte meg – folyamatos volt a hanyatlás. 

Míg a jobboldali kormányok ehhez csupán azzal járultak hozzá, hogy a reméltnél 

kevesebbet tettek, a bal-liberáliosok következetesen és tudatosan romboltak. 

Már 1994-ben ott volt a határon túliak elleni uszítás az MSZP kampányában. S ha lehet, 

emlékezzünk csak vissza arra, hogy utóbb, midőn a polgári kormány a státustörvényig s annak 

is tompított formájáig kellett visszakozzon, az MSZP hol ezt, hol meg azt mondott, hogy 

végül a 23 millió rémlátomásának szuggerálásával tegye fel a koronát tevékenységére.  

Ordítóan világos volt, hogy a cél nem a cél, hanem az csupán eszköz lett számukra, 

eszköz más célokért. Na és ha árnyalni is akarunk, emlékezzünk arra is, hogy az SZDSZ 

következetesen ellene politizált és egységesen ellene szavazott minden kísérletnek, országon 

belül és kívül is a nemzeti gondolatot sározta, mocskolta és járatta le, ahol csak tudta. Ők a 

koronát egy micisapkával azonosították és tették fel ezzel a maguk tevékenységére a koronát. 

Aztán jöttek az újabb kormányok, mindenkor hibának tüntetve fel azt, ami a határon túl 

segít. Ennek jegyében következett a státustörvény kiüresítése meg az irigység fokozása a 

külhoni magyarok ellen, és az együttműködés mindvégig az őket sanyargató testvérpártokkal, 

ami számukra mindennél fontosabb volt. E téren nagyon tudták, hogy egységben az erő. 

Az igazi koronázó aztán Gyurcsány Ferenc lett, aki most nemtelenül jutott el a 

NEM(esség)ig.  

A kényszerű okból indított, de mégis csak egy határozott IGENT érdemlő vereséggel 

felérő éppen-hogy IGENES szavazás után, a balliberális NEM propaganda, s az ármányos 

TGM „nem elmenni” tanácsról elmélkedvén arra a letagadhatatlan szimpátiára gondolok, 

amellyel egykor 1977-ben, vidéki párt-aparatcsikok és szakszervezeti meg a Hazafias 

Népfront emberek fogadtak engem, az újonnan érkező erdélyit. 

Mai utódaik cselekedeteinek tükrében alakjaik felmagasztosulnak, s hazafiként 

tündökölnek múltam emléktárában. 
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* 

 

 

2004. december 20. 

 

 

Verespatak, ez a szó tér most vissza minduntalan gondolataimba. A csonka hon lakója vagy 

hallott erről valamit vagy nem. A tájékozottabbak tudnak annyit, hogy Erdélyben van, és egy 

ottani terv – vízrajzi okokból – számunkra is veszélyeket rejt magában. 

Nekem azonban titokzatos mesék és családi történetek világa, és ifjúkorom 

kirándulásainak megcsodált helyszíne. 

Topánfalva, Abrudbánya, a Detunáta és a Vulkán, s mindenek felett Verespatak. 

Mintegy 100 évvel ezelőtt nagyapám birtokolta az ottani patikát, anyám ott gyerekeskedett és 

a vörös terror idején tanulmányait befejezve Budapestről ide tért vissza szüleihez. Kalandos út 

volt a román fronton át, egy fiatal lány számára különösen nehéz. Előtte teherautóval 

hordozták őket a gyárakba szavalni, mint „ifjúszínészeket”. Ifjúszínész igazolványának ovális 

pecsétjére jól emlékezem. Ennek varázserejét is megpróbálta bevetni, amikor az egyetemek 

erőszakos románosítása idején eltanácsoltak az orvostanhallgatók közül és Máramaros 

hegyeibe, Erdélynek egy másik számomra úgyszintén titokzatos, világába kerültem 

bányásznak.  

Anyám sirámai és korabeli dokumentuma nem hatotta meg a vezetést. 1959-ben még 

emlékeztek a Tanácsköztársaságra, s tudták, hogy az az igazolvány nem rendelkezik „tudati”  

háttérrel. Minden végzős színészpalántának el kellett fogadnia. 

Milyen különös összefüggései a sorsnak! Verespatak rómaiak által is sóvárgott aranya, 

egy patikus különös választása, Trianon, egy tehetséges színésznő indulása, egy most zárult 

orvospálya első nagy akadálya és a globalizáció mindent elsöprő kapzsisága. S mindez egy 

felejthetetlen szó: a NEM és a feledés árnyékában. 

 

 

* 

 

 

2004. december 27. 

 

 

Színház az egész világ, szól az örökérvényű mondás. Ezek szerint mi vagyunk az aktorok? 

Mennyire vagyunk autorok is? 

Vajon a történelem során miként alakult saját sorsunkra gyakorolt befolyásunk görbéje? 

Ki tudja? Még egy emberöltőn belül is vitatható. Ahány sors, annyiféle változat. Sorsunk vélt 

formálgatása közepette érdemes-e nagylelkűnek lenni? Vagy ezt el is kell felejtenünk a nagy 

tolakodásban? 



 - 89 - 

A kérdést egy személyesen megélt nagy igazságtalanság elszenvedését követően vetem 

fel. A nemet most gyorsan tudnám kimondani! Inkább várok hát, hogy lehiggadjak. 

Saját ítélőszékem – a számomra legfontosabb és legszigorúbb, sőt az egyedüli 

létfontosságú – szerint mindenképpen: igen. A kívülálló tanácsadók szerint persze nem. 

Világunk odáig züllött, hogy el sem hiszik valakiről az őszinte nagylelkűséget. 

Magyarázkodásra szorul, stréberség gyanújába keveredik, rajtaveszt. 

Ma sokkal kifizetődőbb egy kis közös meghempergés az aktuális sarakban. Így nyerhető 

el az igazi bizalom és a „magunkfajta” jelző. 

Sarakba lettem szorítva! 

De lám, tudok még mosolyogni. 

 

 

* 

 

 

2004. december 31. 

 

 

A színpadon életszerűt alkotó művész életét kissé színpadiasra vette. Neki nem állt rosszul. 

Szinte elvárták tőle, hogy szolgáltasson híranyagot, szenzációt! 

A színjátszás fontos része kultúránknak, s annak minden korszerű vállfaja, de a kor nagy 

igazságtalansága, hogy a hírnévre szert tevők között a színészek a médiában számarányukhoz 

mérten sokszorosan túlreprezentáltak. 

Közülük kerül ki a legtöbb aranyember is. Egy tehetséges vidéki karakterszínésznek 

több esélye van, mint egy nemzetközi hírű tudósnak. Érdekesebb a közönségnek. 

Tehát a hír fogyasztói provokálják ki, hogy informálásuk ne legyen kiegyensúlyozott. 

Persze, ha csupán szórakoztatásról van szó, akkor nem vitatkozhatom. A média 

közönségnevelő korszaka elmúlt volna? Ma inkább kiszolgál? A kiszolgáló média azonban 

kiszolgáltatottjává teszi a közönségét. Éppen azzal, hogy mégis neveli. 

Önmagának! 

 

 

* 

 

 

2005. január 1. 

 

 

Az év végi ünnepek hangulatát minálunk december 5-e határozta meg. Nem kenyerem a 

szenvelgés, de minden igyekezetem ellenére sem tudtam kibújni hatása alól. Ideiglenesen nem 

tudja az ember felfüggeszteni lelkiállapotát. 

Mindennel kapcsolatosan ugyanaz jutott eszembe, folyton erre asszociáltam, s ki tudja 

meddig tart még ez így? Ennek megértése természetesen ugyanazt jelenti, mint az igenek és 

nemek viszonyának megértése.  
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Az anyaországomban végzett – közel három évtizednyi munka után – most vonultam 

nyugállományba, de nem nyugalomba. Soha ennél nyugtalanabb hónapjaim nem voltak, s ez 

még évekig lehet így.  

Hogy a kívülállóval is érzékeltessem ezt a valamit, elmondom, miszerint ezek alatt az 

évtizedek alatt egyszer sem fordult elő, hogy közömbösen hajtsak át a fővároson. Pedig 

sokezerszer megtettem. Minden alkalommal felbukkantak első nyomorúságos éveim emlékei 

az erdélyi pályakezdés korszakából. Minden alkalommal önkéntelenül, szinte tudatalatti 

automatizmussal történt meg az összehasonlítás. Büszkén néztem fel a Várra és át a 

Parlamentre, s ezek a számomra is különleges falak úgyszintén barátságosan néztek vissza. 

Megértéssel, bíztatással. A Parlament – kolozsvári Bácsi-torok kövéből épített – falai külön is 

melengették szívemet.  

Az utóbbi hetekben észrevettem, hogy valami megváltozott. A kép kihűlt, elidegenedett, 

már nem tölt el büszkeséggel, már nem melenget, nem bíztat, s ha kiszállok a gépkocsiból, és 

gyalog megyek tovább, az az érzésem, hogy hátulról figyelnek, lesnek, kibeszélnek. 

Voltak Erdélyből áttelepült barátaim, akik gyakorta emlegették, hogy nyugdíjas éveiket 

inkább otthon töltenék. Általában üres fecsegésnek tartottam, utópiának, komolytalannak. 

Most bennem is ilyen óhajok motoszkálnak. Persze hiába, de sokatmondóan! 

 

 

* 

 

 

2005. január 5. 

 

 

Társaság! Vegyes. Amolyan pesti! Beszélgetünk, és a kötelességszerű eszmecsere unalmába 

próbálom becsempészni az ésszerűséget. Megfigyelek. A partnerek – amúgy kedves 

ismerősök – hihetetlenül tájékozatlanok, társadalmi pozíciójukhoz és markáns véleményükhöz 

viszonyítva pedig katasztrofálisan. Gyér tájékozottságuk ezen felül még egyoldalú is. 

Ismét megállapítom, hogy az árkok betemetése a mai médiaviszonyok között lehetetlen. 

Az emberek egészen kis része az, mely megharcol az információért. A többség ellenőrzés és 

kritika nélkül kapja egy megszokott irányból, és azonnal magáévá is teszi. Társaságukban már 

ezt az információt cserélgetik és színezik tovább, vagy ez emelkedik teljes értékű 

dezinformációvá. 

Közeledésre remény nincs, sőt a törésvonalak csak tovább sokasodnak vagy mélyülnek. 

Természetes módon látják egymást ellenségnek, elkerülhetetlenül válik egymás társasága 

terhessé, megjelenik a felháborodás, a düh, a másik vélemény lesajnálása. 

 

A médiatúlsúly birtokosai mindenhatók. Ezt ellensúlyozni aligha lehet. Ráadásul – a 

néhány tudatostól eltekintve – minden fél ragaszkodik a saját médiájához. Ugyanaz az 

információ forog körbe, ugyanabban a közegben. S a két örvény érintkezési felületei 

fájdalmas balesetek sokaságát provokálják. 

 

 



 - 91 - 

* 

 

 

2005. január 6. 

 

 

Prédikációkat hallgatok a templomban és a rádió hullámhosszán. A hallottak elkerülhetetlenül 

terelik gondolataimat az ismét fellángolt egyházellenesség jelenségeit figyelni szándékozó 

irányába. Az ember földi javának szolgálatát magának kisajátítani akaró mindenkori 

„úgynevezett baloldalak”, ugyan miért támadtak s támadnak újra meg újra az ember földi és 

földön túli javát egyaránt szolgálni óhajtó egyházakra? 

A mai baloldalinak nevezett erők az Unión belül, s a nálunk regnálni magunk fölé 

emeltek meg itt alig tudják leplezni egyházellenességüket. A látszat őrzésében vannak csak 

különbségek közöttük. 

Vajon gondolták-e, hogy éppen ez lehet a bizonyíték arra, hogy a saját hatalom, a saját 

gyarapodás és bizonyos mögöttes erők szolgálata a cél? 

Mögöttes erők! Ahogy távolodnunk kellene a középkor dohos szellemét idéző 

összeesküvés-elméletektől, úgy történnek egyre nagyobb számban megmagyarázhatatlan 

események, úgy lépnek fel egyre megmagyarázhatatlanabb irányzatok, s vonzzák, szinte 

követelik az újabb összeesküvés-elméleteket. 

Mert ami érthetetlen, ami elképzelhetetlen, az így képes csak nyugvópontra jutni a 

szorongatott-szorongó agyakban. 

 

 

* 

 

 

2005. január 7. 

 

 

Valamikor, akkor, két kor határán, megszülettem, s megálmodóim elindítottak adott 

környezetemben a humanizálódás felé. Sapiensi örökségem jogán tettem meg első lépéseimet 

a homo humanus és az ebből elkerülhetetlenül következő homo dolorosus felé. Akkor persze 

még erről mit sem sejtve élveztem a fájdalmatlanság boldognak hitt állapotát. Az anyai séták 

során bejárt templomok szentképeiről reámkönnyező Fekete Máriák, Mater Dolorosák csak a 

karácsonyi Kisjézusra vigyázó Anyukát idézték. A jézusi öröm foglalkoztatott, s nem a jézusi 

szenvedés, mert világok rettenése közben is mellettem, körülöttem volt az óvó, óvatosan 

nevelő kezek sokasága. 

Aztán hamarosan közbeszólt a kor, a történelem. Már nem lehetett tudni mi az, amivel 

igazán megóvnak. A minden fájdalomtól és kételytől való megóvás, vagy valamiféle 

védőoltás fájdalmának beiktatása a későbbi nagyobb próbatételek fenyegetésében? 

A jólneveltség hátrányival elsősorban az élcsapathoz tartozó proletariátus ismertetett 

meg közelebbről. Utcán, iskolában elszenvedett frusztrációk kezdték kialakítani a mimikri 

elsajátításához szükséges ismereteket.  
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Egy valóban humánus hagyományokon nevelkedett generációkból sarjadó környezet 

volt kénytelen egy álhumanitás magatartására tanítani. Egyetlen segítségem a nagy 

eltévelyedés elkerülésére az értelem volt. 

Aztán a hatalom durván beleavatkozott személyiségfejlődésembe is. Míg a hozott alap 

és az adott óvó környezet egy megfelelő ritmust kívánt volna betartani, addig kényszerű 

hatások szinte korbáccsal hajtottak a gyorsabb érés irányába.  

Eleinte nem sikerült. 

A kívánalmaknak bár – úgy ahogy – megfeleltem, de hosszú ideig ki nem heverhető 

frusztrációk sora lett „osztály”-részem. Mint az osztály jelentős részének. 

Ezt követően már szinte minden hatás magán őrizte az ostorcsapás jelleget. Mert még 

befogadására fel nem készült felületet érintett. 

Isten tudja minek köszönhetem, hogy ennek során mégis el nem tévelyedtem? 

Talán egy nagy sokk, mikor – osztályharcos magyarázattal körített homogenizációs 

okokból – két évet maradtam le a felsőfokú oktatás létráján, úgy lendített talpra, mint véletlen 

földrengés az elfekvő obeliszket. A bánya kegyetlenül rángató kompresszora bölcs, akkor 

mondhatni mindentudó támasz volt. 

Aztán már nem volt kegyelem. Helyt kellett állni, és elkezdődött a valódi küzdelem. Sok 

választásra még éretlenül, sok döntésre még felkészületlenül, de nagy emberi hibák 

elkerülésére már felkészülve. 

Az igazi eszmélés után az egész történet már a Trianon-traumáról szólt. Mindent az 

határozott meg. Annak árnyékában és állandó fájdalmában minden egyéb elviselhetőnek tűnt. 

Azt hiszem korosztályomból még akadtak mások is, akik ezt tudatosan így élték meg. Mások 

meg csak tudatalattijukban. 

A sajgás elkezdődött ott a lélekben s a fejben is. És soha vége nem lett. Nem is lesz. 

Nevelt, irányított, vigasztalt és keserített, s értéket termővé vált. 

Egy 50 éves pálya végén aztán egyre inkább beköszönt a testi fájdalmak ideje is. Hol itt, 

hol ott sajog, s gyakran mindenütt. Van úgy, hogy test és lélek egyszerre. Az ember tobzódik 

a sajgószabadságban. 

És akkor rájön, hogy végre el kellene kezdeni valamit. Valamit, aminek gyökerei ott 

vannak az eltelt évtizedekben, s aminek lombjai későbbi sajgók szabadságát körvonalazzák. A 

testi fájdalom észrevétlenné zsugorodik, a lelki felemel, és belekezd az ember valamibe. 

Az óra ketyeg, néha harangszó is hallatszik. A végső küzdelmet már az idővel vívjuk. 

Méltatlan versenyfutás, de lehet hasznos, sőt kegyelmes is. 

A humanizálódás legtökéletesebb legbiztosabb állomása pedig úgyis eljő.  

Úgy hívják, hogy Humus Sapiens! 

 

 

* 

 

 

2005. január 8. 
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Az enyhe januárban visszagondolok egy gyermekkori január – ma már számomra nagyon 

szép – emlékére. Úgy 8-9 éves lehettem. 

Két meghagyott szobánkból csak egyet tudtunk fűteni. Nagy hideg volt, és az így sem 

túl meleg szobában a másik helyiség felé szőnyegekkel szigetelt ajtó elé állított 

petróleumfőzőt melegítésre is használtuk. Valaki csodás találmányt tákolt hozzá. Melegített, 

sütött, főzött a Primusz. Ha jól emlékeszem ez volt a márkanév. A petróleumot sorbanállással 

szereztük meg a benzinkútnál. Akkoriban nem sok akadt belőle. Volt aki cekkerbe tett 

üvegekkel, volt aki demizsonnal cipelte haza. Kedves osztálytársam – Kovács Gyuszi – 

kutyájukat ródlija elé fogta, s azzal vontatta haza a 8-10 liternyi kincset. 

A gázt még nem vezették be a városrészbe. Bár már jócskán hígították az ott lakók 

összetételét, de osztályharcos szempontból a villanegyed még nem volt egy előnyöket élvező 

hely. Így aztán minden és mindenki bűzlött a petróleumtól. 

Ebben a szobában zajlott utolsó disznóvágásunk konyhai fejezete is. Közben anyám 

betegen feküdt.  

Én is itt feküdtem azon a januári késő estén, vagy talán összevont emlékű esteken, mikor 

már átázott a mozaik bőrdarabokkal talpalt bakancsom, és nem szánkózhattam tovább. A 

Tordai út felől a gyéren kivilágított s így különlegesen hangulatos, – hosszú és meredek –

Vulcan utcában hangos visongással és jellegzetes dobogó hanggal dübörögtek le a 

sokszemélyes szánok. A legtöbbet korcsolyás vezető irányította, de volt egy-két kormányos 

ródli is. Az ugratókon szikrázva döngetett alá a sebesen sikló alkotmány. Gépkocsi nem járt 

arra, a keresztutcák nem jelentettek gondot.  

Mi – maradék lakásunkban – nyomorúságunk mélypontján tengődtünk. Apám még az 

EMGE (Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület) roncsait próbálta menteni. 

Az előszobában becsomagolva állt a hátizsák, a zsírozott bakancsok is. Onnan kellett 

kikönyörögjem a magamét ródlizáshoz. Ha éjjel jöttek volna utánunk, a nedves bakancsot 

kellett volna felhúznom. 

Nem jöttek. Maradt a szép emlék. A hangulatvilágításos utca, az imitt-amott kicsorbult 

zománctányérral körített villanyégők sejtelmes fénye, a téli örömök gyermeki csodája. 

Hallom most is azokat a hangokat, érzem a sóvárgást, hogy ismét közöttük lehessek, 

tapogatom a tákolmány mellett száradó bakancsot. A Primusz kedvesen pislákol, a petróleum 

kellemesen bűzlik. 

 

 

* 

 

 

2005. január 10. 

 

 

A jelen szörnyűségei visszakergetnek a múlt már kellemessé szelídült szörnyűségeinek 

emlékei közé. Egyre gyakrabban menekülök ebbe az irányba. 

Vajon mifélék azok a nyomok bennem, amelyeket az akkori események hagytak? Jobb 

ember lettem volna egy szép békés világban? Vagy mivé leszek, ha marad mondjuk a magyar 

négy év örömöktől, csalódásoktól, háborús szorongásoktól, fellélegzésektől és nehéz 



 - 94 - 

sejtelmektől, lelkiismeretfurdalásos meghasonlásoktól és suttogó bizakodástól terhes 

korszaka? De hát nem maradhatott! Nem, mert ezek egy átmeneti kor sajátjai voltak.  

Aztán újabb átmeneti korok jöttek. Mind-mind a maguk sajátosságaival, s mégis mind 

egyazon lelket gyilkoló hatással, és kiderül, hogy ez még ma sem fejeződött be. 

Mi volt ez? Mit lehet erre felelni? 

Talán annyit, hogy az életünk! 

 

 

* 

 

 

2005. január 11. 

 

 

Jól észlelhető darabot harapott ki az idő már ebből az esztendőből is. Marad annak 

érvényessége, hogy amint előrehaladunk a korban, az egyre értékesebbé váló idő egyre 

gyorsabban fogy. Ha ezt képes lenne valaki elmagyarázni a türelmetlen fiataloknak! 

És a békességnek is nő az értéke. Percről percre képes élvezni azt, aki megtapasztalta 

annak hiányát. 

Mekkora felelőtlenség az ország vezetői részéről, hogy tizenötmillió ember 

békességével játszanak. Nagyobb baj ez, mint kapzsiságuk, nyerészkedésük, 

köpenyegforgatásuk, hazugságaik. Mert békessége lehet minden embernek, a szegénynek is – 

na persze nem a nyomorgónak, s ezek számát is növelik – de ezt is elveszik. Tudatosan 

élesztik a békétlenséget, a nyugtalanságot, hogy az emberek egymással legyenek elfoglalva, 

nem az ő bűneik megfigyelésével.  

S a nagyban békétlen ember kicsiben is az. Robbannak a barátságok, roppannak a 

szomszédságok, fogytán a türelem, a megértés. Szinte kötelezővé vált a gyűlölködés. 

Az állatvilágban mindennek van magyarázata. Az ember képes megmagyarázhatatlan 

lenni. Minél magasabbra hág, annál jobban távolodik a természet logikájától.  

Ez lesz a végzete? 

 

 

* 

 

 

2005. január 12. 

 

 

Nálunk tovább fejlődik a kifordított világ. Idegen érdekek képviseletében küzd a magyar 

érdekek ellen a magyar kormány.  

Civilek küzdenek nyilvánvaló érdekeinkért, és a kormány vet be ellenük civilizálatlan 

eszközöket. Maffia módszerek alkalmazásának gyanúja vetül az államra. 
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Várakozunk, hogy vajon mi lesz a Zengővel. Korai volt ünnepelni? Furcsa dolgok 

történnek a hegyen, provokáció gyanúja kísért és közben azzal jesztegetnek, hogy a NATO 

anyagi eszközökkel fog kényszeríteni. 

Már nem tudunk hinni. Az ország állítólagos választott kormánya teljesen elvesztette 

hitelét. Bármit mond, vagy főleg ígér, csak kételkedést arat. 

 

 

* 

 

 

2005. január 13. 

 

 

A békétlenségről gondolkodva jut eszembe, hogy nem csak a politika mesterséges 

nyugtalanító aknamunkája járul hozzá, de benne van a versenyre alapozott kor is. Taposd el a 

másikat, előzd meg, győzzed le, érvényesülj! A beteg liberalizmus jelszavai annyira 

nyilvánvalóan képtelenek, hogy próbálják kapszulába zárva felszolgálni, tagadhatatlan a rossz 

íz. Mindent a verseny szellemére bíznak. Azt akarják elhitetni, hogy ez úgynevezett pozitív 

szelekciót eredményez. Pedig nem így van. Micsoda értékek vesznek el a versenyre nem 

képes nagy tehetségek eltaposásával, az elmaradt kibontakozásokkal, azokkal, melyeket 

ápolni, támogatni, segíteni kellene mindnyájunk hasznára vagy gyönyörűségére. 

A versenyeztetés korhatárait is egyre alább húzzák meg. Már az óvoda is ezt sugallja. 

Ha így megy tovább, majd a piciny gyermekeknek kell pályázniuk az élethez való jogra. 

Hulljon a férgese! Túlzásnak tűnik, de rejtett formájában nem állunk messze ettől. 

A társadalom tele van vesztesekkel és vesztésre állókkal. Kétségbeesésükben tovább 

rombolnak. Másra már nincs erejük, esélyük. 

És vajon a jobbak lesznek a győztesek? 

 

 

* 

 

 

2005. január 14. 

 

 

Magyarázatot keresek egy most zajló reakcióra, és fiammal tartok társas töprengést róla. 

A lélektelenséget sugárzó magyar társadalom most esett túl az ezt igazoló tesztvizsgán. 

December 5-e nem tagadható le már soha. 

És most ez a társadalom feltételezett erején felüli teljesítménnyel áll a szökőár áldozatai 

mellé. 

Utcáinkat ellepik a hajléktalanok, a határokon túl magyarok százezrei szenvednek 

szükséget, mindez azonban nem foglalkoztatja a honi magyart. A trópusokra figyel, s az ottani 

valóban drámai eseményekre. Helyesen, húzom ismét alá! De mi az, amiért a saját gond 

eltörpül szemei előtt?  
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Fiam azonnal válaszol: a média. Gondolj csak arra, hogy Isaurát hányan akarták 

kiváltani a rabszolgaságból!  

Igen. A rettentő vízfal naponta százszor seper végig a képernyőn. Mindenütt 

megfeketedett lábak lógnak ki a fóliazsákokból. Árvák nyújtják kis kezeiket a kamerák felé. 

Ép lelkű ember erre segítőkészséggel reagál. De mit mutat meg a média a saját bajainkból, a 

nemzetéből? Itt sikerpropaganda a divat, a bajok elkendőzése. A magyar lakos pedig elmegy 

az aluljáróban heverő embertárs mellett, és elsétál múltjának tragikus eseményei elől, hogy 

lehuppanjon a pamlagra, és nézze a képernyőt. Ott meg csak a vízfal érkezik. Éppen jókor, 

hogy a Gyurcsány odaküldött két pokróca további pontokkal gyarapítsa a pokróclelkű 

kormányfő népszerűségét. Ő az isa-ura. A nagy felmutató! A vatikáni tanár. Íme! Megtanít 

minket majd mindenre. Mert mi különben isa pur es chumov vogmuk. Majd Ő! 

 

 

* 

 

 

2005. január 16. 

 

 

A gondolat végtelen olvasóját morzsolgatván most – Bujdosó nyelvemlékeink című könyve 

kapcsán – Ruffy Péter jut eszembe. Édesanyja anyámmal és családjával volt barátságban 

valaha. Régi váradi történet ez.  

1974-ben a magyar főváros szellemi életétől elkápráztatva szédelegtem álmaim 

színterén. Őt is felkerestem. Végtelen kedvességgel, barátságosan és a nagyok szerénységével 

fogadott. Minden érdekelte, ami erdélyi hír volt. A magyar sajtóról összeállított 

képeskönyvvel ajándékozott meg. 

Az öregek látogatásával soha ne maradj adós! Hosszasan készülődtem hozzá, hogy még 

egyszer elbeszélgessünk, immáron itteni tapasztalataimat is színe elé bocsátva. Könyveit is 

szerettem volna dedikáltatni. Az élet zsúfolt, utóbb elfelejtett apróságok akadályozzák az 

igazán fontos dolgokat. Ruffy Péter elment, mielőtt újra találkoztunk volna. Annak a 

beszélgetésnek az emléke azonban megmaradt. A szerkesztőség hangulata, sőt szaga is 

bennem él. Ha tőle olvasok valamit – mintha beszélgetnénk. 

Vajon el tudta volna viselni a média mai állapotát, vagy szerencsés, hogy nem érte meg? 

 

 

* 

 

 

2005. január 18. 

 

 

A csíkszeredai Státus könyvkiadónál 2004. decemberében jelent meg Szőcs Károly: 

Messzelátó című esszé- és tanulmánykötete. 
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Bevallom, hogy a kötet tartalma számomra nem volt idegen, mert Szőcs Károly 

gondolatait nem most olvastam először. Kötetének messziről küldött darabjait már 

megszületésük pillanatától ismerem. Így aztán vállalom az elfogultság gyanúját is, mikor 

kijelentem, hogy számomra igen kedves írásokról van szó. 

Korunk értelmiségije az információk áradatával küzd. Az éjjeliszekrényeken 

papírhalmok roskadoznak, a számítógépek merevlemezei rogyásig telnek. Az 

agyonszakosodott világ már kizárta annak lehetőségét, hogy a házsongárdi illetőségű Brassai 

Sámuel – utolsó polihisztoraink egyike – nyomdokait próbáljuk közelíteni. A részletes és 

fokos könyvek kimazsolázása, a mégoly információéhes embert is lehetetlen feladat elé állítja.  

Pedig egyre jobban alábecsült értelmiségünk számára igenis kell az információ, kell egy 

aktuális világkép kialakítása. Másként nem tud eligazodni egyre bonyolultabb életünkben, 

nem képes megfelelni sokat emlegetett értelmiségi feladatának. 

Szőcs Károlynak érdeklődése és tehetsége mellé jó, vagy rossz sorsa megadta a 

legszükségesebb kelléket – az időt. Így ő vállalta a válogató férfi Hamupipőke 

(Hamucsizmácska?) hétmérföldes munkáját. Ezt követően pedig – nem csak tömören 

valamint érthető formában – de saját gondolatainak olvasztókohójában ötvözve tárja elénk a 

legváltozatosabb információkat. 

Ezenközben vitatkozik is, és figyelmeztet arra, hogy az álmodozásból át kell menni a 

hatékony cselekvés mezejére, a sirámok „ragozásából” a két lábon álló szikár célszerűség 

világába. 

Magam azt is tudom róla, hogy még a Trianon-trauma keserves hordozásától is óva int, s 

ezen vitatkozni is hajlandó. Szerinte elmúlt az az idő, mikor a fájdalmat kell értékké 

aszúsítani. Ez a világ erre nem vevő. Bátor és határozott érvek, bizonyítékok, cselekedetek, 

ötletek kellenek itt és most. 

Ugyanakkor az elveszett hazák bűvköréből, a szülőföld és a gyermekkor öleléséből, a 

kérdőjelekkel teli emlékek kíváncsiságra sarkalló hatása alól sem menekülhet, és nem is akar. 

Aki ezt a könyvet kezébe veszi, fontos információkhoz jut érdeklődési körétől 

függetlenül, a székelyföld sajátosan magyar nyelvi környezetéből immáron 22 éve a német 

közegbe kényszerült szerző egyéni ízeket tartalmazó hangján, és mint ő mondja, a „harmadik 

kultúra” emberének közvetítői szűrőjén keresztül. 

 

 

* 

 

 

2005. január 20. 

 

 

Itthon a baloldali média Fidesz belzavarról beszél, a jobboldali is gyanúsan boncolgat. Orbán 

Viktor személye már a jobboldalon sem szent. Ma először hangzott el, hogy előfordulhat 

olyan stratégiai változat, melyben egy a szavazókból szélesebben merítő Schmidt hasznosabb. 

Valami nincs rendben. A választóért folytatott – belátom elkerülhetetlen – küzdelem 

előnyt élvez az ország sorsával szemben. S a hatalom megszerzése után sem ez következik. 

Akkor a harcosok honorálása, a hősök anyagi ünneplése van műsoron. És ezzel el is telik az 
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idő egy újabb kampány kezdetéig. A haza sorsa, a mi életünk, utódaink jövője mindvégig 

háttérben marad. 

Ezzel egy időben G. Busch beiktatása folyik a tőlünk 6 órával elmaradt kontinensnyi 

világhatalom házatáján. Az elnöki beszéd hangsúlyai a demokrácia export további bővülését 

sejtetik. Mi lesz itt? Irán? Szíria? Ez atomháborút is jelenthet. Mi ez az őrület? Miért kell az 

egykorvolt európaiból a mai formájára torzított saját életmódjukat ráerőltetni más 

civilizációkra? És miért nem megy az a demokrácia-export arra, ahol nincs valami értékes 

energiaforrás vagy nyersanyag, és nincs izraeli érdekeltség? 

Persze velem együtt még sokan kérdezik ezt, szóban vagy írásban. Válasz biztosan nem 

érkezik. Esetleg valami vádaskodás. 

Aztán a haza elindul a lejtőn, s ha van, akit ez vigasztal, nemsokára a világ is. 

Állítsátok meg ezt az őrületet! hangzik el a kétségbeesett kiáltás. És mi az, ami 

hallatszik? Demokráciát, szabadságot a föld népeinek! Emlékezetemben a Gyalui havasokból 

alázúduló szél csapkodó hangot adó lozinkákat lobogtat a kolozsvári Széchenyi, új nevén 

Mihail Viteazul téren. Hol vannak már e jelszavak? És hol van a vezér, akit éltettek? De ezt 

még túlélhettük. Mekkora erre az esélyünk ma? 

 

 

* 

 

 

2005. január 21. 

 

 

Közhelyszerű gondolatok foglalkoztatnak, s főleg az, hogy miért nem világosak ezek a nagy 

tömeg számára is? 

Ismét vadul feszül egymásnak a politika. Jobb és baloldal, s azokon belül is külön-külön 

csoportok. Szakemberek taglalják a hogyanokat, és tudományként emlegetik, sőt nagy 

természetességgel magyarázzák a választó megnyerésének, vagyis megvezetésének 

módszertanát. Mit is kell tenni, hogy ezt vagy amazt a réteget magunkhoz édesgessük, hogy 

ezt vagy amazt a személyiséget hatástalanítsuk? 

Amit mondanak, mind szakszerű, és minden bizonnyal úgy is van. 

Csak arra adnának őszinte választ, miként jutott ide az ember a nagyvilágban s 

minálunk? A mikszáthi választási komédiák még csak hordók csapraveréséről szóltak. Hol 

vagyunk már ettől? S a számítástechnika bravúrjairól akkor még nem is beszéltünk. 

Ráadásul ma már a politika közös érdeke a választó nevelése. Olyan tömegre van 

szüksége, amely politikai eszközökkel manipulálható. 

Míg a jogalkotó jogász a jogi bikkfanyelvvel garantálja nélkülözhetetlenségét, a 

politikus már magának nevel egy nemzetet. Aztán csapatokra oszolva megmérkőzik a 

hatalomért. Első fokon a tömegámításban versenyeznek, főleg ígéreteikkel, majd másodjára 

egymásnak a tömeg szemében elérhető semlegesítésében. 

Ha jól elgondoljuk, iszonyúan megalázó dolog ez számunkra. És ugyanakkor alapja a 

demokráciának is. 
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Mondhatnánk a demokrácia nem tudta elérni, hogy ne váljon maga is a tömegek 

elnyomásának eszközévé. Ami pedig mindennek a teteje, hogy ha akad tiszta szándék, a 

megvalósulásához vezető útja is ezen keresztül halad. Tiszta eszközökkel kell megmérkőznie 

a profi tisztátalannal. Hatalmas hátrány ez. 

Mit tudnak erről a tömegek, s azok a kultúrák, melyek most kapják export demokrácia 

konzervjeiket repülőkről, tankokról, hadihajókról, s már nyomul utána a nevelésre kész 

világszínvonalú kultúrmocsok is. 

 

 

* 

 

 

2005. január 22. 

 

 

Véletlenül kerültem néhány percre egy nagyon eldugott, de varázslatosan szép kis magyar 

falu moteljébe. Kíváncsiskodtunk, kérdezősködtünk. Hogy is csinálták, miként működik? 

A tulajdonos joviális, igen beszédes ember. Kezében pohár, a bárpultnál ugratja a 

mellette állókat. 

Mikor a téli sport közös érdeklődési köre jön szóba, felcsillan a szeme. Egy asztalhoz 

in(ni)vitál, és beszélni kezd. 

Hosszú éveken át volt a falu tanácselnöke, aztán privatizálta a kocsmát, melyet utóbb 

„felfejlesztett”, s íme. 

Emberek, láthatóan munkások, jönnek-mennek. Mindenkihez van egy szava, tréfás, 

barátságos, kötekedő, de inkább afféle atyai, pontosabban mindenható atyai. Felsejlik bennem 

egy úgynevezett puhadiktatúra-béli ügyes tanácselnök képe. 

Igyatok valamit fiuk munka előtt, szóljatok a Klárinak, van ott minden. Na, mi van a 

gyerekkel? Majd elintézzük! Nyugi. 

Aztán visszajön és beszél. Bizonyára ivott már néhány pohárral, de ennek legfeljebb a 

szavak volumenére van hatása, vagy talán a kompenzálni oly alkalmas történetek 

kiszínezésére, az ecsetkezelésre. A 70 körüli jó öreg korcsmárosnak csak úgy ugrálnak az 

ölébe a fiatal, hálás leányzók, s nyelvespuszival kezdik. Európa-hírű orvosprofesszor kezeli, 

de annak életét vörösborával ő toldja meg egy évvel, s mikor évek után ezt megtudja annak 

felesége, ismét jön a nyelves puszi, meg az: azt csinálsz velem, amit akarsz. 

A táj csodálatos, a bővizű patak ott csobog előttünk. Minden mesebeli. 

Beszélgetőpartnerünk szövege is. Szinte elringat sodrásával. 

Az embereket közben tovább igazgatja fölényes biztonsággal, általa valószínűleg 

uralkodóinak hitt gesztusokkal. Lehet, hogy nekünk szerepel? Azt hiszem nem. Ez ő! Egy kor 

ittfelejtett mintadarabja. A ritkábbik fajtából való, de volt ilyen, nem kevés azért. 

A motel is ilyen. Kissé szedett-vedett, többféle csempe keveréke, turista színvonal, de 

áll és működik. Még erdélyi kapcsolat is van: kis székelykapu, ott csináltatott bútorok, 

testvérfalu. 

Mindent összevetve kellemes fél-háromnegyed órára kerekedett a pár perc. Indulnunk 

kell. 
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Barátunk tegezőre fogja. Hányas vagy? Ja, akkor öcsém lehetsz. Na, aztán csak gyertek 

máskor is! Int és továbblép.  

Járásában van egy ici-pici munkásőrösen merev lazaság, kacsintósan népboldogító 

lengés. 

 

 

* 

 

 

2005. január 22. 

 

 

Családi iratokat rendezgetve szökdelek az időben. Ebben a kupacban most éppen úgy 300 

évet. Világégések, nagy költözések, menekülések maradékai.  

Az intimitás már rég feloldódott, és minden gyengeségükkel és erényükkel tárulkoznak 

ki az ősök. Üzenet érkezik arról, hogy az emberi érzések mit sem változtak közben. Változott 

viszont a közösségi felelősség s az erre irányuló igény természetessége. 

Persze a húrok pengetése is más technikával történik, amint visszamegyünk az időben, s 

a kaligrafikus írás jelentősége is egyre nő.  

Változik az egy-egy levélre fordított idő, vagyis ebből érezhetően magának a közlés e 

formájának fontossága. Hiszen akkor ez mással aligha volt helyettesíthető.  

És, ami nagyon érdekes, érezhető, hogy mekkora igény volt a közlésre, a másik ember 

véleményének meghallgatására, a barátságra, a hódolatra. Ez utóbbi annyira fontos, hogy a 

teljesen valószínűtlen, a megvalósulhatatlan rajongás is időt szán rá, sőt szinte kötelességének 

érzi lerakni a bámulat jeleit annak lábai elé, aki ezt szerinte kiérdemelte.  

És a levelek pályája sem elhanyagolható. Valamennyi idejében érkezik meg a 

legeldugottabb helyekre. A díjszabás a jelek szerint egységes. A száz év előtti kézbesítési idő, 

a posta legutóbbi fejlesztését követő teljesítményét igencsak megszégyeníti. Akár a Budapest-

Vác vasút menetideje. 

 

 

* 

 

 

2005. január 23. 

 

 

(PÁRHUZAMOK) 

Rendkívüli élmény volt számomra a nagyváradi (részben ismerős) közönséggel való 

találkozás, amikor a Trianon című film első erdélyi vetítéséről jöttek kifelé. Gondolatokba 

merült, átszellemült emberek voltak azok. Nem csak a film tartalma rázta meg őket, hanem az 

a tény is, hogy ezt megérhették szülőföldjükön. A vetítés egy tágabb műsor keretén belül 

történt. Ekkor volt az egyetemi évnyitó ünnepség, és ekkor vette kezdetét az Áldás Népesség 
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mozgalom első konferenciája is. Az eseményeken itt-ott feltűnő román meghívottak 

észlelhették, hogy itt távolról sem egy irredenta rendezvényt tisztelnek meg jelenlétükkel. 

Az olvasó – különösen az erdélyi – nálam is jobban tudja a történet viharosabb 

folytatását és annak részleteit. Én most nem ezzel foglalkozom. Inkább egy – történetesen a 

kezem ügyébe keveredett – régebbi párhuzamot mesélek el több okból és több véletlen 

folytán. 

Nyugdíjba vonulásomat azért is vártam, mert régi tervem volt a megmentett családi 

iratok feldolgozása. Emellett nemrég fejeztem be a kolozsvári Hitel folyóiratról szóló 

sajtótörténeti könyvemet. Mindkét munka kapcsán felbukkant apám gyermekkori legjobb 

barátja, dr. Asztalos Miklós történész. Ráadásul – a kisebbségkutatás könyvek sorában – 

éppen most vettem meg a Lucidus Kiadó által az 1936. után először újra kiadott: A Történeti 

Erdély című kötetet. E vaskos és legalább ennyire érdekes munkát is Asztalos Miklós 

szerkesztette. 

A kötet anyagát még a harmincas évek legelején kezdte gyűjteni, hogy az olvasó 

tárgyilagos és tudományos képet kaphasson a történeti Erdélyről. A kiadást az Erdélyi Férfiak 

Egyesületének Jancsó Benedek Társasága vállalta. 

Asztalos a kéziratokat 16 társszerzőtől gyűjtötte össze, hogy minél szélesebb 

keresztmetszetét adhassa annak, amit a cím jelez. Az öt év alatt összeállt könyv valóban elérte 

célját. 

Idő közben azonban változások következtek be a magyar-román politikai 

egymásnakfeszülésben. A gyűjtemény megjelenésekor, bár gróf Teleki Pál előszava sem 

tartalmaz szerintem semmi kivetnivalót, már más értelmezést kaphatott. Romániában azt az 

irredenta propaganda eszközeként fogták fel. Nem tekintették a két népnek – az őszinte 

kibeszélés és a tudományos tárgyilagosság módszerével is szolgálható – közeledése érdekébe 

végzett tudományos kísérletnek, mint azt eredetileg tervezték.  

Ismerős módszerekre lelünk azzal is, ha az akkori következményeknek járunk utána. A 

könyv megjelenését követően – korabeli feltételezések szerint Daicoviciu professzor 

ösztönzésére – egy bizonyos Pintea Gherasim nevű asszisztens feljelentést tett a román állami 

szolgálatban levő régészprofesszor, Roska Márton ellen. A Történeti Erdély című kötetben 

ugyanis ő írta az Erdély őskora fejezetet. 

Roska professzort hadbíróság elé állították, és a jog valamint a tudomány minden 

logikáját mellőzve, a meghamisított tanúvallomási jegyzőkönyv módszerét is felhasználva 

ítélték el. Mint azt a Magyarország 1936. november 17-i számából megtudhatjuk, az ítélet így 

szólt: „A hadbíróság Roska Márton régész professzort államellenes izgatás miatt háromhavi 

elzárásra, 5000 lei pénzbüntetésre és politikai jogainak három évre való felfüggesztésére 

ítélte”. 

Roska mellett tanúskodott Emil Racovita, a Sorbonne volt professzora, Sian Traian a 

Roska asszisztense, és Stoica Aurel nyugalmazott ezredes mint katonatárs. 

A döntő bizonyíték nem is a könyv volt, melyet senki sem olvasott, hanem egy 

vallomás, éspedig az Asztalos Miklósé.  

Ennek története egymagában is tanulságos, és – akár az ítélet szövege – újabb 

párhuzamokat élesztget emlékezetünkben. 

Asztalos Miklós, ki felesége révén is erdélyi érdekeltségű volt, 1936 nyarát – a román 

követségen tett tapogatózó látogatás és az ott elhangzott megnyugtatás után – Kolozsváron 
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töltötte. Július folyamán a kolozsvári román hadbíróság a strandról állította elő és hallgatta ki. 

Munteanu hadbíró százados az általunk azóta már jól megismert ál(ságos) udvariassággal 

kérdezgette. Doktor úr Ön bizonyára tudja, hogy Roska professzor ellen eljárás folyik. Én ezt 

tökéletesen alaptalannak tartom és igazságtalannak látom az eljárást. Nem szeretnénk 

természetesen mártírokat csinálni, éppen ezért mondja el mit tud Roskáról! vezette fel a témát. 

A vallatás több mint két óra hosszáig tartott. Asztalos elmondta, hogy Roska teljes 

jóhiszeműséggel járt el, munkája nem is kifogásolható, hiszen tisztára tudományos jellegű. A 

közben változó külpolitikai helyzetről nem tehet, azt előre nem tudhatta. Igy folytatta: „Mivel 

tudom, hogy Roskának több kellemetlensége volt és az az érzése, hogy az ő működését 

fokozottabban figyelik, ez óvatossá teszi és ezen óvatosságnál fogva, ha ő tudja, hogy 

irredenta könyvben jelenik meg a tanulmánya, ő semmi esetre sem adja át nekem öt év előtt a 

cikket… Ha az urak Roskát el fogják ítélni és ezúttal állását is elveszíti, ok és alap nélkül 

csinálnak belőle mártírt, mert teljes tudományos objektivitással megírt cikkeknek közreadása 

nem tekinthető olyan irredenta tettnek, amelyért Magyarországból teljes magától 

értetődöttséggel külön elismerés járhatna.” 

Magyar nyelvű vallomását Munteanu ott helyben fordította, románul diktálta, majd 

aláíratta a románul vajmi keveset tudó Asztalossal. Ezt követően megígérte, hogy Roska 

ügyvédjén keresztül a tárgyalásra személyesen is meghívja tanúskodni. 

A tárgyalásról azonban Asztalos Miklóst senki nem értesítette, s ott - Roska professzort 

ezzel megdöbbentve – a következő vallomását olvasták fel: „Roska Márton úr személyére 

nézve kijelentem, hogy üldözési mániában szenved, s őt beszámíthatatlannak vélem, mert 

másképp nem tudom megmagyarázni azt a tényt, hogy bár ismerte a „Történeti Erdély” című 

munka jellegét, mégis átadta nekem a három cikket… Ha akkor nem is tudta, utólag 

megtudhatta volna Roska Márton az említett munka karakterét és visszavonhatta volna 

cikkeit. Könnyelműség volt Roska úr részéről, hogy elküldte nekem a három cikket, holott 

tudta, hogy a munkát az Erdélyi Férfiak Egyesülete fogja kiadni. Ha Romániában elveszti 

állását, Magyarországon nem rehabilitálhatják…” 

Eddig ez a történet. 

Egyébként dr. Asztalos Miklós: családunk Miklós bácsija, és felesége: Böske néni, igen 

sanyarú körülmények között élték életük utolsó éveit Körösladányban. A szakmában Asztalos 

Miklóst úgy emlegették, hogy a „Körösladányi Remete”. Munkájához nagyon kellett volna a 

főváros a maga adottságaival, de erre – amint az a birtokomban levő magánlevelekből kitűnik 

– hiába vágyott, nem érhette meg. 

A könyv új kiadásának utószavában Szász Zoltán hívja fel a figyelmet Asztalos 1936-

ban leírt, tehát már az első trauma utáni ocsúdást követő szavaira: „Erdély múltjából ma más 

események esnek közelebb hozzánk mint az előző generációhoz. És más szemszögből is 

nézzük az erdélyi múltat mint ők nézték… inkább publicisztikai szempontok vezetnek mint a 

historikusé.” 

Vajon mi a helyzet a mai szemszöggel? Erről december 5-e is mondott valamit! 

Teleki azt írja előszavában, hogy a történelmi Erdély lezárt fogalom, rajta az idő 

tartalmilag már nem változtathat, de a történelmi Erdély nem lezárt múlt, mégis ezidő szerint 

nem folytatódik. Erről december 5-e is gondoskodott. 
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* 

 

 

2005. január 26.  

 

 

Újra és újra veszélyérzettel tölt el a globalizmus gátlástalansága. A nagyvilág eseményei és a 

hazai, vagy szomszédságunkban zajló tragédiák és komédiák nap mint nap ezt sugallják. 

A gátlástalan nyomulás megannyi megdöbbentő példája, a hazug jelszavak mögé 

húzódó nyilvánvalóan bűnös vágta előre. 

A globalizáció zseniálisan rejtőzködő nevesíthetetlen erői láthatatlanok, de támaszaik a 

helyi elitek annál inkább megnevezhetők és tettenérhetők. Ez a közvetítő erő szervezi a 

továbbterjeszkedést a szükséges belső rombolást, és ad egyben utánpótlást is a magas elitnek. 

Ez utóbbit csak sejteni tudjuk, ha ezen rágódunk, az összeesküvés-elméletek zavaros terepén 

találjuk magunkat. 

Ebben a helyzetben félő, hogy bármilyen erő is jut nálunk hatalomra, mire feljut a 

csúcsra, kénytelen a globalizáció játékszabályait elfogadva, annak megvalósítójává válni. Ha 

nem így tesz, elveszti hatalmát. Létezik-e kiút ebből a rettenetes csapdából, mi lehet a 

megoldás? Hiszen ez több, mint az egykor volt gúzsbakötve táncolás. 

Reményeink csak az árnyalatokban lehetnek. Hol akad egy olyan nemzeti elit, amelyik 

képes a globalizációt meglovagolva – azt mintegy félrevezetve – időt nyerni a túlélésre?  

Mert a globalizáció vége hamarabb fog eljönni, mint hinnénk. Reménykedjünk, hogy 

nem lesz már ezt megelőzően túl késő. 

 

 

* 

 

 

2005. január 29. 

 

 

Nemzedékem elérkezett már a siratóasszonyok közelébe. Itt is, ott is siratgatják. Fogy is 

elvárás szerint.  

Még ezt a posztmodern koszmodernet is megérhettük. Sunyin lapítva, undort fakasztó 

jelszavak szajkózása közben figyelik, hogy kell elérni, hogy ne éljünk valahol túl soká, 

esetleg túl sokan! 

Minden adat rendelkezésre áll a tisztánlátáshoz, a megvilágosodáshoz, csekély 

iskolázottság is elég lenne hozzá. Az ősi, genetikailag bennünk élő intelligencia is megtenné. 

De mégsem ez történik. 

Uszítanak s mi egymást marva haladunk életünk kikerülhetetlen Via Dolorosáján. Az 

utat egymás felfeszített testeivel díszítjük, egymás szurokba mártott testével világítjuk. S jaj 

nekünk ezért a látványért, ezért a fényért. Jobban jár az, aki már ott világít, mint a fényénél 

tapogatózó balga. 
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Irathalmazokat rendezgetek, böngészek. Régi történetek kelnek életre, régi kérdőjelek 

egyenesednek felkiáltójellé, régi gyávaságok változnak bátorsággá, és hősök hullajtják el a 

babért. Micsoda kor, micsoda idők?! 

Hihetetlennek tűnik, hogy mindezen sikerült átvergődni és jó, hogy még tenni képes az 

ember. Ha a siratóasszonyok dalával az élet valóban lezárulna, évezredek alatt kihalt volna ez 

a mindent átadni akaró remény. A lét végességét a lélek genetikája és evolúciója egyaránt 

cáfolja. 

 

 

* 

 

 

2005. január 31. 

 

 

(EGY RÉGI TÖRTÉNET ÉS APPENDIXEI) 

1919-et írtak. A teherautó platóján hidegen fújt a szél. Rákosi Szidi színiiskolásait a 

Tanácsköztársaság Kulturális Népbiztosának parancsára üzemi szolgálatra vitték. Műsort 

kellett szolgáltatniuk az ipari munkásságnak. Gyárudvarok, üzemcsarnokok voltak a 

fellépések színhelyei. A teherautón ott szorongott egy majdnem húsz esztendős ifjú 

művészpalánta is: Hort Ida. Szülei közben Verspatakon éltek. Az akkor még virágzó kis 

bányásztelepülés gyógyszerésze: Hort Viktor, az egykori kolozsvári diák és Apáthy tanítvány 

volt. 

A végzős ifjú művésznő hónapok óta nem tudott semmit szüleiről. Budapesten az 

események ellenére jó dolga volt, anyai nagynénjénél: Zsolnay Miklósnénál lakott, mint a ház 

kedvence. Minden ünnepre, név és születésnapra egyedi Zsolnayval lepték meg Miklós 

bácsiék. Zsolnay Miklós azelőtt rendszeresen ingázott budapesti lakása (ma Románia 

nagykövetsége), és a pécsi Zsolnay gyár között. Külön szalonkocsijában is munkára 

rendezkedett be, ami persze éppen ebben az időszakban jelentős akadályokba ütközhetett. 

Hort Ida – aki nem más mint édesanyám – ekkor még semmit sem sejt arról, hogy 

további életéből 58 évet Erdélyben fog tölteni, mielőtt 77 évesen, özvegyen, kifosztva, 

visszatér fiatalságának színterére: Budapestre. Egyetlen gondja az, hogy nem tudja szüleivel 

mi történhetett. Előérzetei rosszak, hiszen 1848 sötét árnyékként él a család emlékezetében. 

Akkor Zalatnán a család egyik ágának asszonyait és gyermekeit kegyetlenül kiirtották. A 

terhes asszonyból kimetszett csecsemőt kaszával a fára szegezték, az emberi maradványokat 

disznókkal etették fel. Ez valóban megtörtént esemény, de persze olyan, amelyet emléktábla 

nem hirdet sehol. A sötét előzmények tehát méltán nyugtalanították anyámat, és az 

ifjúmunkás szervezettől, annak is ifjúszínész tagozatától igazolást kérve nekivágott a nagy 

utazásnak. A román fronton is keresztüljutva, izgalmas kalandokat megélve érkezett haza 

szüleihez. 

A fenti bevezető események el is döntötték, hogy Erdélyben marad. Rövid 

marosvásárhelyi intermezzo után – melynek hozadéka Molter Károly és Metz István életre 

szóló barátsága – a Janovics Jenő által Trianon után hatalmas energiával és áldozatokkal 

újjászervezett Kolozsvári Magyar Nemzeti Színház első korszakának ünnepelt színésznője 
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lett. Dráma, vígjáték, népszínmű, operett, sőt opera fellépés is szerepelt repertoárjában. 

Szentgyörgyi István jubileumi előadásának feltételéül szabta, hogy Hort Idy (ez lett 

művészneve) legyen az egyik partnere. 

Ezenközben a Kolozsvári Református Kollégium diákjai is élték a maguk életét. Az 

iskola, ahonnan apám és számos osztálytársa 1916-17-ben önként jelentkeztek az első 

vonalba, s rövid kiképzés után egyenesen a piavei pokolba mentek harcolni (sokan közülük 

meghalni), már újabb évfolyamokat nevelt. Az iskola nagytekintélyű igazgatója Kovács 

Dezső volt. Emlékezetével éppen ideje lenne foglalkoznia a kutatóknak. 

Elmesélni szánt történetünk elején 1921-ben járunk. A diákok hosszú idő óta, 

generációról generációra adva szerkesztik a „Bakter” című gúnylapot. Vidámak, szellemesek, 

fiatalok, a világégés után helyüket és hangjukat keresik. Még senki sem érzi a tragédia valódi 

méreteit. Ideiglenesnek hiszik az egész képtelenséget. És közben túllőnek a célon. Az 55. 

évfolyam első számába, a tanárokat sértő anyag kerül. Az egyik kolozsvári lap március 21-i 

különkiadása így ír erről: „Régi diákregékre emlékeztető események játszódtak le a 

református kollégium öreg falai között az elmúlt napokban. A diákok híres lapját a „Baktert” 

a tanári kar elkobozta és fegyelmi vizsgálatot indított a lap szerkesztősége ellen. Az ok két 

apró írás, melyet a nagyon szellemes, de kissé túl merész diákszerkesztők követtek el. Az 

egyik: a „háromszög” a tanári kar egy igen becsülésreméltó tagjának családi életébe piszkál 

kissé indiszkréten bele, a másik cikk szociális tendenciájával bántotta a tanárok subtilis 

lelkületét. 

A vizsgálat megindult és a tanárok élükön Kovács Dezső igazgatóval – megfelejtkezve 

az egykor hasonló módon elkövetett diákcsínyekről – szigorú megtorlásra készültek.  

A diákság – mint obstrukciós elem, – a múlt héten rendezett színházi trükkel felelt. 

Ismeretes ugyanis, hogy a „Cseregyerekek” legutóbbi előadásán Hort Idi  egészen véletlenül – 

a szerepében levő következő szavakat : – A diákok gerundiummal verik a tanárok ablakait! – 

így ejtette ki: a diákok Bakterrel verik a tanárokat! – 

Elképzelhető, hogy az – egészen véletlenül – az állóhelyen tartózkodó diákok, fanatikus 

tapsviharban törtek ki és – more patrio – az ötletes művésznőt kocsin vitte haza a lelkesedő 

diákság. 

Az eset körülményei igen szomorúak voltak. 

A tanári kar – ismételten megfeledkezve arról, hogy boldogult diák korában ennél 

vastagabb dolgokat követett el, úgy a Bakterben, mint más helyen, – súlyosan megtorolta a 

merénylőket. 

Kiszivárgott hírek szerint – dacára annak, hogy Kovács Dezső igazgató, érdeklődő 

körök előtt az ellenkezőről tett nyilatkozatot, a négy főbűnös közül egy fiút kicsaptak a 

kollégiumból, a másik három pedig elégségest kap magaviseletből. 

– Mind a négy fiú – tehetséges jó tanulók – érettségi előtt áll. Tehát valóságos csapást 

jelent számukra ez a tanári határozat. A kicsapott diák – véletlenül! – zsidó. A másik három 

számára a rossz magaviseleti osztályzat lehetetlenné teszi az egyetemre való beiratkozást. 

A dolog pointje azonban most következik. 

A diákok küldöttségileg felkeresték Grandpierre Emilt, hogy mint a magyarság hivatott 

vezére – interveniáljon a szerencsétlen diákok érdekében a túlszigorú igazgatónál. 

Grandpierre megvetően végigmérte a kérelmező diákokat, azután érces hangján a következő 

történelmi jelentőségű szavakra fakadt: 
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– Maguk erkölcsi romlottságukkal megpecsételték Magyarország sorsát. Megérdemlik a 

sorsukat! 

És elkergette a diákokat. A megdöbben fiuk most minden követ megmozgatnak 

megmentésük érdekében. Szeretnénk hinni, hogy Kovács Dezső igazgató nem osztja 

Grandpierre lesújtó véleményét és a consilium abeundi kimondása előtt kétszer is 

meggondolja a dolgokat. 

Hiszen ő is volt egyszer fiatal diák…” 

Eddig a dokumentumok. Most pedig jöjjön az, amit még a családi legendáriumból 

tudok. 

Anyám nem pillanatnyi ötlet alapján tette, amit tett. Valóban sajnálta a nála nem sokkal 

fiatalabb fiúkat, és nem hagyta őket cserben ezután sem.  

Egy következő előadáson megpillantva ott a zord, de mégis közkedvelt és főleg 

nagytekintélyű igazgatót, dalába beleszőtte, hogy bocsásson meg a diákoknak. A megismételt 

rögtönzés már rá nézve is majdnem következményekkel járt. Saját igazgatója hívatta színe 

elé, s csak népszerűsége és nélkülözhetetlensége mentette meg az akár a szerződésbontásig is 

terjeszthető megtorlástól. 

Az igazgató szíve azonban meglágyult, és bűnbocsánatot hirdetett. 

Hogy a történet e második része nem légből kapott, azt egy újabb dokumentum igazolja, 

éspedig a Tükör című lap, melyben az Ellenzék című újság március 31-i számában olvasható 

– anyám motívumait is taglaló –  kritika által kiváltott vitát írja le. 

A Kis hírek rovatban ez áll: „A diákok és a kritikus. Egy önérzetes hangú levelet 

kaptam, melynek itt a beküldők kívánsága szerint helyet adok már azért is, hogy a magam 

megjegyzéseit az ügyhöz hozzáfűzhessem. Íme a levél: 

„Igen tisztelt Szerkesztő Úr! 

Az „Ellenzék” március 31-iki számában a „Yu-Shi” operette kritikájában 

megbotránkozva olvastuk, hogy a fentebb említet lap kritikusa, akinek nevét nem akarjuk 

megemlíteni, a diákságnak az egyik művésznő melletti állásfoglalását klakknak minősítette. A 

mélyen tisztelt kritikus úr, úgylátszik nem vette észre, hogy az állóhely nem inasokkal, hanem 

diákokkal volt tele, ami lényeges különbség. Továbbá az emlékező tehetsége is nagyon rövid 

lehet, mert tudhatná, hogy a diákság eddig is annak tapsolt és ezután is annak fog tapsolni, 

akinek akar s a mélyen tisztelt kritikus úr ezt a régi szokást, akár hogyan erősködik is, nem 

fogja megváltoztatni. Különben pedig úgy látszik, hogy a mélyen tisztelt kritikus úr nem 

tudja, hogy szavai nemcsak a diákok, hanem az illető művésznő becsületét is mélyen sértik, 

azért, tehát ha még nem tudja, akkor most felvilágosítjuk, hogy klakk (claque) francia szó és 

tapsot jelent, de jelenti még a bértapsolók gyülekezetét is, amivel azt hisszük, hogy a kritikus 

úr nem akart minket gyanúsítani. Ezt pedig különösen figyelmébe ajánljuk a mélyen tisztelt 

kritikus úrnak. 

                                                                                                   A diákok.” 

 

Az illető kritikust nem akarjuk védelmünkbe venni, elvégre, aki kritizál, az tűrje el a 

kritikát saját magán is. Valószínűnek tartjuk azonban, hogy a kritikus az „inkriminált” klakk 

szót nem a sértő értelmében akarta használni. Ellenben mondok nektek valamit, fiúk: Én is 

voltam diák, egy egy előadás után én is részesültem abban a szerencsében, hogy az isteni 

művésznők lovaival megismerkedtem. De higyjétek el, nem kell olyan fene nagy lármát 
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csapni ott a földszinti állón. A tapsot senki sem akarja elvitatni tőletek, ne is engedjétek, de 

azért ne indítsatok offenzívát az emberek dobhártyája ellen. Ti már nem is tapsoltok, hanem 

doboltok. Azt pedig higyjétek el, az érdekelt művésznőn kívül senkinek sem kellemes 

hallani.” 

 

Ez az eset, a megbocsátást kieszközlő dalt követő előadások valamelyikén lehetett. A 

dátum (március 31.) gyanúsan stimmel. Sajnos erről anyámat – aki 94 éves korában halt meg 

Budapesten, és a Farkasréti temető művészparcellájában nyugszik – nem kérdezhettem meg, 

mivel ezt a lapkivágást csak most, a családi iratok rendszerezése közben találtam meg. 

 

A történetnek azonban van még érdekes appendixe. 

A büntetésre kijelölt fiatalok között volt egy Baumgarten Sándor nevű szépreményű ifjú 

is, édes testvér a nem egyöntetű megítélésnek örvendő politikussal, Bányai (Baumgarten) 

Lászlóval, akit a szocializmus évtizedeiben éltek, vagy arról valamelyest tájékozottak jól 

ismernek. 

Nos történetünkben 1959 kapcsán is a színjátszás került előtérbe, ekkor zajlott ugyanis 

az egyetemek egyesítésének emlékezetes és félelmetes színjátéka. A Szabédy László és 

Csendes Zoltán áldozatát is követelő eseményeknek Marosvásárhelyen is volt kistestvére. Az 

Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen is szükség volt a románosítás miatt esetleg fellépő 

nyugtalanság megelőzésére. Ezért néhány diákot el kellett távolítani onnan, és így példát 

statuálva a félelem magjait elhinteni. A fűnyíró engem is elért és 1956-os állítólagos bűnökre 

hivatkozva az ötödév végén távolítottak el az ország összes egyeteméről. 

A nagy családi kétségbeesésben jószándékú támasz is akadt. Dr. Baumgarten Sándor, 

aki ekkor Szamosújváron volt talán rajoni főorvos, megpróbált felcserként alkalmazni a buzai 

körzetben. El is mentem kis időre az új állomáshelyre, de közben ott kiderült, ki is vagyok, s 

ráadásul megtudtam, hogy a fizikai munkát jobban honorálják. Ezért Borsabányán kötöttem 

ki, az ottani ólombányában mint osztályellenség, természetesen ott is szocialista 

összeköttetéssel. Kapusán György, idősebb kollégám kezelte az ólombánya – apró és igen 

barátságos – cigány káderesét. Ő juttatott be a rehabilitáció útjának kezdetét jelentő állásba. 

Sándor bácsi kedvessége azonban így is emlékezetes maradt számomra. Haláláig tartó 

levelezés lett ennek a folytatása és mai napig nagy tisztelettel és szertettel gondolok vissza rá, 

a „Bakter” egykori kisdiák szerkesztőjére. 

A másik appendix Csűry Bálint, a szépemlékű nyelvész nevéhez fűződik. Ő volt az a 

tanár, akinek magánéletébe a diákok oly tapintatlanul belepiszkáltak. Csűry Bálintot viszont 

apám szentként tisztelte. Állította, hogy neki köszönhette azokat az ismereteket, melyek 

oktatói és szakírói pályafutásán végigkísérték. Nem csak saját beszédeit, könyveit írta meg, de 

mindenkor és mindenhol őt kérték meg kollégái az írásra, vagy a lektorálásra.  

Abban, hogy én most e történetet leírhatom, jelentős része van apámnak, aki összes 

fogalmazványom szigorú bírája volt iskolai éveim alatt. A másik gyökér e téren 1949-50-be 

vezet, amikor a Kolozsvári Református Kollégium utódiskolájában, ötödik osztályban, Létay 

Lajos volt a magyartanárunk, és ha jól emlékszem osztályfőnökünk is. Egész évben a János 

Vitézt tanultuk, s minden két-három szakaszáról fogalmazványt kellett írnunk. Ekkor 

tanultam meg magyarul érthetően és tömören írni, és talán gondolkodni is. Létay pedagógusi 

munkájára aztán a pontot Nagy Pál – a későbbi ismert irodalomtudós – tette fel, aki érettségiig 
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vitte osztályunkat. Ha szerény íráskészségem életemben betöltött szerepére gondolok, nagyon 

hálásnak kell lennem nekik, két nagyszerű tanáromnak és édesapámnak, rajta keresztül pedig 

Csűry Bálintnak, a későbbi debreceni jeles egyetemi tanárnak. 

Micsoda sorspusztító történelmi távlatokat ível át ez a néhány időpont: 1921-1949-1959-

2005. 

 

 

* 

 

 

2005. február 5. 

 

 

Az olvasó értelmiségi mindenkor tanácsot, kapaszkodót keres olvasmányaiban. Ma már 

alig akad ideje a szépség nyomába eredni, s csak mindenkor véletlennek hitt sorsa lehet 

segítségére azzal, hogy Istennek hála – nem kevés nagyjaink – e kettőt még ötvözni képesek. 

Így pallérozódunk az öldöklő harcmezőn, midőn fegyvereink, mint egykori míves szép 

kalabérok, nyeregtáskák, remekbe készült pajzsok azok szavai lesznek, kik kiérdemelték 

bizalmunkat, és hitünk, reménységünk támaszaivá váltak. 

Mennyi vita zajlott az utóbbi időben a politizáló tollforgatóról. Magam is 

belekontárkodtam elkerülhetetlenségét, s ha nem is kizárólagos, de tagadhatatlan magyar 

jellegét hangsúlyozva. 

Soha meg nem tudom köszönni jósorsomnak, hogy életemet mindenkor úgy forgatta, 

ahogy. Vagyis mindenkor az írástudók közelében. Már születésem előtt keresztapaságot 

vállalt fölöttem a Hitel szerkesztősége. Az ezzel járó felelősségnek most próbálok megfelelni, 

s leróni a hálát irányukba, egy éppen nyomdára váró – róluk szóló – könyv erejéig. 

De nagy generáció kísérte s kíséri még ma is a Kolozsvári Református Kollégium (és 

utódiskolája)-beli tanulótársaim által is életemet. Aztán munkám révén már én is segítő kezet 

nyújthattam azoknak, kiknek barátsága mérhetetlenül több volt, mint amennyit én orvosként 

segíthettem. Nagy sorsfordulóimon rendszerint írók kísértek el. A két haza közti 

tántorgásomban Sütő András, Illyés Gyula és Csoóri Sándor, kinek nevét most a 75. 

születésnap mián is illik leírni, s kinek éppen most próbáltam – erre emlékezve – ismételten 

köszönetet mondani.  

Ők – sokan – voltak azok, akik nem csak a magamfajta szerencsefi életét befolyásolták. 

Nem csupán fizikailag fogván meg kezeinket, ha kellett, hanem nemzedékek sorsát, 

írásaikban küldött mentőívekkel(!) próbálták, s próbálják felszínen tartani ma is. Egyedüliek 

ők úgy is, mint olyanok, akik a jövővel is foglakoztak, avagy még foglalkoznak a politika üres 

és hitelét vesztett petárdáit feledtetve. 

Őket olvasva lehet már csak felemelni fejünket, és eligazodni a szennyes érdekek 

életünk vizeit páraként takaró átláthatatlansága felett. Igen! Olvasni, olvasni kell, és keresni az 

igazságot, a pislákoló vagy égő, olykor lobogó lángokat, és aztán belőlük parázsló 

rőzsegalyakat kiemelve, azokat általadni egymásnak. 
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Ilyen pislákolások, lángok és lobogások között telt el az utóbbi huszonnégy órám is, és 

ismét rájöttem, hogy amint öregszünk, egyre jobban észrevesszük a nagy és a sok apró 

kapcsolódást: azt, hogy minden mindennel összefügg. 

Felütöm a hétvégi lapot s olvasom. Csoóri Sándor azt mondja ünnepi írásában, hogy 

Ady és Németh László tisztánlátásukból fakadó dúvadszerű magányosságukban az 

elviselhetőnél sokkal nagyobb terheket cipeltek, ezért aztán sebezhetőbbek, sértőbbek és 

követhetetlenebbek. „Kétségbeesésükben sose a hétköznapi logika lépcsőin szaladgálnak, 

hanem a látomásokén, amelyek a történelem, a sors, a végzet minden szintjét összekötik 

egymással.” Példaként mindjárt megemlíti Németh László 1939-ben írott Kisebbségben című 

könyvét, s ezt írja: „A mindenkori magyar irodalom legbotrányosabb műve ez a hosszú 

tanulmány. Kétségbeesés és lázadás közös szülöttje.” Mint írja, a szerző éppen a rendre 

vágyik, és a múlt kuszaságát szeretné megszűntetni, elfújva a ködöt. „…semmire sincs 

nagyobb szüksége, mint hogy teste fölött leginkább magyar öntudatot hordjon.” Csoóri 

Németh túlzásait – mint mondja – a maga nyelvére fordította le, és sértő eszmefuttatásaiból 

nem csak a vádat, de a segélykiáltást is meghallotta. Szomorúan ismeri fel, hogy december 5-

e után a Németh féle mély, és hígmagyar is túlhaladott már. Németh ma már annak is örülne, 

ha hígmagyarokra lelne, hiszen helyettük ma már csupán nemmagyarokat találna. 

Mindezeket a mindenek összefüggésének jegyében, a Visszanéztem fél utamról című 

kötetének bemutatása kapcsán írja, és felhívja figyelmünket, hogy abban minden 

idegszálukkal sorsunkhoz és nemzeti kultúránkhoz kötődő írások vannak, amint hogy onnan 

indult ki Bartók és Kodály is. Csoóri eztán paraszti gyökereiről ír röviden és igen szépen, s 

azokról a meghatározó ifjúkori élményeiről, melyek gyökereivel egy irányba terelgették. 

Végül eljut a felismerésig, hogy minden nép a maga módján lángelme. 

Aztán ezt írja: „Államot teremteni Szent István-i módon titáni erőfeszítés és tehetség, de 

fönntartani benne az életet csak munkával és kultúrával lehet.” Elmondja, hogy a kultúrába a 

népi éppen úgy beletartozik, mint a magasnak nevezett. „Nem véletlen tehát, hogy amikor –

baljós előzmények után – a több száz esztendős paraszti életformákra teljes súlyával rárogyott 

az ég, kapkodva, kétségbeesve mentettük, ami menthető. Bartók és Kodály, amikor 1906-ban 

elkezdték gyűjtőmunkájukat, a huszonnegyedik órát emlegették. Az értékmentéshez nekünk a 

huszonnegyedik óra utáni egyetlen lélegzetvételnyi idő jutott.” 

Csoóri üzenete igen mélyen érintett. A magyar paraszt és a paraszti életforma értékeit 

apám tanította meg nekem, s ennek fontosságát nem csak a kolozsvári Hitel – házában 

otthonára lelt – szellemi körének az övéhez hasonló véleményével húzhatta alá. Az általa 

gyakorlati felszámolásáig ügyvezető alelnökként irányított intézmény, az Erdélyi Magyar 

Gazdasági Egyesület iránti haláláig tartó rajongásával is erre tanított. Tudom, hogy 

mindenféle tevékenységei, beosztásai és sorolható címei közül ez az, amelyet elvárt volna, 

hogy síremlékére felvéssünk. A magyar paraszt szeretete volt életének vezérmotívuma. 

Az olvasói élmények azonban halmozódnak. Megérkezik a posta, és a mihaszna 

reklámkupac tetején igazgyöngyként tündököl – egy másik születésnapos – a 86 éves Lőrinczi 

László levele Szardínia szigetéről, Settimio San Pietróból. Laci bátyám az Áldás Népesség 

mozgalom indulásáról írt soraimra is válaszolva Csép Sándort üdvözli rajtam keresztül, s a 

kalotaszegi egykéről készült filmjének bemutatójára emlékezik. Aztán ezt írja: „… új 

népesedéspolitikai koncepció kell, a toldás-foldás nem elég. Kerestem, nagyon kerestem egy 

mintát hozzá… amely igazságot is szolgáltatna a magyar parasztságnak; dolgozott, 
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szenvedett, katonáskodott és – a mai napig – lényegében nem változott a sorsa, senki nem 

vállalta fel annak emberiesítését. (…) A gazdasági életben ők jelentik az állandó 

nélkülözhetetlen alapot (…) amelyet pozitív diszkriminációban kellene részesíteni még 

jónéhány évtizedig. (A rendszerváltás után egyre vártam, hogy megszülessék ez az új 

koncepció… hiába!) (…) Akkor, 1942-ben (amikor Kolozsvárt a Március-mozgalmat 

gründoltuk), ki tudja hol, de nem külföldi forrásból, alkalmam volt megismerkedni az angol 

Beveridge-tervvel. A háború kellős közepén az angolok kiérlelték azt a tervet, hogy az állam 

tőkének tekintse az újszülöttet, azaz befektetésnek, javára tehát helyezzen el bizonyos 

összeget a nemzeti bankban, amely ott nagykorúságáig kamatozik – és ekkor persze kézbe 

veheti. A gyerekkel tehát nő a család biztonságérzete is a jövőjét illetően, egyben a földhöz 

való kötődését is erősíti.” Aztán arról ír, hogy Amerikában is valami hasonló terv 

bevezetésére készülnek. Majd így folytatja: „Nyilvánvaló, hogy újabb modernebb 

elképzelések is életképesek lehetnek… A fontos: a nemzetpolitika központjába állítani a 

földet és dolgozóit. Móricz Zsigmond szelleme lebegjen a politika fölött.” Lőrinczi László 

levelében elmondja, hogy 1941-42 fordulóján, Kolozsváron három népi estet rendezett a 

Diákházban: Németh László, Kodolányi János, Veres Péter, Cs. Szabó László; majd Kovács 

Imre és Erdei Ferenc; végül Móricz Zsigmond részvételével. Atya Isten! Micsoda névsor – 

tehetjük hozzá mi. Így végzi: „Így próbáltuk akkor a város figyelmét a falu felé fordítani.” 

Gondolatban elkerülhetetlenül és azonnal kapcsolok. Nyomasztó módon telepszik rám a 

globalizált társadalomról tanult adatok közül az a bizonyos 3%. Ennyi ember kellene állítólag 

megtermelje a 100% mezőgazdasági termékeit. Még felmerül bennem a kétely, hiszen ha 

például biogazdálkodásban gondolkodunk, akkor ez nem lehet cél, és az emberi munkaerő 

lenullázása sem tartozhat a bölcs dolgok közé. A profithajszoló személytelen globálagy 

azonban ezt tűzte ki célul, de majd jönnek a következmények, akár a környezetszennyezés 

terén. Ehhez még annyit fűznék hozzá, hogy már ma is van Magyarországon kisebb megyényi 

területtel bíró mezőgazdasági holding, és hogy a magyar mezőgazdaság bevételének zöme 

körülbelül száz embert gazdagít. 

A történet aztán még folytatódik. Egyazon huszonnégy órán belül kapom nyugaton élő, 

és sorsunkat csendes szörnyülködéssel szemlélő barátom, Szőcs Károly doktor e-mail 

üzenetét. „Ezt olvasd el” mondja, és küldi egy erdélyi újságnak leadott sorait. Így ír: „ A 

német média január 30-án emlékezett meg arról, hogy 1930. január 30-án, pontosan 75 évvel 

ezelőtt hozta Moszkvában a központi bizottság a kulákság felszámolása és a mezőgazdaság 

kollektivizálásáról szóló határozatot: „Intézkedés a paraszti háztartások likvidálásáról a totális 

kollektivizálás területein” – ahol attól kezdve kuláknak minősült mindenki, akinek négy, vagy 

több szarvasmarhája volt, vagy vasekét birtokolt, vagy pedig idegen munkaerőt alkalmazott.” 

Aztán leírja a több millió áldozat sorsát, kik közül csak az éhenhaltak száma 6 millió 

volt. Ezeket nem kellett deportálni. Trockij véleménye a parasztokról így hangzott: 

„svábbogarak, ikonok”. A munkásosztály szövetségese helyett ellenségnek számított. 

Hozzátenném: nem véletlenül. Aztán a nagy eszmének Jaltában garantált Nyugatra kúszása 

során Károly barátom is megtapasztalhatta a magáét. Kilencedik osztályos emlékéről így ír: 

„Első napon az esedékes francia óra azzal kezdődött, hogy a púpos franciatanár, egyben 

iskolaigazgató is, végigjárta a padok között az egész osztályt, megállt mellettem a középső 

padsor felénél, és csak annyit mondott: „Károlyka, óra után gyere be az igazgatói irodába”. 

Bementem.  Ekkor felállt íróasztala mögül és elkezdte nagy lépésekkel róni körös-körbe az 



 - 111 - 

igazgatói irodát egy olyan körben, amelyiknek a közepében én álltam ügyetlenül, és 

tehetetlenül, s hallgattam amire a mai napig pontosan visszaemlékszem: „Károlyka, az intézet 

vezetőtanácsa úgy határozott, hogy, mivel apádot kuláknak nyilvánították, el kell hagynod az 

iskolát.” (…) Így hát azonnal vettem iskolás táskámat, lementem a bentlakásba, hátamra 

vettem a szalmazsákot s valahol az udvarban hátul, a disznópajták közelében, kiürítettem. 

Ezután összehajtogattam és összekötöztem a saját paplant, ágyneműt, minden cókmókomat s 

déli 2 órakor felültem a Szabó Károly előtti buszmegállóban a brassói buszra, amelyikről 

délután 5 órakor szálltam le Olasztelken.” Itt már szállóige volt a román pártaktivista tört 

magyar szövege: „Te dolgozó paraszt, én adom neked az egyenes út, ami le is út, fel is út” 

Ebbe a mondatba sűrűsíthető a magyar parasztság egész sorsa. Egyenes utat kapott le és 

fel. Erdélyben és az anyaországban. Román és magyar pártaktivistáktól, a későbbi eredeti 

tőkefelhalmozóktól. Ezért ez az út ma sem jobb, sőt az Uniós belépés után ismét tragikus 

fordulatokkal bővelkedő. Folyik körülötte a politikai szócséplés, de a megoldások nem 

igaziak. A magyar paraszt, sőt még az azt felváltó mezőgazdasági proletár is eltűnőben van, 

akár a mélymagyart felváltó hígmagyar, amelyik azért még több volt a nemmel szavazó 

nemmagyarnál. 

Hát ilyeneket olvashat és gondolhat rövid huszonnégy órán belül egy kapaszkodók után 

nyúlkálni óhajtó mai magyar értelmiségi, kinek veszélyessége a globalizációra legalább 

akkora, mint volt paraszt elődeié a szocializmus építésére. Csupán sorsának megoldása lesz 

humánusabb. Beérik kevesebbel, s megkímélik a testi éhhaláltól. Éppen csak azt a kultúrát és 

annak fogyasztóit számolják fel, cserélik le fokozatosan, mely éltette és létének értelmét adta. 

Lételemét vesztve vergődhet partravetve, mint nemrégen a kolhozba terelt paraszt. 

 

 

* 

 

 

2005. február 18. 

 

 

Töményen folyik a média-beöntés, agyak telnek, agyak ürülnek. Valóságos szellemi 

anyagcsere ez, s a végtermék újra felhasználtatik.  

Ez most a helyzet. 

Egy néhány napos, lazítást is szolgáló utazásom során alkalmam volt beszélgetni „az 

emberekkel” vagy „a polgárokkal”. Gondjaikat hallgatva, rövid időn belül összejött több 

furcsa, de nagyon időszerű ellentmondás. És manapság, ha beszélgetni kezdek, általában ez 

történik, aztán feledésbe merül téma és ellenérv. Leülök tehát és rögzítem az éppen most 

felmerülteket még akkor is, ha egyeseknek majd akad közötte közhelyes, mert arra is rájöttem 

már, hogy az igaz érveket (ellenérveket) sohasem elég ismételgetni. 

 

(Közben igen érdekes dolog történt. Miután – az említett utazás miatt a napi postában 

keletkezett lemaradásomat pótlandó – vázlatosan leírtam a fenti gondolatokat, többek között 

elolvastam az országértékelő beszédeket is, és mit tapasztaltam? Nos a beszédektől teljesen 
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függetlenül felmerülő kérdések jórészt lefedték az azokban felmerült vitatható és vitathatatlan 

gondolatokat.  

Ez mindenekelőtt abban erősített meg, hogy igaza van Orbán Viktornak, amikor azt 

mondja, hogy a legfontosabb az állampolgárok meghallgatása lenne. Így kell lennie, hiszen a 

velük folytatott beszélgetésekre születtek válaszaim, s azt is igazolhatom, hogy 

beszélgetőpartnereimet akkor még egyáltalán nem befolyásolta a beszédeket mondók 

gondolatmenete. 

Most tehát elővettem a vázlatot, s érdekes módon még a sorrenden sem kell 

változtatnom, a témák a volt miniszterelnök fejezeteit sorrendileg is híven követték. Mintha 

összebeszéltünk volna. Ugyanakkor, az így születő válaszok Gyurcsány értékelését 

kérdőjelezik meg.) 

 

1. A beszéd elején említett „hantaméterrel” mérő politikára én a bevezetőmben utaltam 

már akkor, amikoris a „média-beöntést” említettem. A média nagy beöntői maguk a hatalmat 

birtokló politikusok – élükön az új vezérrel – aki saját módszerét feledve bírálja éppen e 

módszert. A szálka és gerenda példázata soha ilyen kézenfekvő nem volt. Részéről 

megnyilvánuló hasonló kettőslátásra még lesz példánk. 

 

2. Ami a falvak helyzetét illeti, itt én a következőket jegyeztem fel: még rendszerváltás 

előtti, általam is itt megélt történet a kisfalvak iskoláinak felszámolása és a körzetesítés. 

Végigéltem a lelkesedés lozinkabő, a végrehajtás fájdalmas és a kijózanodás – zavart 

hallgatásokkal megszakított – időszakait. Először az oktatási színvonal emelését és 

ésszerűséget emlegettek. Aztán, mikor kiderült, hogy melléfogás, elismerték, hogy legalább 

alsó tagozatot mindenütt kellett volna hagyni, s ha lehet többet is. Rájöttek, hogy egy 

problémát nem lehet csak egy oldalról vizsgálva felvetni, s főleg nem „megoldani”. A 

kistelepülések elvesztették – sokszor egyetlen – értelmiségijüket, a tanítót. Nem volt, aki egy 

kérvényt megfogalmazzon, egy törvényt értelmezzen, adott esetben egy levelet ki – vagy 

felolvasson. S akkor a gyermekek, tehát a jövő szempontjából keletkező oly sok hátrányt még 

nem is említettem. 

Aztán, részben ezt is pótlandó, a polgári kormány létrehozta a falugazdász hálózatot. A 

kormányváltás azonnal belenyúlt ebbe is. Először jórészt saját embereikre cserélte, aztán 

szétverte. 

Árván maradtak a magyar falusi kisközösségek. 

És most mi történik? Az oktatást ismét a körzetesítés irányába akarják terelni. A 

szocializmust építő elődök tapasztalatai, tehát a saját tapasztalataik sem intik őket 

óvatosságra. Ráadásul nem is takargatják, hogy ennek financiális okai is vannak. Olyan 

területen döntenek kizárólag anyagi szempontok, ahol ezek csak egyik, és nem a legfontosabb 

érvként szerepelhetnének. Az oktatás „olyan nagy üzlet”, hogy nem lehet belőle üzletet 

csinálni. Ezt mindjárt bizonyítani fogom, ugyanis a tudásalapú társadalmat is nagyon régen 

emlegetik. Ennek sikerességére a kistigrisek voltak az első példa. Ők nem az olcsó 

munkaerőre, hanem a képzettre alapoztak. Már az elmúlt század utolsó előtti évtizedében 

megjósolták, hogy a XXI. század a tudás társadalmát hozza el. Ők még ezt is megelőzve, 

szerény pénzeiket az oktatásba „ölték”, s mint tudjuk nagy sikerrel! 
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Na, és mit tettek, mit tesznek most a mi vezetőink? Mindenekelőtt és szinte csakis az 

olcsó munkaerőre alapoznak, ezzel akarják idevonzani a működő tőkét. Egy-két verbális 

megnyilatkozástól eltekintve az ellenkezőjéről semmit sem hallunk. Mintha versenyezhetnénk 

olcsó munkaerőben a kelettel, s főleg a távolival. Emellett, hogy biztos legyen a sikertelenség, 

még el is vonnak az oktatástól, ahelyett, hogy azt a keveset, ami van, odapumpálnák, mint a 

sikeres példa-országok. S még ezzel sem érik be, hanem az egyre dominánsabban liberálisnak 

nevezhető szemlélettel a tanügy színvonalát tudatosan rombolják. Kiderül, hogy a tehetségek 

felkutatása és az elitképzés az általuk fasisztának nevezett Horthy korszakban is sokkal jobb 

volt. 

Az ország jelen s jövőbeli szellemi színvonaláról beszélve, nem felejthetjük el az ehhez 

oly szorosan kapcsolódó média színvonal gondját. Erről csupán annyit, hogy egyetlen 

mutatónak a nézettséget, hallgatottságot ismerik el. Ennek érdekében – és alig tagadható 

módon, számos hátsó gondolattól is vezettetve – a közszolgálati és a kereskedelmi média is 

alámegy az igényeknek, mintegy „lebutítva” működik. Ez persze aztán beindítja a 

legveszedelmesebb örvényt, ugyanis a média magának nevel közönséget, melynek ezt 

követően ismét alá kell „ígérjen”, mert éppen ő butította el. Ezután ismét önmagát kell 

továbbbutítania, és ez egyre így megy, miközben továbbra is csak a nézettség mutatója 

számít. A reklámozót ez érdekli, ezért fizet, s a pénz, a profit ismét a színvonal sírásója lesz. 

 

3. Ha a szellemi zuhanást már így garantálták, következik az anyagi is. Ez a fejezet 

Orbánnál az „Államadósság” címet viseli. 

Egy ilyen szellemi szintre beállított társadalomnak már könnyű magyarázkodni a 

hatalomban levők országértékelésekor az ellenzék által feltett kérdésre, hogy hol is van az a 

pénz? Mégpedig így: a fizetésekben, a nyugdíjakban. (Ezt megelőzően meg úgy, hogy fogd be 

a szád!) 

Talán még sokan emlékeznek arra, hogy a jelenlegi elit, vagy annak szülei, a 

gulyáskommunizmust is adósságból működtették, s saját pénzügyéreik vonták le bukás után a 

következtetést, hogy adósságból nem szabad életszínvonalat finanszírozni, hanem azt a tőkét 

működésre kell fogni, s csak az ebből származó haszon lehet az életszínvonal megalapozója. 

Ők azonban azt remélik, hogy ezt is elfeledtük, s könnyedén mutogatnak zsebeinkre, hogy a 

hatalmas iramban növő adósságot igazolják. Gyurcsány Ferenc erős hangsúllyal, 

félreérthetetlenül és tagoltan mondotta el erre vonatkozó mondatát. Mindennek a teteje aztán 

az, hogy ő vádolja Orbánékat kádárizmussal. Mi a legigazibb kádárizmus, ha nem a 

gulyáskommunizmust fenntartó gulyásra költött államadósság, vagyis egy bukott módszer 

túléltetése a jövő felélése árán!? A szintén emlegetett aszfalt is jövőt felélő módszereik 

egyike. Jelen metódusuk szerint ők fogják a legtöbb nemzeti színű szalagot átvágni a 

választások előtti átadások során, majd az elkövetkező kormányok (által sarcolandó 

magyarok) fogják kifizetni mindennek az árát. 

 

4. Az egészségügy helyzete semmiben sem különbözik az oktatásétól. Ez sem lehet piaci 

kérdés. Fel kellene már fognia a hatalomnak, hogy a gazdasági életnek kétszeresen is 

hajtómotorja lehet. Mindenekelőtt a munkaerő karbantartásával és az egészséget befolyásoló 

egyéb tényezőket is kévébe fogva, a lakosság egészségi állapotának javításával „ócsítva” 

(hogy ők is értsék) a lakosság ellátásának „nyűgét”. Másodsorban pedig újra és újra 
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figyelmeztetnék arra, hogy az egészségügy talpraállítása a gazdasági fellendülés egyik nem 

elhanyagolható motorja lehet és a népgazdaság fellendülését százalékban kifejezhető módon 

befolyásolhatja. Az utóbbi időben ezt sem nagyon emlegetik, bár elhangzott félmondat az 

egészségiparról s állítólag belső körökben ismét megpendítette egy lobby. Sajnos, amikor 

ennél több került szóba, akkor sem volt vevő rá a pénzügyi szemlélet. Talán éppen most? 

 

5. A munka, otthon és biztonság kérdését nem képes egy olyan vezetés kezelni, amelyik 

saját hatalmi és anyagi érdekeit nézve a globalizáció lakájává vált. Erre csak olyan hatalom 

alkalmas, amelyik képes a globalizáció megkerülhetetlenségét tudomásul véve, annak 

hátrányait éppen annak előnyeivel ellensúlyozni, és minél kisebb veszteséggel s mentől 

nagyobb nyerséggel átvezetni a NEMZETET ezen a történelmi perióduson, mely 

természetesen, akár elődei, ki fog fulladni. Ennek alapfeltétele, hogy a munka visszanyerje 

becsületét, értelmét és az ingyenélés (spekuláció) bálványozása helyett, az értékteremtés és 

értékőrzés lépjen a tudatokba. 

 

6. A magyar érdek fontossága nálunk rettentő kényes kérdés. Hatalmas viták vannak, 

még úgynevezett nemzeti körökben is arról, hogy felejtsük-e el Trianon traumáját? Nos, a 

magyar érdeket nem lehet a bűnös nemzet szorongását hordozva képviselni. A magyar érdeket 

nem lehet bűnnek tekinteni, amikor körülöttünk minden velünk egészséges versenyben levő 

nemzet ezt magára nézve természetesnek tartja. A magyar érdekek – hiába akarnánk – nem 

tudják megkerülni Trianon következményeit. Ha tehát ezeket az érdekeket akarjuk képviselni, 

ha gondjainkat meg akarjuk oldani úgy, hogy ezzel ne veszélyeztessük európai tagságunkat, s 

ne sértsük szomszédainkat sem, éppen pont Trianon emlegetése, még pontosabban 

tudományos tárgyilagosságú ismerete szükséges, hogy annak a jövőben továbbélő csapdáit 

elkerülhessük. Európa is csak most kezdi e taposóaknákat elfeledni, a Kárpát-medence viszont 

még tele van velük. 

 

Íme, csupán néhány „állampolgári” beszélgetés témáinak, a feltett kérdéseknek s arra 

adott válaszaimnak sora, s azoknak a kérdéseknek kísérteties párhuzama az Orbán Viktor 

beszédével. 

Lehetséges lenne, hogy egy utódpártnak és az élcsapat által még ereje javában értékelt 

éltanítványnak ilyen rövid az emlékezete? 

Mikor hazudtak és akartak félrevezetni? 

Akkor, vagy most? 

 

 

* 

 

 

2005. február. 24. 
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Olyan események zajlanak most Magyarhonban, vagyis immár Európa virányain, melyek 

széles ablakot nyitnak arra, ami az utánunk jövőkre vár, ha a magyar választópolgár nem 

tudja, kit választ meg országvezetőnek. 

 

Ismét a napi (heti) esemény késztet felháborodásra. A gazdák tüntetnek. A valaha 

nemzetfenntartó és megújító parasztság kései utódai végveszélyben vannak. Ezt mindenki jól 

tudja már réges-régen. 

Az Uniós tárgyalások idején hosszú időn keresztül volt téma a magyar földműves 

társadalom és a magyar föld jövője. Lám, milyen könnyen felejtünk ezerszer agyunkba 

sulykolt emlékeket. Amikor az Unió nem akarta az új tagoknak megadni a régieknek már jó 

ideje járó támogatást, fel voltunk háborodva. Mi az, hogy nem akarta megadni, még a feléről 

sem tárgyalt. 25%, vagyis egynegyed volt a változtathatatlan határ. Ez volt egyik első 

fájdalmas tapasztalatunk Európáról. Akkor értettük meg, hogy így nem lehetnek 

versenyképesek földműveseink a nagyobb támogatáshoz jutó – és már régen talpra állt – 

virágzó versenytársakkal. 

Ezt követően Kovács Lászlóék sikertörténetnek könyvelték el, hogy engedélyt kaptunk 

egy az Uniós pénzeket kiegészítő 30%-os hazai támogatásra. Vagyis, még a saját zsebünkből 

való támogatáshoz is kegyes engedély kellett. Így védték a régi tagok saját mezőgazdaságukat 

az újonnan érkezettektől, a cselédszoba majdani lakóitól. Hazai új uraink állították, hogy ezzel 

megmentették a magyar „agráriumot”. Amikor felmerült a kérdés, hogy lesz-e erre fedezet, 

azt biztosítottnak mondták. 

Ma folyik a tüntetés. A hatalom azt akarja elhitetni velünk, hogy belpolitikai 

mozgatórugók vannak hátterében. Az ellenzék, hogy ezt a látszatot elkerülje feltűnő 

óvatosságra kényszerül. 

Tehát a gazdák magukra maradtak? 

Érthetetlen, hogy a közelmúlt történeteit senki sem eleveníti fel. Eleddig a számtalan 

rádió és tv-műsor, interjú és glossza a kérdést így nem vetette fel. A lakosságban azonban 

még – ahogy mondani szokás – jobb körökben is vannak, akik gazdaellenesek. Minek 

ezeknek a támogatás, eleget kaptak, több tízmilliós traktorokkal tüntetnek. A traktorokat irigy 

szemmel nézegető s így vélekedő pesti magyar munkavégzéséhez csak egy BKV bérlet kell, 

azt is sokallja, fel sem merül benne, mekkora teher egy földművesnek megszerezni a 

megélhetéséhez és a magyar mezőgazdaság versenyképességének megtartásához 

nélkülözhetetlen traktort, mennyivel nagyobb az ő felelőssége, kockázata stb. 

A kormány pedig ezt a hangulatot fokozza. Ismét a megosztás, a mindennél rombolóbb 

testvérgyűlölet meglovagolása lett választott útjuk. Tudjuk, hogy a nemzetgyengítés 

legbiztosabb módja ez. 

Ma reggel aztán végleg kibújt a szeg a zsákból. A miniszterelnök hajnali 

rádióinterjújában ezt tagolta: „Kitől vegyünk el, hogy nekik adjunk? Vegyük el a 

családtámogatást, a nyugdíjakat?”  

Ez a mondat önmagáért beszél. December 5-e módszerének egyenes folytatása. Ismét a 

„jesztegetés”. Kit lehet így riogatni, ha nem a tájékozatlant, a félrevezetettet, a „megfelelő 

szinten tartott, nevelt és konzervált állampolgárt”. Aki ezt átlátja, az vagy velük van, azt 

mondja, hogy „ügyes” és röhög a markába, vagy ellenségnek számít. 
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Hányan értik meg azt, hogy a gazdák támogatását nem azért kell biztosítani, mert vígan 

akarnak élni, nem azért, hogy fényes nyugati traktorokkal tüntethessenek. A gazdáknak egy 

felháborítóan egyenlőtlen versenyhelyzetben kell helytállniuk nyugati partnereikkel szemben. 

Meg kell termelniük a nemzet egészséges táplálékát, hogy ne lejárt és gyanús eredetű nyugati 

importot egyen az egyre romló egészségű ország, hogy Európa egykor volt éléstára ne 

szoruljon behozatalra. A gazdáknak meg kell menteniük a magyar földet. A gazdáknak el kell 

tartaniuk családjaikat, meg kell óvniuk magukat, tehát Magyarországot egy rászakadó 

borzalmas munkanélküliségtől. És a gazdáknak még ma is, még így is, meg kell őrizniük a 

nemzet újjászületésének csíráit, melyet ők hordoznak magukban fogyó és romló, de 

történelmileg bevált génbank gyanánt. 

Most láthatjuk még tisztábban december 5-e magyarázatát, módszertanát. Ennek a 

hatalomnak mindegy, hogy határon túli vagy határon inneni. Itt a hatalomról és a pénzről szól 

minden történet, s ennek érdekében a megosztás árkait bárhol hajlandók megásni. 

Belvízelvezető árkok azonban nem készültek. A baj megint a nyakunkon van. Gát nem 

épült. Az előző kormány példamutató árvízvédelmi politikáját, terveit és szemléletét 

gyakorlatilag kidobták az ablakon. A hó pedig hullik, és el is fog olvadni. A folyók meg 

errefelé folynak, függetlenül attól, hogy itt mi folyik. Lehet, hogy választott uraink még az 

esetleges árvizet is az ügyeikről való figyelemelterelésre fogják felhasználni? 

 

 

* 

 

 

REJTŐZKÖDŐ TAVASZ 

 

 

2005. március 1. 

 

 

Az Erdélyből érkezett orvosok itteni sorsával kapcsolatban (is) leírt gondolataimat, a Látlelet 

című egészségpolitikai lap vezércikknek szánva közölte. Utóbb a főszerkesztő arról számolt 

be nekem, hogy több durva üzenet érkezett a kiadóba. Olyan, melyet olvasva úgy látszik, 

hogy éppen a cikkben leírt visszásságokra vonatkozó magyarázatok bizonyultak 

hiábavalónak. Az üzengetők úgy tettek, mint azok, akikről szól az írás. Nem vitatkoztak, 

gátlástalanul és beszűkült tudattal támadtak, gyűlölködtek. És persze névtelenül! 

De akadt egy levél, melyben arra ösztönzik a lapot, szakembereket kérjen fel annak a 

jelenségnek a megmagyarázására, hogy miért van nálunk ellenséges reakció a mindenkori 

érkezőkkel szemben? 

Nem tudom akad-e szakember, aki ezt megteszi, s én – mint hozzá nem értő – fel nem 

vállalhatom, de elgondolkodni lehet a dolgok felett. 

Ebben a speciális esetben és időpontban számításba kell venni a december 5-e körüli 

pszichózis elnyújtott hatását is. A tulajdonképpeni kérdés viszont ezt messze meghaladja. 

Érdekes dolog ez egy olyan országban, ahol a Szent István-i gondolat élő valóság volt 

ezer évig. Vajon nem éppen a befogadás szelleme nyomán kialakult ötvözet viselkedik így? 
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Tanulságos párhuzam lenne összehasonlítani az elszakított területekről most érkezőkhöz 

való viszonyulást, az egykori galíciai bevándorlás után tapasztalttal. Akkor nagyjából annyian 

jöttek, amennyivel most riogatták az országot. Talán nem is maga az érkezés ténye, hanem az 

érkezők beilleszkedni és boldogulni óhajtó igyekezete, a nyomás alól felszabadult emberek 

alkotó lendülete, a befogadó társadalom vákuumainak betöltésében betöltött természetes nagy 

akarása lehet ellenszenves? Hogy ez lenne az egyetlen magyarázat nem biztos, de hogy ennek 

is volt és van szerepe, az tagadhatatlan. 

 

 

* 

 

 

 

2005. március 2. 

 

 

A 3/3 aktuális és már-már tragikomikumba fullasztott kérdés mifelénk. Valójában nehéz 

döntés előtt áll a Magyar Parlament. Nem adhat olyan választ, mely ne sértene valamilyen 

érdeket. Egyéni, csoport, de akár országos vagy nemzeti érdeket is. Lesznek majd elégedettek, 

és lesz sok ártatlan vesztese. 

Amit azonban igazán nem értek, az a sok magyarázkodás, a rengeteg álláspont 

szembesítése (ahelyett, hogy azokat közös nevezőre hoznák). Éppen mi rendelkezünk e 

térségben a legprecízebb magyarázattal, leírással, kórrajzzal, vagy nevezzük bárhogyan azt a 

mindent tisztázó írást. Aki ezt elolvassa és jól átgondolja, másként folytatja vizsgálódásait. 

A líra e gyöngyszemét – mely valóságos szakirodalma a kérdésnek – Illyés Gyula írta. 

Címe: Egy mondat a zsarnokságról. 

 

 

* 

 

 

2005. március 4. 

 

 

Ezekben a napokban az amire továbbra is nagyon figyelni kell a gazdatüntetés és a figyelem 

erről történő elterelésének jól ismert módszerei, mert erre most is van fogadó közönség. 

Örömmel tölt el a tény, hogy a pestiek a gazdákat élelemmel, szállással, biztatással 

támogatják. Csakhogy vajon ez mekkora része a „bűnös városnak”? Minden bizonnyal több, 

mint három éve lett volna. 

Amikor e sorokat írom, nem tudni még mivé fejlődik ez az eseménysorozat. A folytatást 

latolgatva számos változat lehetősége áll fenn, s egyikről sem sejthetjük, hogy jót hoz-e 

nekünk, hogy helyes-e érte imádkozni, s főleg tenni. Itt felénk minden másként alakul, 

fejlődik, mint a még ma is csak messziről szagolgatott demokráciákban, persze ahhoz képest 
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is ami azelőtt volt. Benne van ebben a már-már megszokott zűrzavar, a fejekben levő 

bizonytalanság, az egész borotvaélen táncoló magyar politikai hangulat.  

Baloldalról hallok morgolódást a kormány tehetetlensége miatt, jobbról a kormány 

tudatos mezőgazdaság-ellenessége okán, ami mint tudjuk, itt egyenlő a nemzetellenességgel, 

mert bizony még mi is messze vagyunk attól, hogy 3% termelje meg az ország kenyerét. 

Valami azt súgja nekem, hogy mire megvalósulhatna ez a kitűzött cél, már időszerűtlen lesz. 

Addigra máshol már azt fogják figyelni, hogy hányan térnek vissza egy munkaerőigényesebb, 

de természetesebb, egészségesebb termékeket előállító mezőgazdaságba. Csakhogy lesz-e ki 

visszatérjen? Hasonlatos ez a trianoni határokon kívül dúló homogenizációs vágyhoz, melyet 

oly nehéz leküzdeni az erre szocializált ottani többségnek. Mire megvalósítják, majd kiderül, 

hogy az ellenkezője lenne számukra a hasznos és előnyös. Csak akkor már nem lesz kit 

előrántani addigra rég kihűlt ötvöző üstjeikből. 

Na, de ne kalandozzak el a gazdáktól! Amikor a Karsai nevű búzaégető izgatta őket, 

nagy szimpátiával követte sorsukat a baloldal egy kétségtelenül rossz torgyáni 

mezőgazdaságpolitika(?) ellenében. Persze az, hogy az a politika milyen indítékokból volt 

olyan, más lapra tartozik s felvethetjük, hogy a színjáték nem összetettebb-e mint hinnénk? 

Lehet, hogy ma sem képtelenség ilyenre gondolni, mikor a politikai jelleget hangsúlyosan 

elutasító gazdák tüntetésén kéretlenül jelennek meg olyan „jobboldaliak”, akik csak igazolni 

hivatottak a jobb titkos szerepét hangoztató vádakat. Nos, aki így, ártva akar segíteni vagy 

önmagát népszerűsíteni, az nem tartozik a marxizmusból tanult terminológia szerinti 

„természetes szövetségesek” közé. Ezen is érdemes elgondolkodnunk. Szóval térjünk ismét 

vissza a gondolat elejére, vagyis most Karsaihoz, aki egyelőre ott kussol a Parlamentben – 

„gazdái ellen”. Az egykor félrevezetett gazdákat pedig a rendőrség kénytelen éjnek idején és 

lopva felvezetni a fővárosba.  

Újra meg újra konstatálom keserűen, hogy még mindig akad magyar értelmiségi, aki 

azon mérgelődik, hogy: elég már, ne adjanak annyit ezeknek a parasztoknak. Jönnek itt a 20-

30 milliós traktorjaikkal és hőzöngenek. Ő a decemberben nemmel szavazó! Ő az, akit 

hasonló módszerrel sikerült ismét megetetni. Vagyis saját önzését nyomták le a torkán. Mert 

ahogy Gyurcsány abban a gazdákkal kapcsolatos interjúban mondta: Nem fogjuk elvenni a 

családtámogatást és a nyugdíjat, hogy a gazdáknak adjuk.  

Lessük a fejleményeket, és közben azt is, ahogy a fejekbe döngölik a gyűlöletet. Most 

hallottam egy konferencián, hogy valakit szomszédja a kapuján lengő ünnepi magyar zászló 

láttán megtámadott: vegye le azonnal onnan azt a Fideszes zászlót! Íme a CT felvétel, egy mai 

magyar agyról. Ilyen agyak számára született az az ötlet is, hogy a traktorok fideszes szellemi 

üzemanyaggal törnek az ország érdekei ellen, hogy azokban a fideszes szellem lopakodik be a 

fővárosba. 

Mégiscsak megtermékenyítő ez a politikai zűrzavar. Íme, Magyarhonban feltalálták a 

trójai fatraktort is. 

 

 

* 

 

 

2005. március 5. 
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Kedves munkám – a kolozsvári Hitelről szóló sajtó-sorstanulmány – foglalkoztat ismét. A 

kézirat most járja útját a kiadók útvesztőiben, a napokban az azt bekérő Kriterion üzent, hogy 

kiadásra alkalmasnak találja, s a hozzávaló anyagi forrásokat keresi. 

Én viszont újfent elgondolkozom azon, ami e nem kis munka vállalására késztetett. 

Mindenekelőtt a szubjektív elem, a tény, hogy szülőházamban szerkesztették, s alig 

valamivel idősebb testvéremnek, bátyámnak tekinthetem. Aztán meg az, hogy szerkesztői 

keresztapaságot vállaltak felettem. Ha lánynak születek, Vita Sándor, ha fiúnak akkor 

Albrecht Dezső vállalta a keresztapaságot. 

De nem csak a szüleim és keresztapám iránti ragaszkodás késztet a tisztázásra. Az, ami a 

Hitellel történt, az hasonlatos volt számos emberi sorshoz is. 

Az az etikai hozzáállás, a kommunista szellem által meglegyintett bármely szellemi 

magasságban levő értelmiségieket is magával ragadó – a cél szentesíti az eszközt – szemlélet 

alapos tanulmányozást kívánna. 

Mára, mikor már e kornak csak utószele borzongat meg, újra meg újra felfedezek benne 

egy infantilis elemet. Gyermekkori játszótársak merülnek fel a múltból, akik bármi áron 

győzni akarva minden játékban hajlandók voltak csalni, s a csalással elért siker éppúgy 

megörvendeztette őket, mint mást a jól megérdemelt.  

A Hitel sorsában döntő szerepet vállaló Balogh Edgár kettőssége a fő fonal a 

történtekben. Ez a kétségtelen érdemekkel is rendelkező jeles értelmiségi, képes volt a 

fentiekre. Egyszer fasisztának nevezte a Hitelt és Gál Gábornál beárulta, mikor viszont a Hitel 

szellemi holdudvara a Vásárhelyi Találkozó sikerre vitelében oroszlánrészt vállalt, akkor azt 

örömmel szemlélte. Más alkalommal elfogadta apám támogatását az átmenet, vagy ahogy 

fellengősen mondták, az ellenállás munkájában, a fogolyszabadításban, a város nyílttá 

minősítéséért folytatott lobbyzásban, a megszállók megérkezése után annak ellátásában. 

Aztán, mikor az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesületet kellett felszámolni, megrendelte a 

cikket a saját főszerkesztésében megjelenő lapjába (Világosság), és amerikai kémnek 

nyilváníttatta, ellenséggel paktáló veszedelmes elemnek, olyannak, akinek le kell mondania 

tisztéről. Később viszont a legbarátságosabban adott ki neki igazoló iratot ellenállásbeli 

tevékenységéről, még később cikkeit közölte, s családunkkal kellemes, ha kell segítőkész 

jóviszonyban volt, apám vállát átkarolva sétált az utcán. 

Volt ennek a kornak egy másik oldala is, éspedig az, ahogy ezt a kettősséget elfogadták 

az áldozatok. Ahogy beletörődtek, megbocsátottak, mondhatni megértették, mit ne mondjak, 

szinte sajnálták elkövetőit. Természetesen a fiatalabb generációra gyakorolt hatás sem 

elhanyagolható. Mi ebben nevelkedtünk. Ha durván, vagy inkább őszintén akarok fogalmazni, 

mi hazugságban szocializálódtunk. Nem csupán a család-iskola kettősség jegyében, hanem 

egy ennél is összetettebben hamis közegben. 

Vajon a mai politikai élet zavaraiban mennyire van benne ez a háttér? Vajon a politikai 

elit hazugságra alapozó munkája, az a tevékenység, mely ezt munkamódszerré teszi, nem 

innen indul? Tudjuk, a politika sohasem ódzkodott a valótlanságoktól vagy túlzásoktól, de 

ilyen mértékben ez talán nem volt jelen, s főleg nem ennyire primitív és átlátszó módon. Most 

nem e művészetet emelik magas szintre, hanem a közönséget próbálják lebutítani hozzá. 
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Amikor Balogh Edgár, valamikor 1936-ban, bizonyítottan igaztalanul azt mondta, hogy 

a Hitel fasiszta, „egy életre” megpecsételte annak sorsát. Mi, amikor ebben a szellemben 

nőttünk fel, egy életre eltorzultunk. Torz vezérek torz alattvalói lettünk. 

S milyen érdekes, hogy még ezen is átüt az erdélyi tolerancia szelleme. Másként álltak 

hozzá eleink, s ennek következtében mi is. Az anyaországba onnan érkezettek itteni utóéletét 

és annak megértését ez a tény tovább árnyalja, s talán tovább nehezíti. Itt is hatottak ezek a 

hatások, de másként. Mindenekelőtt itt fokozatosan elhalványult a nemzettudat összetartó és 

megtartó ereje, Erdélyben a kettős nyomás alatt ez nem történhetett meg, és az élő nemzeti 

tudat erőteljesen rányomta bélyegét a minden ottanit is torzító kommunizmus éveire. Ez a 

hatás pedig mindenképpen áldásos volt, azt hiszem könnyebbé tette a változás utáni 

újrakezdést is. 

A kornak a benne élő egyénre gyakorolt hatásai mindenkori természetes valóságnak 

tekinthetők. Annak a kornak a bélyegét lehetetlen levetni azoknak, akik abban élték le 

fiatalságukat vagy életük akár kétharmadát. Ezzel a ténnyel örökké számolni kell.  

Így aztán a mai kor embere alig hiszem, hogy tárgyilagosan tudna ítéletet mondani az 

akkori korban élők akkori cselekedeteiről. Amit az ezután jövők írnak erről, az valamennyire 

mindig magán hordja majd az anakronisztikus ítéletmondás bélyegeit. Ezt a munkát a még 

életben levő egykori kortársaknak kell elvégezniük az ezzel járó egyidejű tárgyilagosságuk és 

elfogultságuk pontos tudatában. Mert a kör bezárul. 

 

 

* 

 

 

2005. március 10. 

 

 

Ismét folyik a vita körülöttem a Trianon szó miatt. Ha leírva látom, nem is olvasok bele az 

írásba. Elég volt ebből! Tettekre van szükség! Mondja az egyik. Ugyanakkor valóban sok 

semmitmondó (és sokat akaró) lobogtatja e szót. Szinte jogosítványként használják, hogy a 

nemzet sorsába jó haszonnal avatkozhassanak be. Ott van a harmadik lehetőség is, a Trianon-

komplexus mint hasznosítandó tapasztalat, mint veszélyérzet, mint megtermékenyítő és 

értéket teremtő ihlet, vagy indíték. Minek szenvedtük el ezt a hatalmas veszteséget, ha tanulni 

sem szabad belőle? Engedtessék meg, hogy legalább saját kárunkból tanuljunk! 

A sok szócséplés azonban elképzelhető, hogy jó szándékú, jobb sorsra érdemes és 

alkotóképes emberek gondolatait is elhomályosítja. Éppen a tettek helyett Trianont lobogtatók 

jóvoltából. A trianoni tanulságok nélkül azonban nincs talpraállás. A Trianon emlékmű a 

magyar jövőt szolgáló világítótoronnyá válhatna, mert zátonyok és sziklák között kell 

hajóznunk. Talán örökké? Minden esetre még jóideig. 

 

 

* 
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2005. március 13. 

 

 

Ami a gazdákat illeti, zseniális manőverekkel húzza kormányunk az időt. Várják a 

végkimerülést. Közben válogatott módszerekkel terelik el a figyelmet minderről s próbálják 

az ellenzéket hírbehozni. Ez nem nehéz. Hiszen bármennyire is próbál távol maradni az 

események hátterétől, nem tagadhatja meg elveit. S vajon a jó ügy nem kívánna – ha kell – 

ennél többet is? 

Idővel okosabbak leszünk, legalábbis gazdagabbak sok és sokféle magyarázattal. 

Közben az ország hanyatlása egyre vészesebb. Néhány nap alatt több olyan 

beszélgetésnek is tanúja lehettem, ahol az élet sodrában tevékenykedők jelezték, hogy január 

közepe, vagyis az első emelt számlák megjelenése óta, a kereskedelemben, a szolgáltatásban, 

s elsősorban a szórakoztatóiparban, csökken a forgalom. Van, ahol 40-50 százalékról 

beszélnek.  

Túlzásnak tűnhet, de a fele is sok. 

 

 

* 

 

 

2005. április 5. 

 

 

Nehéz dolog arról írni, ami saját gyarlóságainkat bizonyítja, de vannak pillanatok melyek 

alkalmával tilos az őszintétlenség. Már elég régen furcsa gondolatsor foglalkoztat s most 

újabb ingereket kapva kikívánkozik belőlem. 

Sokat gondolkodtam azon, honnan eredhet az az ellenszenv, melyet szomszédaink 

éreznek a magyarok iránt? Hogyan keletkeztek bennük a rólunk szóló sablonok s miért. 

Történelmi távlatban vizsgálódva nyilvánvaló, hogy nemzeti identitásukban soha nem 

zavart kisebbségeink nálunk a Szent Korona védelme alatt fejlődtek, formálódtak, virágoztak. 

Nyugati megfelelőik, a nemzeti tudat kialakulását megelőző időkben Európaszerte – mai 

értelemben öntudatlanul, de azért sokat szenvedve – lettek a nagy abszolút monarchiák egyéb 

okokból folyó homogenizálásának áldozatai. Közben természetesen a mi más nyelvű 

honfitársaink, mai szóval kisebbségeink is élték az „elnyomottak” életét, de ez gazdasági – 

vagy ahogy mi tanultuk – osztályhelyzetükkel volt kapcsolatban. Java részük jobbágyként 

tengődött, s a belőlük kiemelkedő katonai vagy egyéb érdemek alapján kiválasztódott elit 

hungarus volt és maradt a magyar és más ajkú jobbágyokkal és felemelkedettekkel együtt. 

Felemelkedésüknek nem volt feltétele a nyelvcsere, s ha ez mégis bekövetkezett, az spontán 

történt hiszen anyanyelvük megtartása akkor még számukra is ismeretlen igény, óhaj, érték, 

vagy érdek volt.  

De a tömeg megélte tiborci sorsát, és a haza nehezen alakuló polgárosodása, a 

jobbágyfelszabadítás elhúzódása bizony nyomokat hagyott bennük. Ellenszenvüket a rajtuk 

uralkodókkal szemben érezték, s azok a nemzeti tudat kialakulása után szemükben 

magyaroknak, egész pontosan: a magyaroknak számítottak akkor is, ha éppenséggel pár 
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évszázaddal ezelőtt belőlük emelkedtek ki, vagy például a magyarok felett is uralkodni 

próbálkozó német eredetű arisztokratákról volt szó. 

Mire a nemzeti öntudat kora elérkezett, s áttörte a satnya polgárosodás határait is, mire 

az ortodox egyház természetes érdekből ezt is felkarolta, és ezzel is azonosult, addigra már ki 

is alakultak a legendák, a magyarellenesség színes változatai és a valós történelmi események 

félremagyarázása is. Lásd például a Horea-Closca-Crisan féle felkelés következetes 

félreértelmezését, és nemzeti jelleggel történt felcicomázását. 

Ez lenne hát az ellenszenv történelmi hátterének nagyon rövidke előzményvázlata. 

De mivel járult hozzá az újkori magyarság ahhoz, hogy ez az ellenszenv fokozódjon?  

Sokáig – otthon Erdélyben élve – ezt nem tudtam kellőképpen megmagyarázni. A 

magyarok gőgösségéről, idegeneket lenéző magatartásáról hallva csak szomorúan ingattam a 

fejem, s nem értettem azt. 

Aztán eljött az idő, amikor jól megismerhettem az anyaországi mentalitást, és az 

anyaország teljes tájékozatlanságon alapuló viszonyát a szomszédokhoz. Vajon a távoli 

múltban is éreztettük velük felsőbbrendűségünket, mely általában lehetett indokolt, vagy 

történelmileg determinált, de semmi esetre sem jogosított fel arra, hogy visszaéljünk vele?  

Mert Trianon katasztrófája sem ébresztette rá a csonka országot arra, hogy 

versenytársait, ellenfeleit – akárcsak barátait – s főleg a baráttá szelídíteni óhajtott 

ellenfeleket, alaposan meg kell ismerni. Évszázados nevetséges sablonokban gondolkodtak 

továbbra is, és saját felsőbbrendűségük hamis tudatát ápolták. A még győztesen is szegényebb 

országok elmaradott tömegeinek visszahúzó hatása azt eredményezte, hogy látszólag igazuk is 

volt. Csupán a teljesítményeiket nem regisztrálták, elitjeik európai felzárkózásra tett sikeres 

erőfeszítéseit tévesztették szem elől.  

Ráadásul a szocializmus negyven éve alatt még a határon túli magyarokról sem voltak 

ismereteik, s ha igen, akkor azt is belemosták az utódországról kialakított – esetükben 

megbocsátóan lenéző – szemléletükbe. 

Hogy a magamfajta ideérkezőben itt tudatosult igazán az a bizonyos bozgor tudat, 

melyet otthon a többségiek hiába akartak belénkverni, talán innen is ered. S innen van jórészt 

az a félreértés is, hogy a kisebbségből érkező magyar jó teljesítményét nem képzettségének, 

szorgalmának, tehetségének tudják be, hanem törtetésnek minősítik. Hiszen egy 

alacsonyabbrendű sikerét mivel is lehetne magyarázni. 

 

Én most csupán három saját tapasztalatot jelentő történetet mesélek el. 

- Kolozsváron jószomszédként éltünk együtt Nicolae Balea kitűnő zenetudóssal, a helyi 

román opera rendezőjével. Balea úr hatalmas műveltségű, széleslátókörű, nagyszerű ember 

volt. A diktatúra nehéz éveiben nem félt bizalmával kitüntetni, s mi sem féltünk attól, hogy 

provokátor lenne. Tudományos munkájával kapcsolatos nyugati levelezéséhez, magyarhoni 

vendégeink postaszolgálatát szívesen vette igénybe. Nem is volt ezzel soha semmi baj. 

Magyarországra településünk után is kapcsolatban maradtunk, leveleztünk, meg is látogattuk 

őket. Aztán ő, majd később családja is Nyugatra távoztak. 

Párizsban telepedtek le. Valamivel később megkért, hogy ajánljak fel a magyar 

zenetudomány jeles képviselőinek egy lehetőséget. Az általa – kinti szerződés alapján – 

szerkesztendő európai nagy zenei lexikonhoz kellett volna összeállítaniuk a magyar 
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címszavakat, mert szerinte a leghitelesebb akkor lehet a lexikon, ha minden ország maga 

készíti el a rá vonatkozó részt.  

Jó kapcsolataim ellenére (a bántás szándékának látszatát is szeretném elkerülni, ezért 

neveket nem fogok most leírni), nem mentem semmire, s ígérgetéseknél tovább nem jutottam. 

Nagyon szégyenkeztem Balea úr előtt. Alig tudtam neki megmagyarázni kudarcom okait. Az 

igazság az, hogy megmosolyogtak, nem hitték, hogy egy román ilyen megbízatást kapott, s a 

jószándékát sem értékelték, nem vették észre a lehetőséget, hogy ott, ahol nem érdemeink 

szerint értékelnek minket, most végre tiszta képet kaphatnának – a kultúra egy bizonyos 

területén – teljesítményünkről. Hányszor hallottam panaszainkat a nyugati lexikonok 

irányunkba tapasztalható mostohaságáról… 

Hogy a lexikon megjelent vagy sem, már sajnos nem tudom. A munkája vége felé járó 

Nicolae Balea nem heverte ki otthon elszenvedett sok szorongását. Infarktusban halt meg s 

családja is szerteszóródott a nagyvilágban. Ma már nem tudok feleségéről és két kedves 

gyermekéről sem. 

- A másik történet egészségpolitikai munkásságom kapcsán esett meg velem. Tíz évvel 

ezelőtt egy Nagyszebenben megrendezett nemzetközi orvos kongresszusra mentem, a 

románul is beszélő magyar küldöttség két tagjának egyike ként. A kongresszus egyben a 

román egészségügyi reform elindításának alkalma is volt. Nagy ünnepélyességgel és 

rendkívüli vendégszeretettel fogadtak. Váratlan felkérést kaptam egy előadásra, melyet a 

magyar reform balfogásairól rögtönözve – románul – tartottam meg, s őszinte szavakkal 

óvtam őket az általam tapasztalt hibáktól. Azonnal megérezték az őszinteséget, rendkívüli 

szimpátiával honorálták, nyugati professzorokkal szemben jelöltek elnöknek, és a kongresszus 

zárszavát is nekem kellett elmondanom. A bukaresti általános orvostan professzor felajánlotta 

Magyarországnak rajtam keresztül, hogy bár nem frankofon ország, de vegyen részt ezen 

nemzetek orvosi világszövetségének munkájában, s támogatásáról is biztosított mint ajánló. 

Őszintén megvallotta, hogy érdekük is ez, hiszen hasonló gondokkal küzdő országként 

közösen képviselhetnének közös érdekeket. Okos, pragmatikus gondolkodás volt. 

Idehaza részletes beszámolót írtam, ezt a megfelelő laphoz is eljuttattam. A reakció és a 

válasz megdöbbentő volt. Mindenekelőtt kinevették az egészet és bagatellizálták, írásomat 

néhány soros hírré sorvasztva jelentették meg. Nem felejtem a főszerkesztő következő 

mondatát: „Jól alányaltál a románoknak. Talán nosztalgiád van?” 

- Ezek után még egy régebbi kolozsvári esetemet mesélem el. A pszichiátriai klinikán 

folytattam küzdelmemet állásom megmentéséért, s egyik kedves és kitűnő tanítómesterem, 

Ioan Stroila, ki később éppen szorongó alkata miatt ment a halálba, behívott magához. 

Bezárta gondosan az ajtót, és meglepő mondatokat fogalmazott meg. Megnyugtatott arról, 

hogy nagyra értékeli munkámat. Elmondta, hogy a magyarság iránt szimpátiát érez, és, hogy 

Magyarország jelenti számára a világra nyíló ablakot. Ha eljut Budapestre, más embernek érzi 

magát. És ekkor, ez a nagyon olvasott és képzett ember, aki bizonyára nem érzett semmiféle 

kisebbrendűségi érzést velünk szemben, így foglalta össze gondolatait: Érdekes nép az önöké, 

ha egy szóban kellene összefoglalnom, azt mondanám, hogy arisztokratikus. Hogy ez a szó mi 

mindent jelenthet, arról elgondolkodhatunk. 

 

Visszatérve kiindulópontunkhoz, az irántunk érzett ellenszenvekhez, végül de nem 

utolsó sorban természetesen ott van a nyertes utódállamok túlnyeréséből eredő tudatalatti 
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félelme – még mindig a váratlan nyereség törékenységét sejtve – s emiatt folytonos 

szorongásban élve. Magukból kiindulva 85 éven át azt képzelték, hogy egy veszedelmes 

ellenség: a magyarság leselkedik rájuk, hogy vélt jussát visszakövetelje.  

Mekkorát csodálkoztak az így gondolkodó szomszédok december 5-én. Nem tudták, 

hogy higgyenek a szemüknek vagy sem! 

Hogy odakint továbbra is megmaradnak-e a rólunk kialakított, s itt az anyaországban a 

szomszédokról képzelt sablonoknál, egyelőre nehezen megválaszolható kérdés. Ha a március 

15-e alkalmából megjelentetett „nagyromániás” cikkekre, illetve itteni viszonylatban például 

az onnan érkező (ma már egyre szükségesebb) orvosokkal szembeni magatartásra gondolok, 

úgy hiszem, még vannak tennivalói(n)k e téren. 

 

 

* 

 

 

2005. április 26. 

 

 

Az elmúlt hetek eseményei soha nem tapasztalt kijózanító erővel zuhantak reánk. Már nem 

csak az oly nagy figyelemmel kísért időközi választások, nem csak a közvélemény-kutatások, 

de a hétköznapi beszélgetések során tapasztalt vélemények is jelzik, hogy a magyar 

lakosságnak elege van a politikából. 

Az erről elmélkedő először természetesen arra gondol, hogy véletlen, hogy a spontán 

politikai küzdelmek salakjának következménye ez, vagy valahonnan a háttérből ilyen irányba 

terelik a hangulatot, mert így van nagyobb esélye a gazdasági, netán más külső erőknek 

rátelepedni a maradék magyarságra, a maradék országra? 

Hogy az utóbbi szándék megvalósulása, és az azt elősegítő hangulat kialakulásának 

irányába ható események között némi összefüggés van az szinte biztosra vehető, de nem 

valószínű, hogy ezt az összefüggést egy összeesküvés-elméletté lehet nagyítani.  

Erről persze eszembe jut Octavian Goga mondása, aki szerint a magyarokkal nincs sok 

gond, nem kell nagyon erőlködni felszámolásukkal, majd egymást ölik meg. E lehetőséget 

feltehetően mások is felismerték akár nemzeti, akár gazdasági érdekek mentén figyelve az 

útjukban levő magyarságot, s mára tovatűnni látszó, ezredéves távlatban ismert, megújulási 

képességét. 

Íme hát ez első ellentmondás. Történelmünket ismerve puszta megmaradásunk is 

csodaszámba mehet, s elpusztíthatatlanságunkról árulkodik. Ugyanakkor az utóbbi egy, 

másfél évszázad már arról beszél, hogy ennek ellenkezője lenne igaz? 

Nem vagyok erről meggyőződve. Én a Trianon utáni talpraállást is a csodák közé 

sorolom, s talán még a negyven esztendő átvészelését is. 

Most? Most viszont már nagyon félek attól, hogy a csodák sorának vége. 

A csodákban azonban hinni kell! És ez a nemzet hitehagyott lett. Elveszítette belső 

végvárait. Már nem létezik a magyar parasztság – hatalmas genetikai bankunk – ma már 

nevetség tárgyává silányult a nemzeti tudat, és az egyház kapuit is döngetik. Mi több, szellemi 

kincsestárunk, a magyar iskola, az egész világnak oly sokat adott magyar oktatás is 
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veszélyben van. A belső ármányos szándék és a Bolonyai-folyamat külső nyomása félő, hogy 

soknak bizonyul, és sikerül elseperni az elit oktatását és elsilányítani még az átlagot is. 

Menedzser miniszterek kellenek ma, nem szakemberek. Menedzserekkel akarják irányíttatni 

az egyetemeket is. Hogyan lehet ezt megelőzni? Nem azt vonom kétségbe, hogy a mai 

viszonyok között nincs szükség menedzseri ismeretekre, de ez másként is biztosítható. 

Bármely szak kiemelkedő képviselője elsajátíthatja ezeket az ismereteket, de egyetlen 

menedzserből sem válhat egy-egy szakma kiváló képviselője. Ráadásul a szakmai vezető 

csapatában bármikor beilleszthető a menedzser. Miért ez a nagy igyekezet a tudásnak, a 

szakmai hozzáértésnek, a hagyománynak a kirekesztésére? 

A példákat pedig sorolhatnánk az élet minden területén.  

Mintha láthatatlan kezek irányítanák mindennek az elsilányítását, ami nemzeti érték, s 

ami kapaszkodója lehetne megmaradásunknak.  

Meg kellene találni azt a belső erőt, azt a csodaszert, amely képes ismét felébreszteni 

azt, ami elaludt bennünk. Mert hinni akarom, hogy csupán elaludt, és nem hunyt ki 

 

 

* 

 

 

2005. április 27. 

 

 

Azt hiszem most érkeztem el életemnek ahhoz a pillanatához, amikor komolyan el kell 

gondolkodnom azon, hogy milyen halaszthatatlan teendők vannak még hátra. Érdekes állapot 

ez. Még sokmindenben tartható a lépés az évtizedekkel fiatalabbakkal is, még fel mer vállalni 

az ember új feladatot, de tudatos és tudatalatti figyelmeztetések érkeznek arról, hogy rendet is 

kell csinálni. 

Rendet? kérdezgetem magamtól napok óta. Mi végett? Kit érdekel az utánam maradó 

rend? Vajon az utánam következők úgy lesznek-e ezzel, mint jómagam, ki az életemnek egy 

másik, valamivel korábbi pillanatában rájöttem, hogy nézzek utána az eleim által reám 

maradtaknak? 

Nagy pazarlások világát éljük. Ma hallottam, hogy egy átlag angol 3-4 millió fontot költ 

el életében, s ennek jelentős része hiábavalóságokra megy el. 

Az egészségre, s főleg a szellemre nem költünk sokat. A gondoskodó állam sem. Ilyen 

jellegű kiadásainak háromnegyedét életünk utolsó heteiben pazarolja ránk. Ha tehát egy 

hónappal hamarabb halna meg mindegyikünk, akkor az egészségügyre fordítható pénzek 

megnégyszereződnének? Ezzel viszont megnyúlna az átlagéletkor, ami egyéb nemkívánatos 

költségekkel járna. Persze akadna jócskán megtakarítás is. Lám milyen rideg és megdöbbentő 

gondolatmenetek születnek a pénzügyi gondolkodásmódból. Miért nem elég humánusan 

gondolkodni és elhinni azt, hogy bár nehezen kiszámítható, de ha emberi környezetben élünk 

emberhez méltó életet, az megtakarítás az államnak. Kísérletre nincs lehetőség. 

Hatástanulmány nem készíthető. A lakosságot nem lehet kettéválasztani, s egyik felét így, a 

másikat úgy hagyni élni, hogy aztán a költségvetési számokat összevethessék. 
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De vissza az induláshoz. Lesz-e olyan, akit érdekel majd mindaz, amit elrendezek? 

Ráadásul a zavaros másfél évszázad, mely mögöttünk maradt, a feladatot megnövelte. Nekem 

kell igazán elrendezni más generációk maradék nyomait is. 

Bevallom, szívesebben merülnék el csak ebben a munkában, de nem hagyhatom abba 

időszerű vállalásaim teljesítését sem. Így hát új életmódot kell kialakítanom, s ráadásul ebbe 

bele kell férnie némi önfenntartó tevékenységnek is, hiszen generációm már nem az első azok 

sorában, melyek elindultak az egész életük munkáját elértéktelenítő nyugdíjválság lejtőjén. 

Még nemrégen arról beszéltünk, hogy csak nálunk kell az aktívan dolgozóknak 

eltartaniuk a nyugdíjasokat, mert a nyugdíjpénztárak vagyonát elkótyavetyélték, a 

befizetéseket felélték, és így a napi befizetés az egyetlen biztosíték. Fogyó unokák tartják el 

nagyszüleiket. S íme, már arról hallani, hogy az egész világon azt beszélik, és azt 

számolgatják, hogy a lakosság hány százalékának kell eltartania a nyugdíjasokat? Mi történt 

hát? Hová lett a nagy nyugdíjkassza üzlet? Hová lett a nyugati nyugdíjasok világjáró 

aranyélete? Még van, de már nem sokáig? Vagy csak mi vetítjük ki ezt a számításmódot 

reájuk is? 

Megint elkalandoztam. Ott tartottunk, hogy pazarló életmód ez a mai. A többgenerációs 

családnál nincsen takarékosabb és egészségesebb modell. De ennek vége. A kapitalizmus és a 

kommunizmus közös erővel ölték meg. S ezekből is elsősorban a fogyasztói társadalom, a 

globalizáció. 

A nagyszülők még oly meleg fészke sem jelent már élhető környezetet az utódoknak. 

Nem csak átképzések, foglalkozás - és életmódváltások követik egymást, de a 

helyhezkötöttség is ellentétes az új életformákkal. Családi ház? Nemsokára már ennek is 

vége, illetve csak ideig óráig működő, s könnyű szívvel cserélhető kategória lesz belőle.  

A nagymama szekrénye múzeumba megy! A könyvtárak poros nyűggé változnak! A 

családi emlékek és iratgyűjtemények jó esetben a padlásra vagy a garázsba kerülnek, aztán 

még egy generáció, s már egérrágta, elázott, olvashatatlan, senkit sem érdeklő lommá 

degradálódnak. Vége! 

Lehet, hogy mi vagyunk az utolsók, akik még készek vagyunk beülni kis 

magánidőgépeinkbe, és allergizáló porokkal dacolva elmerülni a múlt papírhalmazaiban? 

Persze, azért előfordulhat, hogy genetikai kódok hangjaira utódaink is felismerik, ha 

eljön a rendcsinálás pillanata, s akkor marad még egy kapaszkodó visszafelé, egy emberibb 

világ tapasztalatainak irányába. Ebben reménykedem, hogy ne veszítsem el maradék erőmet. 

 

 

* 

 

 

2005. május 15. 

 

 

Az egybegyűltek pedig csodálkozának, hogy ki-ki a maga nyelvén hallja beszélni az 

apostolokat. De akadt, aki azt mondta, hogy édes bortól részegedtek meg. Örök pünkösdi 

üzenet ez is. Kétezer éve mindenkor jelen vannak ők: a kétkedők, a magyarázatot ismerők, a 

megmondók. 
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Szép volt az idei zarándoklat is. Azt mondják soha nem látott tömeg gyűlt össze. Jöttek 

az engesztelésért esdeklők, jöttek december 5-e ártatlanjai. Mert azok, akik a bűnt elkövették, 

Csíksomlyót is szívesebben látnák elsüllyedni, mintsem, hogy maguk érezzenek 

szégyenükben hasonló kívánságot. A zarándokok azok, akik a kellő pillanatban az igazság 

nyelvén szólaltak meg, akik viszont őket vádolják részegséggel, azok nem mentek el. Akadtak 

persze olyanok is ott, akik saját imágójukat óhajtották formálni, s azért vegyültek el a 

tömegben, hogy aztán a kamerák véletlenül láthassák őket. 

A megmondók vajon ezt a tömeget is olyannak látták, mint a Kossuth téren három évvel 

ezelőtt? Vajon magukban csőcseléknek nevezték-e őket most is? 

Akkor, világosan gondolkodni képes, értelmes emberek hittek a kénkőszagú vádaknak, 

– és alig fél éve – ismét az ijesztgetéseknek. Mi lehetett az oka ennek a hiszékenységnek? 

Mivel nyerték el ezt a saját értelmüket is kikapcsolni képes feltétlen bizalmat a megmondók? 

A rágalom és feltételezés édes borait mindenkor elő lehet venni. Gyakorlattá vált. 

A múltba visszamutogatnak, a jelenben rágalmaznak, a jövő eseményeit és az azzal 

kapcsolatos szándékokat meg feltételezik, azzal rémisztik a hiszékenyeket. Ehhez már csak az 

ígéretek csatlakoznak. Nem baj, ha átlátszó, az sem, ha három napon belül hiteltelenné válik. 

Pedig a módszer a világban sokfelé használatos, és már elég régen. 

Visszamutogatni például egyformán tudtak az elmúlt héten itt és a xenofób világban. 

Nálunk a módszer nevetségességének világcsúcsa született meg, amikor a közismert 

érettségi botrányt követően a felelős miniszter – az érettségi tételeket tartalmazó borítékot 

lobogtatva – figyelmeztette a sajtót, hogy nézzék meg mennyivel jobb ennek a borítéknak a 

minősége mint, annak, amelyet az Orbán kormány idején használtak! Álljunk meg egy 

pillanatra, s idézzük fel a jelenetet képzeletünk színpadán. Tragikomédia! 

Romániában ismét megmutatta magát a romosnak hitt mánia, az idegengyűlölet. A 

bánáti árvíztragédia – főleg magyar – károsultjait arra figyelmezette a sajtó, hogy a tragédiát 

kérjék számon a száz évvel ezelőtti gazdán: az Osztrák-Magyar Monarchián. Ők építették a 

gátat. Azt a gátat, melyhez az új tulajdonosa nyolcvanöt év óta hozzá sem nyúlt, és amelyik –

véletlenül – éppen magyarlakta falvak mellett szakadt át. 

Jelenleg a rágalmazás módszerétől hangos a sajtó. A rágalmazottnak még azt sem 

engedik meg, hogy igaza tudatában felülemelkedjen a hazugságon, és ne reagáljon. Ha nem 

védekezel, bűnös vagy – szól a rágalmazást követő első lépés előírt szövege. Az áldozat 

mindenképpen sárba lesz rángatva. 

A jövővel (és jövőkkel) való rémisztgetés példáival, a huszonhárom millió és a 

nyolcszázezer, meg az ötszázhatvan milliárd után már nem is érdemes foglalkozni. Annál is 

inkább, mert az a jövő, amit ők készítenek elő, a maga valóságában a legelrémisztőbb. 

 

 

* 

 

 

ÁMULÓ NYÁR 

 

 

2005. május 25. 



 - 128 - 

 

 

Furcsa egy állapota a szellemnek, amikor ambivalens módon: egyrészt azt gondolja, hogy 

nincs értelme leírni egyetlen sort sem, másrészt meg az a gondolat is fel-felbukkan, hogy itt 

nagyon meg kellene találni azt a néhány mondatot, melyben benne van ez az egész lehetetlen 

életérzés, mely rajtunk eluralkodott. 

A globalizációs alapanyagnak pácolt tömeg kezd közönyössé válni, már nem hisz abban, 

hogy a demokrácia hagyományos módszereivel beleszólhat sorsába. Akad még egy rész, 

amelyik vadul küzd egyre jobban lelepleződő rögeszméiért, s akad a nemzeti jövendőért 

aggodó, és erkölcsi normákkal ólomba öltöztetett kisebbség. 

Ha megkeressük a legkisebb közös többszöröst, akkor az mindenképpen a csalódottság s 

a remény hanyatlása. De ha a legtisztábbakat vizsgáljuk, bizony ott van a szégyenérzet is. 

Hova jutottunk! 

Hihetetlennek tűnik, hogy egy nagy múltú országot, melynek még újkori államfői között 

is akadtak történelmi személyiségek, kétes értékű és kétes hírű, s bizony távlatos értelemben 

igencsak szerényképességű figura vezessen, olyan politikai erő élén, mely előtte maga volt a 

diktatúra. Báránybőrbe bújt farkasok ők, akiknek nem kell félni attól, hogy egy nagy 

történelmi szakács megpróbálja húsukat kirántani vagy tárkonyosan tálalni. Mert ha ez 

bekövetkezne, abból bizony ugyancsak furcsa vadas lenne a végén. 

Sokszoros történelmi csapdarendszerben vergődünk, s ezek közül a legújabb az, 

amelyben ilyen megtörténhetett. A csapdák történelmileg időrendben, egyenként pedig 

veszélyességi sorrendben sorakoznak. Hogy a gazdasági avagy a morális az, amelyik ma első 

helyen van, elméleti kérdés. Előbbi segített kialakulni az utóbbit, utóbbi viszont nehezebben 

megoldható, mint az előbbi, mely egymagában is végzetes lehet. 

Az erőviszonyok spontán rendeződése pillanatnyilag reménnyel kecsegteti a nemzetben 

is gondolkodókat, de győzelmük esetén lesz a legnehezebb dolguk. Egyrészt egy végletekig 

fokozott káoszt vesznek át, másrészt ezt egy hitevesztett tömeggel kell megoldaniuk. 

Ugyanakkor ismeretes, hogy soraikban is ott van a több hullámban beépített ellenség. Ez – a 

legváltozatosabb formákban – másfél évtized alatt sorozatosan felbukkant, s amikor kellett, 

kifejtette romboló hatását. Érdekes módon a jelenség vagy nem tűnt fel, de inkább valamilyen 

okból nem lehet róla beszélni. 

A legnagyobb kérdőjel talán éppen ebben a „nemlehetben” van. Mennyire kell 

megfelelnünk külső, és sorsunkat könnyedén tragikussá fokozni képes erőknek. Mennyire tud, 

s mennyire akar majd ennek ellenállni, a majdani magyar kormány, és annak leendő feje? 
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2005, július 19. 

 

 



 - 129 - 

Az elmúlt héten két nagy öröm ért. Egy váratlan filmezésnek köszönhetően ismét 

hazalátogathattam szülőföldemre, és egyik „vészt harangozó” írásomra levél érkezett 

Sepsiszentgyörgyről, Para Olgától. 

Nos a tapasztalat meg a levél bölcs és kedves vigasza egybecsengett, s bár azoknak a 

harangoknak a kongatását továbbra is igencsak fontosnak vélem, bizony sokat visszanyertem 

abból a lelki békéből, amit csak az otthonmaradottak, az őrizők, hite tud visszaplántálni a 

vándorlásra kárhoztatott szívekbe. 

Nyugalmat és kiegyensúlyozottságot tapasztaltam én, s a megmaradás és 

helybenmaradás biztosításához kellő szorgos munkálkodást. Sehol sem volt harag és 

számonkérés, sőt még kérdőjelekkel sem találkoztam. Az anyaországban tapasztalható 

„választói bizonytalanság” arrafelé még nem „gyűrűzött be”. A jeles embertől a 

legegyszerűbbig mindenki értette, hogy mi is történik itt kinn, ebben az egyre ridegebb, de 

mégis oly fontos másik hazában. Mi több, annak jövőjét is derűlátóbban ítélték meg, mint 

errefelé. 

Ismét eszembe jutottak azok az évek, amikor onnan Erdélyből lestük a magyar valóság 

minden mozzanatát, s mindentől független büszkeséggel olvastunk a magyar szocializmus 

építésének sikereiről, közben arra is figyelve, miként hallgatja el mindezt a diktatúrabeli 

román média. Véletlenül kezünkbe kerülő – alkalmi csomagot borító – újságcafatokat 

olvastunk el betűről-betűre. Ezt tettük, miközben ideát folyt a kisebbségben élők 

elfeledtetésének tervszerű munkája. 

Két évtizeddel ezelőtt olvashatta, aki hozzájutott, a francia együttműködésben készült 

felmérést, mely a fiatalok nemzetismeretét térképezte fel. Míg a francia fiatalok nagy 

többsége pontosan felsorolta, hogy a világ mely pontján hozzávetőleg hány ezer francia él, 

addig erre a Kárpát-medencei magyarok vonatkozásában a honi fiatalok körében alig voltak 

pontos válaszok, sőt a hogyan kerültek oda magyarok kérdésre olyan válasz is érkezett, hogy 

kivándoroltak a szomszédos országokba, mert ott demokratikusabb volt a rendszer (mint 

bűnös honunkban). A legtöbb francia a: „miért szégyelled, hogy francia vagy” pontra így 

válaszolt: méltatlan kérdés. A magyar, a hasonló magyar vonatkozású kérdésre izzadva rótta a 

válaszokat, s a legtöbb bűnös nemzet voltunk miatt szégyellte magát. 

Ekkor kezdték kihúzni a mai magyar generáció alól a Hazát! Ekkor erősödött a 

kisebbségi magyarban a haza iránti igény. S míg az egyik szégyenkezett miatta, a másik 

megbocsátó szeretettel és vágyakozással figyelte azt. 

Ennek az érzésnek az átmentése és a visszaplántálása a feledékenyekbe jeles és 

elengedhetetlen feladat lenne a kisebbségben felnőtt generációk számára. És ha jól 

meggondoljuk, a „Nemre” bíztatás okait éppen az e képességüktől való félelmekben is kell 

keresni. Hiszen mennyi „keserves” erőfeszítése menne kárba a mai szociál-liberálisoknak, és 

főleg atyáiknak, a kommunista nomenklatúrának, ha ez a szellemi erő kigyűrűzne onnan, és 

„beoltaná”, vagyis szerintük „megrontaná” a már-már feledésre, sőt csúnya tévhitekre nevelt 

új nemzedéket. 

Nem kell a kovász. 

 

A Haza tehát még létezik a földön és a magasban egyaránt, de akad, akinek még megvan 

a haza-látó képessége, s van, akinek elveszett, mint színvak számára a színes világ. Ennek 

megfelelően pedig még van, akinek megmaradt a Haza igénye, s van, akinek ez ismeretlen. 
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Harangozunk hát, ki-ki ahol s amint erre képes, és kongatjuk a harangokat, melyek hol 

ágyú, hol harang formában szolgálják a jövendőt. Reméljük, eztán csak, mint meleg hangon 

búgó harangok, és hisszük, higgyük, hogy nem hiába! 

Amint most Erdélyt jártam, a szokottnál is nagyobb szeretettel figyeltem 

harangtornyainkat, a megmaradás felkiáltójeleit és az elmúlás jajkiáltásait. Új, csillogó 

bádogzatú és friss zsindelyes tornyokat és körülépített, nagy, idegen Istenházák árnyékába 

kényszerítetteket vagy éppen vízben állókat. Délben pedig, bárhol voltam, erősödő szívvel 

figyeltem Nándorfehérvár felzúgó, figyelmeztető emlékezetére.  

Én a földön álltam, az Örök Haza földjén, a harangok hangja pedig a magasban hirdette 

a Hazát. 

Ha most hirtelenjében üzenhetnék Para Olgának, akkor innen a távolból köszönném meg 

vigasztaló, erőtadó sorait. Talán valaha eljut hozzá köszönetem. 

 

 

* 

 

 

2005. június 27. 

 

 

Az utóbbi hetek zűrzavaros hírei között számomra igazán érdekes, néhány a magyar nyelv 

eredetével kapcsolatos hír volt. 

Mario Alinei professzor Ősi Kapocs című könyve – a magyar és az etruszk nyelv 

párhuzamairól – sokkal kisebb szenzációt keltett, mint azt remélhettük. Nem lep meg, hogy 

nagyobb volt az erdélyi visszhang, ahol a könyv magyar nyelvű kiadásának megjelenését még 

a román sajtó is jelezte, sőt azzal nem szállt szembe. Legalábbis egyelőre nem. 

A másik hír olyan magyar kutatóról számol be, aki az észak-amerikai indiánok nyelvét 

tanulmányozva ott 18 törzs nyelvében talált a magyarral rokon elemeket. 

A harmadik hír mintegy összekapcsolja az előző kettőt, és egy G. B. Shaw rádióinterjú 

magyar szövegét idézi. Ebben a nagy angol gondolkodó azt mondja, hogy életműve 

értékesebb lenne, ha magyarnak születhetett volna, és élhetett volna e nyelvcsoda ősisége által 

nyújtott árnyalási lehetőségekkel, sok gondolatát ki sem tudta fejezni igazán anyanyelvén, s 

magyarul ez nem okozott volna számára nehézséget. Ezt méltán kijelenthette, hiszen nem 

kevés időt áldozott a magyar nyelv tanulmányozására. 

Jó ilyeneket hallani most, amikor annyi oldalról szuggerálják a kicsinységünket és 

alkalmatlanságunkat, sokadrendűségünket, bűnösségünket, stb.  

Az így éledező elme játékos asszociációkra is képessé válik, s furcsaságokra gondol. Így 

esetemben is született egy fanyar ötlet.  

Mint tudjuk, a fasiszta Olaszország adományozta etruszk farkas szobrai ellepték 

Romániát, s főleg annak Erdély nevű tartományával örökölt városait és kisvárosait. A cél a 

kontinuitásnak emléket álltani, s arra e művészi alkotással is mindenkit emlékeztetni. 

Alinei professzor kutatásai nyomán most kiderült, hogy ez esetben a román többség 

saját csapdájába esett. A kisdedeket szoptató farkasok ugyanis a magyar ősiség emlékhelyeivé 

válhatnak. 
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Hasonló szégyenteljes kudarc esetén az egyik választott ős, Decebal, tudjuk mit tett – 

kardjába dőlt! 

 

 

* 

 

 

2005. július 20. 

 

 

Ismét a múlttal foglalkozom. Állíthatom, hogy nem csak korom és a befejezés figyelmeztető 

(szándékosan nem írok fenyegetőt) árnya teszi ezt. Ezirányú érdeklődésem ugyanis 

folyamatos volt életem során, csak amint haladtam előre a korban, vált egyre fontosabbá 

számomra. 

Szeretném elmagyarázni ezt, a témát csupán felületesen ízlelgető utódaimnak. Hogyan 

tegyem? Talán azzal kellene kezdenem, hogy elmesélem nekik: éltek előttük évszázadokkal 

és évtizedekkel hozzájuk hasonló vidám és életigénylő emberek. Családot alapítottak, hazát 

szerettek úgy, ahogy reánk maradt történetek s feljegyzések szerint a dohos papirosokból 

kiviláglik. Valahogy mindannyian az áldozatvállalás útjára terelődtek vagy inkább azt 

választották. 

Ha elmehettek volna boldogabb országokba, hazajöttek, ha lerázhatták volna magukról 

utódaik felelősségét, inkább értük éltek, ha feledhették volna szülőföldjüket, inkább ázért 

szenvedtek, ha csalhattak volna létük könnyítésére, inkább felvették a becsület keresztjét. 

Ők hagyták hátra nemzedékről nemzedékre a nekünk is átadott elveket, hagyományokat, 

érzelmeket, hiteket. És imitt-amott az átmentett tárgyakat is. 

Ebből talán megértenék, hogy egy lánc részei vagyunk, s aki ezt meg akarja szakítani, 

biztosan rossz útra lép. 

A modern korban már nem mártírokat kérek számon, hanem egy felelős életet. 

Egy csodálatos családi történet évszázadokon keresztül öröklődve figyelmeztet, nevel 

vagy kapaszkodót nyújt. Egy megmentett levél új és új nemzedékeket vigasztalhat, taníthat. 

Egy hifitorony, vagy egy divatos bútordarab a következő évtizedet sem éri meg. 

Ha nem mentjük át mindennemű örökségünk értékeit, akkor magunk is nyomtalanul 

tűnünk el egy megszakadt csodálatos lánc utolsó csörrenésével. 

 

 

* 

 

 

2005. július 23. 

 

 

A napokban egy magyar belpolitikai eset – egy engem elkeserítő és felháborító miniszteri 

válasz – késztetett elgondolkodni azon, hogy az Erdélybe rendszeresen küldött leveleimnek ez 
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mennyire képezheti tartalmát, érdekelheti-e őket ami engem itt felháborít vagy csak jogos 

várakozásaikkal közvetlenül összefüggő témákat érdemes bemutatni.  

Mint erdélyi gyökerű magyar, ki lassan három évtizede „ehet magyar kenyeret”, otthoni 

éveimet felidézve jól emlékszem arra, hogy akkor még minden érdekelt minket, ami az 

anyaországban vagy azzal történt. Éppen ez az, amit nehezen tudott elképzelni az anyaországi, 

kinek irántunk való érdeklődését akkorra már jócskán kikezdte a gulyáskommunizmus – 

későn diagnosztizált – nemzetbetegsége. A látogatóba átérkezők által, tiltások gátjain 

keresztül behozott sajtótermékek, de még az ajándékot rejtő csomagolópapírnak használt 

újságok is elolvasásra kerültek, s bizony akkori felkészültségünk, tapasztalataink és sértett 

állapotunk, nem a kritikára ösztökélt elsősorban. Inkább a jót kerestük benne, s azt, ami 

nekünk is büszkeségre adhat okot. Mert kellett nekünk az a büszkeség, minden orvosságnál 

jobban kellett, a másod és harmadrendűség s a megalázottság világában. Sem azelőtt, sem 

azóta nem jött rá a – minket a területtel örökölt – gazdanemzet arra, hogy valódi érdeke éppen 

pont őszinte lojalitásunk megszerzése, otthonérzetünk megteremtése, a szülőföldünkhöz való 

ragaszkodás értéknek való elismerése lenne. Hiszen, amit a puszta földön kívül kapott, azt 

azok hozták létre, akiket azóta is el akar takarítani útjából, s ami olyan teljesítmény volt, 

melyre saját erőből ő nem volt képes, és amilyenre nélkülük úgy látszik ma sem alkalmas. 

Gondoljunk csak arra, mennyire hiányzik abból a magát nemzetállamnak deklaráló országból 

mindaz, akit már elüldözött, eladott, kirekesztett vagy éppenséggel elpusztított. 

Éppen ennek az elüldözésnek a során aztán, vagyis ha valakinek menekülőre kellett 

fognia – magyarán, aki külső és belső okok ármányos „létrehozása” folytán áldozata lett az 

etnikai tisztogatás éppen aktuális módszereinek – Magyarországra átérkezve szinte képtelen 

volt megmagyarázni az ittenieknek ezt az érzést, a születése óta remélt és vágyott hazára 

találás óhaját, a hazára való megtartó rácsodálkozás folyamatos igényét, annak hatalmas 

erejét. A nemzeti tudatnak eme – akkor még kiirthatatlannak hitt – megnyilvánulása volt ez az 

elszakadottaknál, miközben az anyaországban lakóknál – ellentmondásos módon – az a 

rendszer próbálta kiölni belőlük a kisebbségbe maradottak iránti igazi érdeklődést, amelyikről 

azt képzelték, hogy jóltartotta őket. Közben pedig tudtukon kívül, fokozatosan kiürült régi 

értékrendszerük tára, ők meg a kevés kis jó juttatásáért tolongtak, de közben óvatosan bírálták 

is, sőt „elégedetlenségükkel sújtották” azt a rendszert, mely éppen viszonylagos és látszólagos 

törődésével ártott nekik a legtöbbet. Erről azonban akkor mit sem sejtettek. 

Azok, akik otthon maradtak, úgy hiszem máig is megőriztek valamit a hajdani érzésből 

és igényből, de az információk mai áramlása mellett a hírhatárok immár fokozatosan 

elmosódnak, és a mostoha anyaország sokkal nehezebben tudja megőrizni varázsát, sőt mi 

több, egyre inkább lelepleződnek taszító jellemzői is. Ennek érdekében a legnagyobb 

történelmi lépést az a liberális politika tette, melynek uszályában, az attól „csóvált” és csak 

„úgynevezettnek” címkézhető baloldal megtette azt a sokáig nehezen kiheverhető lépést 2004. 

december 5-én, s főleg azt megelőzően. 

Vajon hol tart ma az anyaország félrevezetést szenvedő és a kisebbségben élő, létért 

küzdő magyar érdeklődése egymás sorsának történései dolgában? Ez most a kérdés. Mennyire 

vannak tisztában azzal, hogy Kárpát-medencei összmagyarságban kell gondolkodni? 

Mennyire tudják azt, miszerint nem elég csupán annyi, hogy kölcsönösen minden érdekeljen 

minket abból, ami itt vagy ott történik, de azt is tudnunk kell, hogy minden apró lépésnyi 

erősödésünk vagy gyengülésünk, előretörésünk avagy meghátrálásunk a közös megmaradás, a 
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nemzeti lét alapvető kérdése, és a magyar kultúra, mint olyan, fennmaradásának rontója vagy 

javítója lehet?  

Mindaz, amit a Kárpát-medence magyar politikai rétege – hatalmon, vagy ellenzékből – 

és természetesen a gazdasági, tudományos és kulturális elit teljesít, az előbbi gondolatot 

ismételve: ront, vagy javít (ha éppen nem henyél), és létfontosságú mindannyiunk számára. 

Ma elérkezettnek látszik az idő arra, hogy az információs határok átjárhatóságát jó 

irányba kihasználva, árgus szemekkel figyeljünk mindenre, ami bárhol történik a magyarlakta 

területen vagy annak kulturális gyepűin. Ha igaz az, amivel a világ hiteget bennünket, akkor 

ez a világörökség gondolatával szemben is kötelességünk. Meg kell őriznünk önmagunkat a 

jövőnek. Ezért az egyre sűrűbben felbukkanó „megmaradás” gondolat nem önös érdek, nem 

beteges szorongás, s főleg nem magyarkodás, vagy éppen nacionalizmus.  

Végül pedig áruljam el azt is, mi volt az a miniszteri válasz, melynek következtében 

éppen most foglaltam össze e gondolataimat.  

Talán tudják, hogy a Professzorok Batthyány Köre azt javasolta, hogy a diákság 

nevelésében biztosítsanak nagyobb teret a magyarságtudatnak. Tanügyekkel foglalkozó 

miniszterünk december 5-e szellemét idézte, midőn sommásan hülyeségnek minősítette, és 

„tudományos igénnyel” magyarkodásnak nevezte e gondolatot. 

Az eset látszólag apró magyar belügy, de e gondolkodásmód hatásának már 

megtapasztalt riasztó eredményei is az összmagyar érdekeket sértik. A liberális politikus, aki 

bármely identitás védelmében, bármikor kész síkraszállni, éppen azt az identitást tiporja 

lábbal, melynek szolgálatában ott ül Klebelsberg Kunó asztalánál, s még saját otthonában is 

Szemere Bertalan íróasztalára könyökölhet. 

Sokadszor húzom meg – sokakkal együtt – a vészharangot, s nem kapkodva félreverve 

azt, hanem nyugodt határozottsággal, az anyagi és nemzetmentő erővé válni képes nemzeti 

tudat védelmében, melynek egyik alapvető tulajdonsága a mások iránti tolerancia józansága. 

Nem tudom elhinni, hogy egy ministrálásra felesküdött értelmiségi ezt ne tudná éppen ilyen 

jól.  

A kérdőjel ettől lesz aztán igazán hatalmas! 

 

 

* 

 

 

2005. augusztus 14. 

 

 

A balatoni apró kálvinista templom orgonáján német vendégkántor szolgál. A kis gyülekezet 

– most egy keresztelő miatt a szokottnál népesebben – figyeli a prédikációt.  

A démontól óvakodjunk, szól a prédikátor, s már el is kóborol a fegyelmezetlen 

gondolat. Hiszen a látszólag jelképes figyelmeztetés, az ósdi intelem, ma a modern világ 

poklában kezd időszerűvé válni. 

Mennyire magától értetődő a hívő emberben az Úr jelenléte, a krisztusi áldozat védelmet 

jelentő ígéretének elfogadása. És mennyire testtelenné, mondhatni hiten kívülivé, 

mesefigurává zsugorodott a Sátán. Soha nem gondolkodunk el azon, hogy amilyen 
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természetesen képesek vagyunk hinni a Gondviselésben, amilyen magától értetődően elvárjuk 

gondoskodását, úgy vesszük semmibe, képzeljük nem létezőnek a Gonoszt. A jó, templomok 

hűvösének nyugalmát, biztonságát idézi, belső magánszégyeneink megbocsátásának végső 

reményét. A rossz, miközben jajveszékelve szenvedünk tőle, rajzfilmfigurává 

bagatellizálódott bennünk. Szarvas, patás, vasvillás, groteszk mikulásinassá. 

És közben kétségbeesetten figyeljük világok omlását, romlását. 

A démon itt él velünk, sőt bennünk. Véráramunkban kering időzített daganatsejtként. 

Egyén és közösség, nemzetek és világrendszerek vérkeringésében. 

Munkáját szenvedjük nap – mint nap. Életünket teszi földi büntetéssé.  

És mi nem vesszük komolyan, mosolyogva kacsintunk rá, ha kell parolázunk vele. 

 

 

* 

 

 

2005. augusztus 15. 

 

 

Vajon milyen hangulatban ülünk itt egy év múlva? Merre halad a világ s benne a mienk, ez a 

kisebbik és számunkra oly annyira fontos? Kik lesznek a választottak? És vajon a mindenféle 

választhatók kiválasztódása miként történt? 

Valahol itt van elrejtve a kérdés megoldásának egyik kulcsa! 

Miközben a pártokban gondolkodás harci hangulatával egyre jobban gúzsba köt, 

eszünkbe sem jut, hogy a bajnokság résztvevői, akik ráadásul nem csak szórakoztatásunkra 

szerződtek, hanem sorsunk irányítására, valamennyien bundáznak. A különbségek lehetnek 

szembeötlőek, de a bunda ténye tagadhatatlan. A csapatösszeállításnál lehetetlen kizárni a 

bundára hajlamosakat és a doppingolókat. A különbségek legfeljebb abban vannak, hogy míg 

egyik oldal kimondottan ilyen játékosokat toboroz, a másik próbálkozna összehozni egy tiszta 

csapatot. Vajon lehetséges ez? Tiszta és tehetséges játékosból telik-e egy csapatra, s főleg egy 

bajnokságra futná-e belőlük?  

Minden bizonnyal reménytelen erre törekedni. A politikát itt is politikusok fogják 

művelni, politikai eszközökkel, vagyis gátlástalanul. A politika már régóta kontraszelektál. A 

kevés tiszták vagy besározódnak vagy besározzák őket vagy messzire elkerülik az arénát, 

mert nem akarnak résztvevői lenni ennek a játszmának. Maradnak inkább áldozatok. Még 

becsapott nézők sem akarnak lenni. Ebből van ugyanis a legtöbb. 

Nevezhető-e azonban tisztának az a tehetség, aki elrejtőzik a hallgatásban és 

belenyugszik a dolgok ilyen irányú fejlődésébe? Aligha válaszolható meg könnyedén e 

kérdés. 

Egyéni álláspontokat magyarázgatnak, nem egyszer meg is tudják ideologizálni. 

A tabellán azonban továbbra is folyik a pontvadászat, s a csapatok leosztják lapjaikat, 

darabolgatják a koncot. Hol ilyen, hol olyan arányban, de mindenkor ugyanolyan 

módszerekkel. 

És a közönség? Vagyis mi mind? 

Ha mindezt tudjuk, akkor miért fizetjük meg a jegyeinket? 
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Ennek a nagy színháznak a látogatása – úgy tűnik – kötelezővé vált, mert ez a színház 

valóban maga az életünk. Az előadás pedig nem lesz jobb, amíg vannak közöttünk 

tapsolóemberek. 

 

 

* 

 

 

2005. augusztus 21. 

 

 

Az anyaország szellemi kenyerén tengődő magunkfajta bizony gyakorta keseredik el, amikor 

az immáron hagyományos kicsinységre való biztatás mellett, az ezirányú útmutatásokat jóval 

meghaladó, erre terelni, sőt parancsolni próbáló szándékkal találkozik. 

Semmire sem alkalmas törpeségünk sulykolásának egyik felületes jelszava lett – s mi 

tagadás köztünk is sokan belenevelődtünk hangulatába – a: „Mi 500 éve csak veszítünk, 

Mátyás óta nem volt egyetlen győzelmünk sem” kijelentő mondat. 

Gyakori élményem az utóbbi időben az is amint tudálékos amatőr történészek oktatnak 

ki arról, hogy Erdélynek soha semmi köze nem volt Magyarországhoz, s ezért aztán miféle 

jogon foglalkozunk mi e témával? Semmiféle jogcímünk nincsen törődést mutatni az 

erdélyiek vonatkozásában. Belügy! Ők kell, hogy döntsenek mindenről, megoldjanak mindent 

és megharcoljanak mindenért. Vajon mit tudnak ők Erdélyről Magyarország végházaként és 

Bocskai István végrendeletéről, melyben – mint tudjuk – Erdélyt a magyarság 

megmaradásának zálogaként emlegeti. Elfelejtették a történelmi közhellyé vált tényt, mely 

szerint Magyarország háromfelé szakadt? Nem tudnak a másik ilyenről, mely az erdélyi 

fejedelmek korát, a nemzeti fejedelmek korának nevezi? Vagy, hogy még egyszerűbbet 

mondjak, nem jártak még a Hősök terén? 

Elgondolkodtató ez az egyesek által szinte dédelgetett és makacs tájékozatlanság, hiszen 

végre-valahára, s ráadásul még a rendszerváltás előtt megjelent a nagy port felkavaró Erdély 

Története, s ma már nem titok – a bonyolultnak látszó – s mégis egyszerű, meg természetesen 

szükségszerű folyamat, mely a nagykiterjedésű Kárpát-medencei ország tartományainak 

különféle formákban történő kormányzását és különféle módon és mértékben sajátos 

önállóságát alakította ki. 

Az ilyen okoskodások minden bizonnyal céltudatos forrásokból kapnak lábra és töltik 

fel az addig történelmi tudattól mentes szellemi űröket. 

Sokat értekeztünk már ennek letörése érdekében arról, hogy mit tett az erdélyi (magyar!) 

fejedelemség a magyar kultúra, a magyarság átmentése érdekében a három részre szakított 

ország nehéz időszakában. Valamelyest kétségtelenül kezd is elterjedni az erre befogadó 

köztudatban, hogy miként sikerült mindez, s mekkora jelentősége volt. Észlelni is lehet ott, a 

kisebbik hazában – amint nevezték, amíg valóban kisebb volt – (ma területre nagyobb), hogy 

ez némi tartást is ad a hétköznapok ragaszkodó, küzdő, múltját őrizve jövőbe tekintő 

magyarjai számára. Az anyaországi sajnos csak ritka esetekben tudja, érti vagy érzi ezt. 

A magam részéről csupán az erdélyi fejedelemség korát próbálom most átfutni, s 

bizonyítani, hogy az előbb emlegetett Hősök terén, a nemzeti nagyok szoborsorában, nem 
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véletlenül állnak ott Erdély jeles fejedelmei. Egyúttal reménykednék, hogy a hagyományőrzés 

és a jogosan elvárható nemzeti hála e formája nem kerül előbb utóbb támadások 

célkeresztjébe. Hiszen a tárca tulajdonosa ma már a Nemzeti Kulturális Örökség 

Minisztériumának nevéből is ki szeretné űzni a nemzetet s a hozzá kötődő örökséget is.  

Ha pedig már erre terelődött gondolatom, megjegyezném: kétlem, hogy nem értené meg, 

miszerint a nemzeti kulturális örökség mindazt jelenti, amit felhalmozott ez a nemzet, hogy 

nemzet lehessen, hogy ez az az örökség, melynek felvállalása, megbecsülése tesz valakit 

magyarrá vagy e nemzet tagjává. Lehetetlen ezt feltételezni. Ha mégis ezt teszi, akkor ő éppen 

az örökséget mondja fel, s ezzel a nemzetet ásná alá. Ez pedig a jövő elveszejtése, a nemzeti 

halál. Hiszen mi is ez a jövő? A múltat magáénak valló közösség további gyűjtő munkája, 

mely annak az örökségnek a megújító gyarapítását szolgálja. Célja a jövő megszilárdítása, a 

nemzetek egymást erősítő vetélkedésében való közös és kölcsönös hasznot hajtó részvétel. 

Hiszen jól tudjuk, hogy a jövő egyre inkább csak közösen menthető meg. Vagyis távolról sem 

ragasztható rá a felénk oly veszedelmes nacionalista jelző. Ami aztán magától értetődően lesz 

kirekesztő, fasiszta, és amit a pillanatnyi érdek szerint éppen akarnak. 

Mindezeket átgondolva nem meddő okoskodás az, hogy átfut az ember csupán jó másfél 

évszázadot s a történetírás forrásait igénybevéve megnézi, mivel járult hozzá Erdély és a 

Részek a magyar győzelmi – és így önbizalmat is erősítő – mérleg javításához: 

- 1580-ban Báthory István, bár mint lengyel király, de a Livóniáért folyó háborúban a 

litvánokkal egyetemben, legyőzi IV. Iván orosz cárt. 

- 1595-ben Bocskai István Prágában (ahogy azt a román történelemkönyvek a maguk 

vonatkozásában egykor folyton írták) „egyenlő félként” köt szövetséget a Habsburgokkal 

- Még ez év októberében, Mihály vajdával közösen, Gyurgyevónál legyőzi Szinán pasa 

seregét. (Lám szép és a vélt egyesítésnél kevesebbet emlegetett közös emlékeink is 

felbukkannak) 

- 1604-ben, ugyancsak Bocskai István arat győzelmet Álmosdnál Barbianó fölött. 

- 1605-ben megint Bocskai az, aki Bastát, a Komárom, Érsekújvár, Pozsony vonalig 

szorítja vissza. Szerencsen Bocskait egész Magyarország fejedelmének kiáltják ki, majd a 

szultán koronát küld néki, és királyi címmel illeti, de ő az adott helyzetben csupán 

ajándékként fogadja azt el. 

- 1606-ban köti meg Bocskai I. Rudolf császárral a bécsi békét. 

- Némi szünet után, 1619 őszén aratja Bethlen Gábor nagy hadi sikereit. Mint tudjuk 

ekkor – szövetségeseivel – Bécset is ostromolja. 

- 1620-ban Bethlent Besztercebányán magyar királynak választják. 

- 1622-ben – még a Bethlen Gábor számára kedvezőtlenül alakuló nemzetközi 

helyzetben is – kénytelenek a Habsburgok a nikolsburgi béke megkötésére. A királyi címről 

való lemondás ellenében Bethlen hét felső-magyarországi vármegyét kap. 

- 1626-ban születik a westminsteri szerződés. Itt Bethlen Gábor a dán-angol-holland 

szövetséghez csatlakozik. 

- Még ebben az évben megújítják a nikolsburgi, és a bécsi békéket. 

- 1630-ban Tokajnál a hajdúk szétverik a Habsburg királyi hadakat. 

- 1631-ben volt Zolyomi Dávid és ifj. Bethlen István rakamazi győzelme. 

- 1636-ban I. Rákóczi György futamítja meg Nagyszalontánál a budai basa hadát. 

- 1643-ban, ugyancsak ő, a svédekkel köt szövetséget. 
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- 1645-ben Rákóczi a franciákkal is szövetséget köt, majd a svédekkel egyesülnek hadai. 

A hét vármegyét ismét megkapja, és kivívja a szabad vallásgyakorlás elismerését egész 

Magyarország területén. 

- 1657-ben II. Rákóczi György, bár következményeit nézve nem teszi okosan, de 

mégiscsak bevonul Varsóba. 

- 1677-ben I. Apafi Mihály XIV. Lajos szövetségese. Neki utóbb egyébként még Bécs 

alatti ravasz passzivitása – mely azt jelezte, hogy a török terveivel ellentétben nem óhajt 

magyar király lenni – eredményesnek bizonyul. 

- 1678-ban jegyezzük Thököly Imre első sikereit a Garam völgyében. 

- 1703 és 1711 között ismerjük II. Rákóczi Ferenc tetteit, el egészen a szomorú szatmári 

békéig (már ott is egy Károlyi?), de egy birodalmat rengetve meg. 

 

Íme egy kis ízelítő abból, aminek töredéke elég lenne szomszéd népek számára egy még 

dicsőségesebb történelem felvázolásához. Nekünk könnyen feledhető epizódok, 

összességükben többnyire csak elméleti szakemberek által ismert adatok. Mindennek semmi 

köze nemzeti öntudatunkhoz. Amúgy is, ha valaki ezt reklamálja, jaj szegény szélsőséges, 

érzékenységeket sértő fejének. 

Egyáltalán a magyar történelem sérti a szomszédok érzékenységeit. A világ összes 

történelmeire ugyanakkor ez nem érvényes. 

Ez egy ilyen ország, ha a nemzeti oldal tesz valamit, akkor az súlyos 

következményekkel jár, ha az ellenoldal, akkor (mint azt Fritz Tamás mondja) 

következmények nélkül marad. Ha valahol, valami ténylegesen adva van egy „pozitív 

mérleghez”, lesunyt fejünk felemeléséhez, az nem kell. Nálunk, ha optimista képet akarnak 

festeni, akkor csiga, olykor rák lépteiket szorozzák százzal s lendületüket ezerrel. 

 

 

* 

 

 

2005. augusztus 22. 

 

 

Az augusztusi nemzeti ünnep hangulatának fogságában maradok évről-évre sokáig. Ilyenkor 

szabadulni próbál az elmélkedő hajlam. Ez az év sem kivétel. 

Az ünnepi külsőségeknél sokkal inkább rabul ejt, amint a villódzó durrogásoktól 

megszabadult estben a település apró neszei megszelídülve beröppennek ablakomon s ismét 

hallgathatom a tücskök harsogó cirpelését. 

Így röpül be hozzám és fon körül a múlt is, az az oly hosszú s mégis oly rövid ezer 

esztendő, minden büszkeségével és fájdalmával. Nehéz idők, mondtuk volna, ha akkor élünk, 

s mai módon gondolkodunk. Itt áll a magyar végképp megosztva. Egyik oldalon a nemzet 

jövőjét s az ezzel járó áldozatokat is ismerő új keresztények, amott pedig az egyén szabadon 

és gátakat nem ismerő módon szárnyaló, önző – tehát oly vonzó – szabadságát élvező régi 

pogányok. (Mindez persze csak akkor igaz, ha mindaz úgy is történt, de tanulságos 

párhuzamnak azért nem elvetendő) 
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A megoldás fájdalmas volt. A megoldás nagy áldozatokat követelt, s látszólag éppen a 

keresztény gondolatot cáfoló módszereket. 

Akadt azonban egy Istentől való jövevény, egy szent ember, aki mindezt a terhet vállaira 

vette, és megoldást talált. Tudós történészek, múltakat faggatók és irodalmárok, lélekbúvárok 

és művészek próbálták felkutatni és megmagyarázni, no meg rekonstruálni, hogy mi is 

lehetett Szent István lelkében.  

Sok válságos és sok megosztással járó idő követte egymást zivataros évszázadaink alatt, 

s eleddig mindenkor volt egy Isten küldötte ember, aki megoldást hozott. Szentek és hősök, 

bölcs emberek, villámló szavú vezérek vagy szürke eminenciások. És voltak, akik mögéjük 

álltak, vagy ha kellett, eléjük és végighordozták őket harci szekereiken a győzelemig. 

Az eredmény nem volt csekély. Megmaradtunk, 

Ma azonban új időkben ismétlődik a régi helyzet, s a látszólagos hasonlatosságok 

ellenére ezek az új idők eddig ismeretlen körülményeket hordoznak magukban. Minden régi 

megoldás alkalmazhatatlannak tűnik. Hol ezért, hol másért, de más a történelmi kor, mások a 

kérdések hangsúlyai, és főleg mások lettünk mi is. Még ellenségeink sem hasonlíthatók a 

régiekhez. 

Akkor új keresztények és régi pogányok álltak egymással szemben. Most, immáron régi 

keresztények és új pogányok feszülnek egymásnak, a két szó mögött ennél több értendő. A 

keresztény ma nemzetit is jelent, egy keresztény nemzet képviseletét; a pogány meg 

mindannak tagadását, ami keresztény (vagy keresztényi), s ami nemzeti.  

Már jó ideje nem alkalmazható az a nemrég még alkalmatosnak ismert meghatározás, 

hogy jobb és baloldali. Ilyen felosztások már csak a politikai szótárak félrevezető oldalain 

ismeretesek, s mögöttük teljes a zűrzavar. 

Bár tudós magyarázkodóknak nagyon egysíkúnak tűnik, de mi – hétköznapi emberek 

egyszerű és átlátható igazságokra vágyó gondolkodásunkkal – azt látjuk, hogy van, ami 

nemzeti, s van, ami ennek ellensége. 

Vannak, akik felvállalják e szót, és mivel egyben keresztények is – vagy akár csupán 

keresztény gondolkodásúak – kiterjesztik mindenkire, aki ezt a befogadó és eredeti 

értelmében minden bírálatot kiálló fogalmat elfogadja. 

És vannak, akik mindezt tagadják. Érdekből, a beléjük nevelt gyanakvó gyűlölet miatt, 

félrevezettetve vagy bármi más okból, nem képesek ezt elfogadni, sőt tűzzel-vassal irtanák, 

ahol csak lehet sárral dobálnák, feketítenék. Ők az új pogányok. Ők, akik azt képzelik, sokra 

mennek parttalan egyéni szabadságukkal, amit ennek a gondolkodásmódnak az apostolai 

hirdetgetnek. Fogalmuk nincs arról, hogy mi az igazi szabadság, hogy az atomizált társadalom 

árva, önző, gyűlölködő és tolakodó meg gátlástalan egyede a valóságban nem lehet szabad. A 

szabadságot csak együtt nyerhetjük el, a szabadságnak feltétele a közösség és annak 

szolgálata, tisztelete, szeretete. A legfontosabb közösség pedig a családokból épülő nemzet. 

Ezer évekkel ezelőtt, az akkori pogányok nem gátolhatták meg, hogy ne váljanak 

rövidlátásuk áldozataivá. 

Ma, ezer év után, az új pogányoknak nem ilyen sorsot szán a nemzetben gondolkodó 

magyar. Csak annyit kíván, hogy tegyen meg mindent a tisztánlátásért, hogy ne hagyja magát 

félrevezetni idegen érdekek szolgálatában, hogy ismerje fel a közös érdekben rejlő 

biztosítékát éppen annak, amit hamis apostolai hamis szóval néki hamisan ígérnek. 
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Nem jobb és nem bal, nem jó és nem rossz, nem értékes és értéktelen az, ami itt most 

háborút vív, hogy majd felnégyelhesse ellenfelét. A szemek nyitogatásának, a közös érdek 

felismertetésének nehéz munkája áll előttünk. Azok, akik ennek ellenkezőjét akarják, hosszú 

távon bukásra vannak ítélve. Sajnos azonban rövidtávon még elérhetik a közös pusztulást.  

Nem ilyen Dugonicsokra van szükségünk! 

Élni akarunk! Mind, valamennyien, együtt! Régen megtértek és új megtérők, 

megvilágosodók. Kezünk kinyújtva, nincs benne fegyver. Csak Isten hite és a közös haza 

szeretete világít tenyerünkben. 

 

 

* 

 

 

2005. augusztus 26. 

 

 

Miközben magamat vizsgálgatom, hogy miért is tört rám oly erőteljesen a múlt 

újraértékelésének s ehhez szükséges megkutatásának vágya, azt látom, hogy korosztályomból 

igen sokan teszik ugyanezt. Ki gondolatban, ki saját feljegyzések formájában, egyesek pedig 

az olvasó számára is hozzáférhetően. A válasz tehát egyszerű lenne. Megöregedtünk, s 

múltunk leltározása természetes igényként jelentkezik. Véleményem szerint azonban ennél 

többről van szó. Ennek a korosztálynak a múltja nem átlagos, életutunk olyan történelmi 

kataklizmákon át vezetett, s oly küzdelmek, csalódások, megaláztatások sora szegélyezte, 

hogy egy ebből fakadó jelentős kényszerítő erő terel a következtetések levonása, s az ehhez 

szükséges összegzés elvégzése felé. 

Különös és fájdalmas bugyrai vannak ennek a tevékenységnek. Ezek között is a 

legfájóbb az, a csak egyesek által megpróbált ösvény, mely a titkos iratok megismerésével 

való sokkoló szembesülés kálváriájának végigjárása. Hogy kinek van igaza, annak aki ezt 

felvállalja, avagy annak, aki elzárkózik előle, nem tudom. Könnyű ítélkezésre ad alkalmat ez 

a kérdés is. Az igazság győzedelmes pallosát suhogtatja az, aki ezt teszi, homokba dugja fejét, 

aki nem – szólhat a szózat. Csakhogy mire vezetett az az igazság? Hol van biztosíték arra, 

hogy a történteket homlokegyenest más-más színben feltüntetni képes, látszólagosan esetleg 

csak árnyalatnyi különbségek közül, a valóságost megvilágítók kerüljenek előtérbe? Hatalmas 

tévedések és hibák lehetőségei leselkednek arra, aki ehhez hasonló erkölcsi aknamezőre 

merészkedik. 

Ahol pedig bizonyos és minden kétséget kizáró módon lehetséges, hogy erkölcsi ítéletet 

mondhat az utókor, ott mit tapasztalunk? Nos azt, amit a leleplezett bűnöket elkövető 

politikusaink töretlen karrierje és pirulni sem képes arcbőre mutat. 

Újra és újra visszatér egy meghatározás, mely utóbbi másfél évtizedünk lényegét öt 

szóban tömöríti. Fritz Tamás mondta ki: „Ez egy következmények nélküli ország!” 

Gyorsabban és ennél pontosabban alig lehet beletalálni ebbe a sokszínű és számtalan 

koncentrikus körből álló céltáblába. 

De a múlt tanulmányozásának vannak még fájdalmai, és meg kellene keresni a remélt 

örömöket is, hiszen felismerhetjük saját ballépéseinket, balfogásainkat, indokolatlan 
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félelmeinket és ugyancsak indokolatlan hiszékenységeinket, de akár indokolt gyávaságainkat 

is. Ez utóbbiak is olyanok, amelyről vég nélkül vitatkozhatunk. Mi a helyes? A hősi póz 

avagy a megmaradás, a nagyszerű halál vagy a fejek lehajtása, és a szélvihar csendesülésének 

kivárása, mely az élet szolgálatának reményéből meríti bátorságát.  

A mi történelmünkben volt példa erre is, hiszen 56 a legmagasztosabb magyar 

tapasztalat. Általában véve azonban a tömegeknek a kommunizmus túlélése a kevéssé 

látványos módon volt lehetséges, és a megszabadulás pillanatát is jelentős részben tőlünk 

független és általunk alig ismert külső érdekek erővonalainak bonyolult alakulása hozta meg. 

Fájdalmas, de így van. Hogy egyéni, csoportos vagy akár tömeges hősiességek ezt formálni 

voltak képesek, az bizonyos, de ha a felettünk álló érdekek nem ezt akarják, minden hősiesség 

hiábavaló lett volna. Erről éppen a magyarok tudnak a legtöbbet, s a magyar közelmúlt 

kutatása igazolhatja ezt leginkább.  

A nemzetek feletti gazdasági érdek, a globalizáció hengere jóval előbb elindult, és már 

száz évvel ezelőtt is felismerhetők kezdetei, mégpedig történelemformáló erejű méretekben. 

Trianon előkészítése vajon nem ide sorolható? Legutóbb országunk szétajándékozásáról szóló 

új információkról szerezhettünk tudomást. Amerika nem szövetséges volt az első 

világháborúban, hanem szerződött partner. Kölcsönöket adott szerződött partnereinek, s 

azokat az országokat kellett megerősíteni, akiktől ezeknek visszafizetését elvárta. 

Szomszédságunkban nem egy ilyen ország volt. Adtak hát nekik zsákmányt, hogy aztán ők, a 

kölcsönt folyósítók, a legkorrektebb üzleti alapon részesüljenek belőle. Hogy ez mese lenne? 

Nagyon hihetőnek tűnik, hiszen ezzel számunkra máig képtelennek látszó eseményeket 

tudunk megmagyarázni. Természetesen, ha mindezt az akkor még ifjú globalizáció első 

próbálkozásának tekintjük, akkor csak egy nagyobb célt szolgáló terv mellékes „bevétele” 

volt. 

Íme, még egy fájdalmas momentum abból a vizsgálódni kényszerítő múltból.  

Szeretnék örömről is beszámolni. Ilyen jó azonban múltunkban csak átmenetileg volt. 

Majdnem minden esetben addig, amíg fel nem ismertük a mögöttes rosszat. Hogy csupán 

1989-et említsem vagy az Uniós álmokat. 

Ha tehát a mi korosztályunk jóról akar számot adni, egyelőre kora ellenére kénytelen a 

jövőbe révedni.  

Mióta az eszemet tudom, ezt tesszük. Az eredmény ismeretes. Mi azonban folytatjuk. 

Ezt hívják életerőnek? 

 

 

* 

 

 

2005. augusztus 27. 

 

 

Rossz hangulatomra Ravel rímel Bolerójával. Egyedül van az ember a világban. Barátaival 

kellemes pillanatokban jön össze (bár lehet, hogy azok a pillanatok ettől kellemesek?) A 

küzdelem és a kétely, a próbák és csalódások egyedül találják. 
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Harca lehet meddő, vagy akarása legyűrhet akadályokat, de a fáradtságosan kivívott 

siker pillanata a legveszedelmesebb. Ekkor derül ki, hogy jól akarta-e amit akart, s hogy úgy 

történt-e amint akarta. Ha pedig mindez így lenne, még hátra van, hogy amit létrehozott, 

megmarad-e vagy környezete, utódai, örökösei ezt nem akarják, nem értékelik, nem élvezik, s 

inkább végigjárják saját fáradságos útjaikat, hogy maguk is megismerjék ennek a percnek a 

keservét. 

A dolog kulcsa a célok megválasztásában van. Maradandóbb célok felé kell törekedni, 

mellőzni kell mindent, ami a legkisebb mértékben is talmi, mulandó. Minthogy a 

legmulandóbbak mi magunk vagyunk, ezért az öncél a leghiábavalóbb. 

 

 

* 

 

 

2005. augusztus 28. 

 

 

A világból rettenetet ébresztő hírek szállnak felénk. Vesztébe rohan az ember, s személytelen 

szövetségek őrült érdekei akadályozzák a menekvés kísérleteit. Megértük volna azt az időt, 

amikor már szinte kétségtelen, hogy nincs visszaút? Az idei „esős évszak” Európát is elérte. A 

figyelmeztetés ingerei ennél nagyobb felületen már aligha érintkezhetnek az emberiség 

szürkeállományával. Mégis csend van, s nem történik semmi. Sőt, újabb őrültségek felé 

nyílnak ösvények, új, végső katasztrófát kockáztató világháború sem zárható ki. Laza 

könnyedséggel emlegetik ezt Irán állítólagos atomhatalmi törekvései kapcsán. Persze a föld 

lakói már nem tudják, mit hihetnek el, s mit nem? 

Ötödik unokám ma négy hónapos. Nézem a szépséges kis csecsemőt és aggódni kezdek 

jövője miatt. S velem együtt hány millió szülő és nagyszülő teszi ma még ugyanezt. Vajon ez 

a bizonytalanság milyen hatással lesz a népesedésre, ha a kétségeket tápláló sok információ 

még jobban terjedni fog, bár erre a mai lehetőségeknél jobb már alig kell? 

Most pedig ezt a két kis bekezdésnyi közhelyet nézem. Unalmas és mindenki által 

ismert tények, életérzések felsorolása. Alig létezik ember, aki ne ismerné ezeket. 

És mégis, az van, ami van. Semmi sem elég.  

Most rettenek meg igazán! 

 

 

* 

 

 

2005. augusztus 29. 

 

 

(A CSÁNGÓSODÁS, MAJD BEOLVADÁS ÚJABB ÁLLOMÁSAI) 

Ha valamely erdélyi magyar az évszázadok folyamán keletre kényszerült vándorolni, csángó 

lett belőle. A Kárpát-karéjon kívüli keleti gyepű ezer éven át gyűjtötte (először talán csak 
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marasztotta) a csángó rétegeket, s ahogy ülepedtek, úgy koptak, oldódtak, olvadtak is, eleinte 

természetes, utóbb már sokkal inkább mesterséges okok következtében. Az első állomás a 

csángó állapot mindenképpen egy nemzeti hűtőládához volt hasonlatos, hiszen adott időben, 

adott helyről érkezett magyarok, a tágabb magyar környezet formálódó és formáló hatásai alól 

kikerülve, ugyanakkor meglevő hagyományaikat ápolva és tisztelve, az adott hely és időpont 

állapotát fagyasztották be, akkor még hosszú időre. 

De mi is a helyzet azokkal, akiket a történelem nyugat felé mozdított ki szülőföldjük 

fészekmelegéből?  

Mindenekelőtt megállapíthatjuk, hogy bizonyára éppen ennek a fészekmelegnek az 

elvesztése, és hiú remények táplálta keresése vezette őket is. Többnyire kemény, edzett 

emberek érkeztek keletről nyugatabbra is, és – ha kellett verítékes munkával – fészket raktak, 

csak éppen az azt körülvevő lombok maradtak idegenek – s nem egyszer ellenségesek – az 

erre sűrűn változó, különböző történelmi szakaszok hangulatai szerint. 

Természetesen ez a gyors ítélet sem egészen pontos és igazságos, mint minden, ami 

nagyon tömör akarna lenni. De ki ne tudná ezt jobban a ma magyarjainál, kik megélték 

(hagyták magukkal végrehajtatni!) azt a december 5-ét, hogy utóbb – árvízi katasztrófa idején 

– meg csomagokat készítsenek a tegnap még ki – és letagadottaknak. Vagy a Nem hívei ebből 

is kimaradtak volna? Szívesebben küldik szegénységünk forintjait a nálunk sokkal 

gyorsabban fejlődő Vietnámba (veled vagyunk ma is!)? 

Hosszú már annak az ideje, amióta errefelé a Duna-tájon az egyes kérdéseket a 

pillanatnyilag fúvó szelek mentén próbálják magyarázni. Sajnos megoldani vagy máskor 

éppen elfedni, elfeledtetni is. 

Ezért aztán minden olyan kísérlet gyanússá válik, mely valamilyen jelenséget – 

esetünkben éppen a jelen történelmi időszak béli nyugatra vándorlást magyarázó, kutató 

elmélkedést – ki akar bontani ködködmönéből, s nagy gonddal, meg persze gondoskodást 

mímelve, rögvest újabb ködöket vetnek vállára, nehogy megmutatkozzon földi igaz 

valóságában, s megfázzon. 

A nyugatabbra távozók kisebb-nagyobb csoportjai már a nemzeti fejedelemség korából 

ismeretesek. A folyamatos dúlásokat szenvedő területről voltak, akik a maradék királyság vélt 

biztonságába mentek csalódni. Az is tény azonban, hogy már ebben a korban megjelent az 

Erdélyhez való hűség fogalma. Még sehol a ma sokat vitatott nemzeti öntudat, de már él a 

szülőföldhöz való ragaszkodás gondolata. Többek közt Apáczai, Misztótfalusi a példák erre. 

Mily nevetséges és korszakidegen a kívülről reánk szórt rágalom, mely már ezekben az 

időkben is a magyarok által tudatosan gyakorolt nemzeti elnyomást emlegeti, s milyen 

szomorúan hiányos az erről szóló ellenvélemény, pedig napnál világosabban lehetne cáfolni. 

A nyugatra tartó népmozgás terén bizony gyakrabban kellene emlegetni egy másik 

vándorlást, a fanarióták kegyetlen és kapzsi szipolyozása elől Erdélybe menekülő, e sztambuli 

fanar negyed görög kereskedői által uralt román fejedelemségekből elinduló százezrekét, ami 

néhány évtized alatt többségivé tette a románságot a tragikus demográfiai vákuum állapotában 

leledző befogadó területeken. Az elmúlt évtizedekben a román történetírók mégis mintha 

többet foglalkoztak volna az Erdélyből a fejedelemségekbe tartó gyér román vándorokkal. 

Az erdélyi családtörténeti kutatás arról győz meg, hogy bizonyos mozgás ezután is volt 

nyugat felé, de fordított irányba is. 



 - 143 - 

A magyarok Erdélyből nyugatra távozásának igazi nagy menekülőhullámot szülő 

időpontja azonban Trianon volt. Az a Trianon, melynek gyökerei között éppen a fent leírtak a 

legrégibbek, s melynek késői gyökérzete Európa azóta sem feledhető szégyenéből szívta 

éltető nedveit. Sajnálatos lenne azt hinni, hogy vannak, akik nem tudnak a vagonlakókról, 

akiknek egy része – még hosszú évekkel a menekülés után is – a síneken álló vagonokban 

talált csak menedéket.  

Ezt a mintegy negyedmilliónyi embert, a békét diktálók számára – talán csalódást is 

okozva nekik – váratlanul és csodamód mégis talpraálló ország, képes volt fokozatosan 

befogadni, társadalmába beépíteni. Mára már számos anyaországi családnak innen (is) 

erednek erdélyi gyökerei. Ennél kisebb, de nem elhanyagolható hullám következett a második 

világháborút lezáró béke után, de előtte a két háború között is volt kiszivárgás. Aztán évekig 

lezárt határ került a két ország közé.  

Az eleinte ritka újabb áttelepülési kísérletek fokozatosan emelkedő számot mutattak 

(némi hullámzással, a pillanatnyi nemzet/ek/köz/t/i hangulatnak megfelelően), a romániai 

diktatúra éveiben. Bár az elbocsátó szándék úgy tűnt nem egyértelmű, mégis etnikai 

tisztogatásnak merem nevezni. Ugyanis nem arról volt szó, hogy maradásra szerették volna 

bírni az érintetteket, hanem inkább arról a szándékról, hogy kifosztva, megalázva távozzanak. 

Nem csak arra volt gondjuk, hogy belőlük hasznot húzva (a zsidókat és németeket eladhatták, 

a magyarokat csak kifoszthatták) szabaduljanak meg tőlük, de még arra is, hogy régi-új 

hazájukban csalódások várják őket, hogy ne erősíthessék a vélt (és félt) összmagyar erőt, s 

ebben a Kádár-rendszer partnerük volt. Partner volt felül, de még nem lelt partnerekre alul. A 

társadalomban, sőt a helyi „kis nómenklatúrában” is alig. Hogy ennek a szervezett 

megalázásnak, és a kisodródó, de lobogó alkotóerőt rombolni akaró igyekezetnek milyen 

módszerei voltak, abból csak egy-két példát említenék. Így például kivárták, hogy a 

befogadásuk lejárjon, és emiatt a magyar hatóságoknál újabb lélekmérgező herce-hurcáknak 

legyenek kitéve, vagy a titkosszolgálatok testvéri szocialista együttműködésének keretein 

belül vádló anyagokat küldtek utánuk, esetenként ártalmatlan embereket tűntetve fel 

rendszerellenesnek, stb.  

Az újabb nagy hullám a diktátorpár villámgyors elnémítása után indult el. 

Magyarországon már egy úgynevezett demokrácia várta őket, de sajnos évről-évre romló 

befogadó szellemmel. A piacgazdaságra jellemző jó még messze járt (s jár) a begyűrűzéstől, 

de a rossz, a gátlástalan anyagiasság, az irigykedő és indokolatlanul (meg félrevezető és 

céltudatos hazugságokkal oly könnyen felkorbácsolható) szorongó kenyérféltés annál 

hamarabb éreztette hatását. 

Az országszerte románoknak nevezett erdélyi magyaroknak a Moszkva-téri 

munkakeresőkkel azonosított ezrei ekkor kezdhették igen valóságosan megtapasztalni a 

hazátlanság érzését, a bozgorérzetet, mely egyben a nyugati csángósodás folyamatának 

kezdetét is jelentette a szó rossz értelmében. Hiszen, mint láttuk, ennek a szónak van 

megannyi értékhordó jelentése is. 

Ez a helyzet aztán a státustörvény körüli botladozások, a 23 milliós fenyegetés ostoba 

elfogadása után a december 5-e előtti hazug hírverő hadjárat szégyenében csúcsosodott ki. 

Az áttelepülők régebbi hullámainak szellemi, magatartásbeli vagy 

gondolkodásmódjukban, munkához való viszonyulásukban rejtőzködő értékei még 
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befogadásra és elismerésre számíthattak az anyaországban. Az újabbaktól ezt már zokon 

veszik. Hát még, ha ápolni is akarják! 

Az ember pedig mindenütt ember. 

Amint a csángók is nagy számban adták fel magyarságukat, s csak keveseknek adatott 

meg ennek megőrzése, az itt elcsángósodottak is egyre nagyobb számban adják fel 

erdélyiségüket, és olvadnak bele az anyaország magyarságába, egyúttal feladván sajátos, és a 

magyarságot erősíteni képes értékeiket is. Ez a csángósodás után következő állomás, melyet 

nevezhetünk beolvadásnak vagy akár hasonulásnak is. Azok az eltűnő – magyarságot erősítő 

és őrző értékek – nem elhanyagolható veszteséget jelentenek, hiszen egy olyan közösség 

gazdagodhatna általuk, melynek hétköznapjaiban egyre inkább hátránynak számít puszta 

magyarsága is.  

Mennyire más a helyzet az innen nyugatabbra csángálókkal, az elcsábított tehetségekkel, 

kiknek értékeit nagy igyekezettel építik magukba a nyertes társadalmak.  

Megjegyzendő, hogy míg keleti csángóink csupán történelmi időket megélve jutottak a 

beolvadásig, a jelenkor itt hasonuló gyermekei – felgyorsult időnkben – évek alatt járják be 

ezt az utat. 

És itt érkezünk el a legtragikusabb tényekhez. Tudományos igényű – s immár 

közismertnek mondható – demográfiai előrejelzések igazolják, hogy a népesség rövidesen 8 

millióra csökkenhet, s utána sem áll meg a folyamat. Az ismert torz korfa továbbromlásával 

pedig a 6-7 millió közé csökkenés akár feltartóztathatatlan fogyást is okozhat. Vagyis téves az 

a gyakran elhangzó megállapítás, hogy Dánia is 6 milliós, és milyen jól élnek. Más egy 

sportoló, szikár, 60 kilós ember egészségi állapota, és más a 100 kilóról rákbetegség miatt 60-

ra lefogyó társáé. Az idő tehát sürget. A magyarságát vesztő társadalom látomása meg még 

ennél is hamarabb valósággá válhat. A kettő összefüggése pedig ott van, hogy egy ép nemzeti 

tudat, melyhez a kisebbségből érkezők értékei erős építőkövet jelenthetnének, javíthatna ezen 

a helyzeten. Ehelyett ma a leépítő – hasonulásra késztető – példákat naponta öntik 

lakosságunk tudatába az erre felkentek, akik egyben az ehhez szükséges eszközök szinte 

kizárólagos birtokosai. A magyarság vagy a nemzet emlegetése pedig – egyedül nálunk – bűn, 

nacionalizmus, kirekesztés vagy még rosszabb. 

Mint előbb láthattuk, az erdélyi magyarság vándorútra kényszerült részeinek történetét 

tanulmányozva az egész magyarság sorsának lehetséges alakulásáról is kaphatunk modelleket. 

A magyar értelmiségi elit felelősséget érző részének tehát feladata lenne e kérdéskör 

sokkal alaposabb tanulmányozása, és az ezzel kapcsolatos jelenségek feltárása, a tapasztalatok 

elemzése, a hasznosítható észrevételek felkínálása (egy erre fogadóképes) politika számára.  

 

 

* 

 

 

2005. szeptember 6. 

 

 

Az Amerikai Egyesült Államok elnöke nulla toleranciát hirdetett meg a hurrikán nyomán 

rommá vált városokat fosztogatókkal szemben. Az intézkedést elégtétellel nyugtázza az 
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ember, hiszen – a legkülönfélébb fosztogatások között, és azokat elszenvedve élő – fejlett 

világ-béli polgárként benne gyűlő-gyülekező indulatot ez kellőképpen kielégíti.  

Ügyes! mondanám, némi gondolkodás után. Az elnök úr látványos intézkedése 

majdnem kielégítette saját indulataimat is. S ez egyben jelzi, hogy hasonló intézkedések, saját 

bajaink vonatkozásában is jóleső érzéssel töltenének el.  

Azonban a dolgok mögé tekintve kibontakozik az egész látványos szerepjáték valódi 

képe, és előtérbe lép a gyökerek feltárásának szükségessége. 

Az Egyesült Államok esetében például vizsgálódni lenne illendő az egész Földön 

elszabaduló szélsőséges időjárás tényleges okainak dolgában. Kötelességük lenne ez, 

minthogy olyan államról van szó, melynek gazdagságához hozzájárul a kiotói egyezmény 

aláírásának megtagadása is. 

Ha tehát jogos felháborodásunkat – tudományos alapossággal – a valódi okok felé 

irányítjuk, akkor nem célszerű indulatainkat a romok közt turkáló, akár lövöldözni is képes, 

piszkos kis fosztogatókra pazarolni, hanem inkább azokra, akik az emberiség jövőjével 

játszanak csupán azért, hogy saját szenvedélyeiknek áldozzanak. Ezek – a gondosan a 

személytelenség homályában tartott erők – mérhetetlenül gazdagok. E gazdagságot bizonyos 

mérték felett (ha jól meggondoljuk ez a küszöb nem is olyan végtelenül magas érték) 

egyszerűen nem tudják élvezetre konvertálni. Ha – a jövő feláldozása árán – ezen felül is 

gazdagodni akarnak, az már nem egyéb, mint játékszenvedély. Beteges kapzsiság.  

Persze adva van a válasz, hogy a monopóliumoknak előre kell menekülniük, mert 

másként vesztesekké válnak. Lehet, hogy így van, de egymás elől menekülnek. És ha 

sikerülne megidézni a mögöttes arcokat, és egymás mellé állíthatnánk őket az emberiség 

jövőjének ítélőszéke előtt, akkor kiderülne, hogy létezik egy közös felelősségük is.  

Erről azonban sehol nem esik szó. A személytelenség jótékony köde mindent eltakar. 

Mi csak annyit tudunk, hogy: „a globalizáció – egyenlő pusztulás” következtetést egyre 

több tény igazolja.  

Létünk csupa harc, életünk csupa sarc, de az ellenfelet keresve sehol egy arc. Az azokat 

képviselő lakájok is arctalanok tulajdonképpen. Hiszen csupán pofájuk van. Sőt, még az sem! 

Marad tehát a totális arctalanság. 

Ma még elnémít sokakat a kegyelet. Lelki szemeink előtt bűzlő vizeken puffadt tetemek 

lebegnek. Közben tombol az alvilág. Mégis meglepő számomra, hogy nem szólalt még meg 

az elemző hang. A szakértőké, azoké, akik folyton mindent képesek – és sietnek is –

megszakérteni, és véleményeiket lobogtatják felénk. 

Nem szép a kegyeletsértés, de ha arra gondolok, hogy a következő áldozat maga az 

emberiség is lehet, vagy egyelőre annak egyre nagyobb csoportjai, nem tartom bűnnek, ha a 

magam módján már most hangosan gondolkodom a történteken.  

Igen, az elnök nulla toleranciát hirdetett, de a valóságban egy globalizált társadalom 

saját termékét képező, a globalizált embertípus jelentős rétegét képviselő csőcselék gyakorolja 

a nulla toleranciát a többiek felett. Mindaz, amire gátlástalanságban és önzésben, mások 

eltaposásában őket tanították, most teret nyer. Az áldozatok, vagy egyszerűen akik ezt nem 

teszik, olyan tulajdonságok miatt nem hasonulnak velük, mely tulajdonságokat a liberalizmus 

nem kedvel, és lebontana minden eszközzel. Legyen az nemzettudat, hagyomány, kultúra, hit 

vagy egyéb. 
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A világ leghatalmasabb erejű országa, mely eleinte a világcsendőr, mára pedig már a 

mindent hatalmában tartó egyedüli világerő szerepében tetszeleg, sőt cselekszik, 

elképzelhetetlen méretű és szégyenletes válságot él meg. 

Bár most a sajnálat és a szolidaritás ideje van, mégis fel kell tennünk a kérdést: mire 

számíthatunk mi? 

A globalizáció és az ezzel szorosan együtt említhető neoliberalizmus megérkezett volna 

a megjövendölt hanyatlás korszakába? Saját kardjába döntik saját fiai? Felfalják gyermekei? 

Láthattuk, hogy mindaz, ami most ott történik, eddigi felelőtlen és önző száguldásuknak 

eredménye. Még a szokatlanra növekedett erejű hurrikánokhoz is jelentős köze lehet, s ahhoz, 

ami utána következett, letagadhatatlanul. 

Azok a nemzetközi és hazai, politikai és velük egybefonódó gazdasági erők – vagy talán 

helyesebb lenne ezt fordítva sorolni – melyek észlelhető fokozatossággal, egy évszázadnál is 

hosszabb idő óta terelgetnek minket is a nagy, csodálatos, mindenki által óhajtott, jelképpé 

tömörített és a vágyak netovábbjává reklámozott amerikai modell felé ruhátlanul állnak 

előttünk, a maguk valóságában. 

A világ legerősebb gazdasági hatalma, egy óriási, de mégiscsak helyi katasztrófával volt 

képtelen megbirkózni. Sem mint közösségi szerkezet – vagy közigazgatás – sem mint 

gazdasági erő, sem mint erkölcsi modell. 

Eközben az általuk is állított adósságcsapdánkban vergődve fizetjük nekik a kegyetlenül 

kirótt kamatos kamatokat, s szenvedjük nagyhatalmi politikájuk minket majd egy évszázada 

sújtó következményeit, szolidaritásunkat bizonyítjuk, és segélyeket küldünk, segélyeket, 

melyeket saját megsegítendő véreinktől vonunk el. Számukra nem lényeges összegek ezek, 

melyek egy kis magyar közösségben hatalmas segítséget jelenthetnének. Mi azonban a 

szökőártól és hurrikántól hatódunk meg. Persze azt is tudom, hogy a klubba, ahova beléptünk, 

adva vannak a nemzetközi illemszabályok. Ott ez nehezen elkerülhető, de ha meg 

átgondoljuk, ez nevetségesen álságos, sőt felháborító. 

Mi pedig csak megalázkodunk, és köszöneteket rebegünk – olykor kiabálunk – 

sablonosan mint szőke színészkirálynők (királyok is) az Oszkár átvételekor. Cserbenhagyott 

forradalmunk óta hálásak vagyunk azért, hogy annyi honfitársunkat befogadták? A 

valóságban ajándék volt nekik. Hiszen oly régen élnek már a humán érték elszívásából. Mi 

azonban már csak ilyenek vagyunk. A szultánnak is hálásak voltunk, hogy édesen illatozó 

lábait csókolgatni engedte, midőn ajándékainkat átadtuk. Mária Teréziának életünket és 

vérünket ajánlottuk, s ő legjobb földjeinkről tiltott ki, oda másokat telepített. Egy későbbi 

történelmi időszakban a felháborító gazdasági műkapcsolatokat ráadásul még kelet felé guruló 

dollárokkal egészítettük ki. Most nemzeti halálunkat kockáztatva szolgáljuk a globalizációt, 

lihegve tolakodunk, hogy vonszolhassuk a neoliberalizmus nélkülünk is jól haladó szekerét.  

Közben a bálvánnyá faragott szent célról idő előtt és szemünk láttára hullik le a lepel, 

bepillanthatunk abba, ami itt is lesz, ha továbbra is alkalmazzuk a módszert, s követjük 

tanácsait, pontosabban engedünk kényszerítésének. 

Nem kell hurrikán ahhoz, hogy néhány évtized alatt a magyar táj is romokban heverjen. 

Az üvegpaloták még állhatnak, a Duna is folydogálhat medrében, de a legfontosabb az ember. 

És a magyar ember emberségének, a keresztény Magyarország romba döntésének képzeletbeli 

lelki légi felvétele semmivel sem lesz vigasztalóbb azoknál a képeknél, melyeket a jazz 

fővárosa felett golyózáporban köröző helikopterekről közvetítenek felénk. 



 - 147 - 

 

 

* 

 

 

2005. szeptember 7. 

 

 

(LESZÁMOLÁSAIM MÚLTAMMAL) 

Az eladásra váró – Duna-menti Pest megyei – régi orvosi rendelő és lakás körül elvadult kert 

jelzi, hogy szabad a gazda. Eladásra vár az öreg épület. A garázs és a sufni körül gyermekek 

zsibonganak. Itt van a nagy papírgyűjtési szezon. Iskolások szeptemberi programja. 

A dunai árvíz elől gyors segítséggel a sufniba mentett rengeteg irat zsákokban kezdi 

majd meg vándorútját a zúzda felé. Minden nedves, nyirkos, penészes és dohos. 

Figyelem az előbányászott kötegeket, és fájó szívvel adok jelet a megsemmisítésre váró 

adag gyarapítására. Minden használhatatlan. 

Hogy még a magyar Duna is megkergetett, hogy akiket segítségemre rendeltek ki, nem 

rakodtak az előkészített száraz helyre, hogy ez az egész senkit sem érdekel már, elfogadom. 

Gondolataim azonban visszaszállnak a múltba, és rájövök, hogy azzal kell leszámolnom, 

elfecsérelt évekkel elszámolnom, sérelmeimet összeszámolnom. 

Marosvásárhelyi diákévekre emlékeztető papirosokat simítok meg, még egyszer, 

utoljára. Közte az államvizsga dolgozat – szerencsére csak – másodpéldányát. Már a 45 éves 

találkozónkra készülünk, Maros parti alma materünkben. Néhány nap, és indulás az ifjúság 

felejthetetlen színhelyére. Ma már beengednek a helyszínre, de negyedszázaddal ezelőtt a 

tiltás is hozzájárult, hogy minden évben találkozni kezdtünk más-más, kollégáink által 

belakott helyeken. Ha jól tudom, több évfolyam is átvette e szép új hagyományt. Mára már ez 

is régi. 

Aztán vizsgákra, versenyvizsgákra való felkészülésem írott nyomait dobom a nedves, 

gombás kupacba. Hiábavaló harcok, etnikai szempontok szerint történt döntéseket követő 

balsikerek, hatalmas erőfeszítésekkel elért sikerek emlékei. És megannyi kompromisszum: 

többségi kolléga nevével jegyzett saját dolgozat stb. 

Aztán a kiharcolt szakosodás bonyolult történetének emlékei. Ha leírnám, félek el sem 

hinnék. Több mázsa is lehet az a kézzel és hártyavékony papírra géppel írott szakmai anyag, 

mely lábaimnál hever méteres kupacokban és dohtól bűzölögve. Tengernyi könyvtárakban 

eltöltött óra kéziratos nyoma – ingázás közben az ölembe helyezett, s nehezen engedélyezett 

írógépen gépelt fordításokból – több tucat házilag gondosan bekötözött könyv. Hat 

példányban tudtam csak gépelni, ha erősen vertem a gépet, és volt friss indigó. Egy maradt, 

öttel csereberéltem a kollégákkal. Külföldi szakkönyvhöz csak így juthattunk. És itt vannak az 

irattárolók. Bennük a sok – becsatolható dossziékba rendezett – kézirat, és egy láda színes 

gépelt cédula. Sok ezer darab. Az elmegyógyászat bibliográfiája. Sok kolléga használta őket, 

az e célból készült szekrényt böngészve. A klinikának nem volt ilyen. Csak az maradt meg 

évek munkájából, amit a közreműködésemmel szervezett Mentál-hygiénés Intézetben 

hagytam megírva, meg amit – klinikai státusom felszámolása miatt kényszerből elfogadott –
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vidéki intézet kórlapjai megőriztek, mert ott felújítottam az évtizedes múltú elfekvő betegek 

összekuszált anyagát.  

Csakhogy azt akarták csináltatni velem, amit én nem akartam, és ott, ahol nem szerettem 

volna, meg úgy, ahogy megengedhetetlen. Aztán szemembe mondták, hogy nemzetiségem 

miatt voltam nemkívánatos szülővárosomban, és évekig tartó gyötréssel zaklatva, kifosztva 

engedtek (löktek) át a határon. 

A szakmai emlékeket sokáig dédelgettem, de nem használhattam, esélyem sem volt, 

hogy itt – életemet az ötödik évtizedben újra kezdve – megélhessek. Visszatértem tehát előző 

szakvizsgámhoz, az általános orvosihoz, és ezt gyakoroltam nyugdíjazásomig. Nem 

panaszkodhatom, sok elégtétel, a megbecsülés számos jele, sorozatos kitüntetések és közéleti 

sikerek szegélyezték ezt a másodvirágzást, de az, amibe annyi munkát fektettem, elveszett, 

azok az évek elenyésztek, elvették tőlem, senki vissza nem adhatta őket. 

Nézem a papírhalmokat, beszívom átható, kellemetlen dohszagukat. Mintha a múltam 

súlyos miazmáit lehelném be.  

Nem öltek meg, nem vetettek börtönbe, nem tépték körmeimet. csak éppen megszabták 

pályám ívét. Kényszerítettek valamire, s bár így is igyekeztem helytállni, de soha nem 

feledhettem az elfecsérelt energiákat. Bár olykor azt hittem, hogy sikerült erővel elfedni őket, 

elhantolni magamban.  

A múlt azonban nem érhet véget. Minden nap, minden napunkból múlt lesz. És 

rendszeresen visszatérnek az elkerülhetetlen alkalmak, melyek emlékezésre kényszerítenek, 

vagy arra, hogy ismét el és sokszor leszámoljunk azzal az eltelt idővel. Most nedves, 

összetapadt papírok tömege, 28 évvel ezelőtt családi házunk udvarán égő kupacok – hiszen 3 

hét alatt kellett mindent felszámolnunk, ha nem akartunk földönfutókká válni. Ennyi időt 

kaptunk az eltávozásra. Hogy miért? Csak. Csak azért, hogy miután kifosztottak és 

meggyötörtek, még egyszer belénk rúgjanak, és hátunkra akasszák az örök keserűség és 

bizonytalanság hátizsákját is. Akkor, ott, a szülői ház lepecsételésekor, elbújtam, hogy ne 

lássák könnyeimet. Most már szikkadtabbak azok a források, de amint a kisdiákok talicskába 

rakják és elcipelik múltamat, érzem, hogy valahol benn, valahol nagyon mélyen, gyűlnek 

könnyeim. 

Miért? Miért? Kérdezem újra meg újra. 

Trianon, Trianon jut eszembe újra meg újra. 

Hiába okítanak, hogy hagyjuk abba már a siránkozást, hogy nézzünk előre, hogy 

cselekedjünk, és ne emlékezzünk.  

Trianon valamilyen formában mindnyájunk életében megjelenik, visszatér. Sokan nem 

is sejtik, hogy mikor valami miatt könnyeiket kell letörölni, annak is ez a gyökere. 

A könnyeket le lehet törölni, de a múltat nem lehet végképp eltörölni. A múltat nem 

lehet nem hordozni. Ha azt hinnénk, hogy lelkünkből kidobhatjuk azt, mint homokzsákot a 

tovaszálló léghajóból, tévedünk. Visszük magunkkal személyiségünkben, jellemünkben, 

reakcióinkban, cselekedeteinkben s egymáshoz való viszonyulásunkban, jó néhányan 

zsigereinkben, izületeinkben, gerincünk hajlásában, fájdalmas felszisszenéseinkben is. 

Hallgatunk. Bölcsen hallgatunk. 

Vajon helyes ez? Vajon igaza van a feledésre bíztatóknak? Vajon van újrakezdés a múlt 

megismerése és tisztázása nélkül? 

Szerintem nem. 
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Holnaptól már ez a nap is múltam része, az emlékezés e dohos pillanata is múltamat 

gyarapítja, miközben elszámolok vele magamban magammal és alázatosan a Teremtővel is. 

Amíg a kor, s a kór agyam törlőfejeit túl nem működteti, én emlékezem. Cselekedve, és 

nem tétlenül. Mert azt én is csak kárhoztatni tudom. 

De most a régi barátok várnak. Indulunk Marosvásárhelyre, és felsétálunk a 

Klastromutcán. 

 

 

* 

 

 

2005. szeptember 11. 

 

 

Pihenésnek is nevezhető kongresszus közben gondolkodom, a Balatoni szellő lengette 

függönyön átszűrődő fényeket figyelve, és egy-egy túlélő kósza kis vérszívó zümmögése 

mellett. Orvos írók és művészek szórakoztattak, palléroztak és gondolkodtattak el egész nap. 

Szépség és szellem vett körül. 

Szeptember 9-e van. A víz felett a délelőtti fürdőzés közben még ott gyakorlatoztak az 

útra készülő fecskék. 

A szeptember hónaphoz persze egy idő óta a 11-es szám is elválaszthatatlanul hozzá 

tartozik. Azóta lett megkerülhetetlen téma a terrorizmus. A magam módján mindjárt 

hozzáteszem: azóta kellene megkerülhetetlen kérdésnek lennie a terrorizmus kezelésének 

mikéntje. Kezelést mondok, nem bosszút. Mert azóta, többnyire ezzel találkozunk. Ömlik hát 

az olaj a tűzre, s folyik a tüzelés az olajért is. A bárhol elégő olaj aztán felszáll, a szerződések 

szava elszáll… a többit tudják. A széndioxidot termelő tüzeket kioltó Kiotó nem működik. 

Sok minden fonódik össze ebben a globalizált világban. 

Válság van. Olyan válság, melynek okozója maga az emberiség. Önpusztító hajlamunk a 

veszély fokozódásával mégis mintha maga is fokozódna. Bár próbálunk a bűnösökre 

mutogatni, de ez már nem elég. Ravasz módszereik amúgy is a tintahal lila ködfüggönyéhez 

hasonlatos módon tartják bizonytalanságban a rájuk figyelőket.  

Vannak természetesen emelkedett elmék, s ezek megpróbálják kellő perspektívából 

figyelni a történteket. Tehát, éppen a válság fokozódásában lehetne benne maga a megoldás 

is. Ugyanis mentől magasabbra kénytelen röppeni a vizsgálódó szem, annál emelkedettebb és 

világosabb szempontok, meg biztosabb támpontok szerint képes elemezni a gyökereket, és 

kutatni a megoldásokat. Adott pillanatban pedig, a most rohamosan fokozódó, és egyre több 

oldalról szorongató veszedelmeknek, az emberiséget alkalmassá kell tenniük arra, hogy 

legjobbjaikat felsegítsék a szükséges szellemi és erkölcsi magasságokba, és maguk is képessé 

váljanak arra, hogy meghallják szavukat. 

A végveszély ugyanis generációs közelségből mered reánk. 

Miközben apró küzdelmeinket folytatjuk személyes, közösségi, nemzeti vagy 

nemzetközi szinteken, képesek vagyunk-e a valódi létkérdésekre figyelni? 

Ha most visszatérek a ma divatos hazai békaperspektívához, azt kell mondanom, hogy 

maga a liberalizmus is alátámasztja a fentieket. A minap ugyanis egy egészségpolitikai 
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fórumon, egyik fő gondunkról, a kórházi ellátás minőségéről szólva, éppen az egy szentként 

tisztelt nagy neoliberális guru mondotta, hogy a siker, vagyis a minőség titka az, ha rettegés 

van az intézményben, ha a kórház felett folyamatosan ott lebeg a csőd réme. 

Nos, neoliberális uraim, itt az ideje, hogy körülnézzenek. A totális és világméretű – 

önök, és szövetségeseik okozta – csőd, itt van köröttünk. Már nem csak felettünk, hanem 

mellettünk, alattunk, előttünk, és mögöttünk. Benne fulladozunk. 

Ha kellőképpen megrettenünk, a végén még megtaláljuk a megoldást. Elérjük azt a 

bizonyos minőséget az élet minden terén. Annak pedig nem sok köze van az önök elveihez. 

Személyeikhez meg főleg nem. Lám, mennyire okosabb lett volna óvatosabbnak lenni, és 

csak csipegetni belőlünk és javainkból. Akkor nagyobb esély lett volna arra, hogy ne 

akadjunk el a torkukon. 

 

 

* 

 

ITT VAN ÚJRA 

 

 

2005. szeptember 16. 

 

 

(KINCS VAGY KERESZT?) 

Erdélyben születtem, nevelkedtem, és itt értem meg az érett férfikort, s a nékem kimértből itt 

éltem fel a legtöbb reménykedést. Az anyaországban csiszolódtam, keseredtem, deresedtem, 

és kezdtem el a kötelező összegzést. 

Az erdélyi ember, bármely gondolkodásmódnak is lenne elkötelezettje, természetes 

módon viseli nemzeti tudatát. Mindannak ellenére, ami ott vele történt avagy történik, úgy 

közlekedik ebben a gúnyában, mint a legkényelmesebb lélekmelegítőben. Kincse és keresztje 

egyszerre, és ha kincs, akkor fegyver is a kincs megóvására, amikor pedig kereszt, akkor meg 

nem gerincet hajlító teher, hanem éppen azt erősítő, egyenesítő teljesítmény.  

Aztán némelyekkel történik valami, ki-ki a maga történetének ismerője, és átlépi végleg 

a határt. Úgy hiszi végleg, s még nem tudja, hogy csak testében. Mert a lélek, az a testtel 

ellentétben gyökeret ver, s ez a drótnélküli kapcsolat nem szakad meg. Akad olyan, ki nehéz 

küzdelemmel próbálja kitörölni magából, de hiába. Aki ismeri ezt a kapcsot, az az érintettnek 

minden szavában, tettében, homloka ráncában, szava hordozásában felismeri a rejtegetett 

honvágyat, az új gyökerek törékenységét és csekélyke nedvszívó képességét. 

Természetesen az áttelepülni kényszerült értelmiségi, az erdélyi évek alatt is tájékozott 

volt arról is tudott, hogy létezik már régen a honi liberalizmus, meg a népies-urbánus vita 

háború előtti, és a szocializmus öntőformájában még furcsábbra torzuló formája. Mégis nem 

készült fel arra, ami itt várta, s arra sem, amilyen formát ez a kérdés a demokrácia 

beköszöntése után öltött. 

Valaha elméleti viták, irodalmi pástokon vívott szellemi asszók formájában volt 

ismeretes. Ma létforma, sőt megélhetési tényező, és élet-halál harcra tüzelő, gyűlöletbe hajló 

formái, meg azok megnyilvánulásai is napirenden vannak. 
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Miután a politikai frontok beskatulyázódtak – a bal-liberális és a nemzeti-jobb, a 

peremen elég rugalmasan változó keretei közé – a politika módszertana, az ezt kiszolgáló 

média és tollnokainak hada minden erejével nekifeszült a nemzet fogalmának. Egyik fél 

mintha kisajátítani akarta (kényszerült) volna, a másik pedig szitokszóvá degradálni, de a 

szavazótáborok megszerzésének szakértők által javasolt pillanatnyi módszerei szerint Volt 

úgy, hogy a kisajátítók csendesebbre fogták hangjukat, s van olyan is, hogy azok, akik szívük 

szerint valóban szitokszóvá tennék, kénytelenek mellükre helyezett tenyérrel tátogni a 

Himnusz hangjaira, sőt magukat patriótának is nevezni. 

A nemzetin belül aztán a céltábla közepét a nemzeti tudat, s minden azt képviselő 

erősítő elem jelenti. 

Hogy a neoliberális gondolkodók, s főleg az uralmon levő neoliberális gondolat 

kiszolgálói milyen hévvel támadnak, arról már régen szerettem volna írni, de erre most kitűnő 

alkalmam kínálkozott. Egy szerző, kinek nevét nem szeretném lejegyezni, akit nem akarok 

bántani, sőt még rejtett önmagamban gyűlölni sem, dolgozatában a leggondosabban 

összeállított állatorvosi ló mintájára sorolja fel mindazt, sőt az elképzelhetőnél is többet abból, 

amit szerinte a nemzeti oldalon támadni kell és lehet. 

A szerző okos ember. Jól felkészült ember. Olvasott, és fogalmazni is tudó valaki. 

Továbbmegyek, ha tetemes ismeretanyagán elemi erővel nem csapna át a gyűlölet, és a 

valamit, valakit (ki)szolgálni akarás erős vágya, ha ez nem késztetné arra, hogy érvelés helyett 

az iróniát messze meghaladó, nem egyszer ocsmány szavakkal operáló szöveget kínáljon fel 

az olvasónak, akkor még megszívlelendő gondolatokat is próbálnék keresgélni sorai között. 

Hiszen a kritika táplálta önkritika az egyik legnagyobb erő, mely még szívósabbá teheti 

szellemi vértezetünket. 

Hogy az olvasó a dolgozat által bennem ébresztett gondolatokat a szöveg ismerete 

nélkül is megértse, a fejtegetéseimet kiváltó bántásokat is idézni fogom. 

A szerző szakaszokba szedi gondolatait, szakaszokban támadja a szerinte támadásra 

megérett nemzeti gyarlóságokat (ő nem így nevezi). Módszere engem egy korabeli nevelőtiszt 

pofonjaira emlékeztet. Csattannak is rendesen minden bekezdésben, olykor a ritmust 

megtörve sorozatokban is. Önkéntelenül jutnak eszembe a másságot elméletileg toleráló 

liberális gondolkodók ilyen irányú családi, baráti gyökerei. 

- Szerzőnk szerint egy nemzethez tartozni, normális ember számára magától értetődő. 

Én is így szeretném tudni, és ezt szülőföldemen valóban így is éltem meg annak ellenére, 

hogy keresztet csináltak belőle. Azonban ez a kereszt, mint jeleztem, kincs volt számunkra. 

Szintén magától értetődően. 

A neoliberális célokért küzdő politika áramlataiban (jól)élők azonban maguk érték el, 

hogy errefelé ez ne legyen magától értetődő, és arra is van gondjuk, hogy ilyen gondolat meg 

ne fertőzzön minket. Amint jeles képviselőjük még jóval december 5-e előtt bevallotta 

félelmeit, ha megindul Erdélyből az áttelepülés, a baloldal (s véle a neoliberalizmus) sokáig 

nem fog hatalomra kerülni. Vagyis a magukat magától értetődően a nemzethez tartozónak 

érzők szerinte jobbra, a nemzeti oldalra szavaznak majd. Vajon miért nem balra? Nyilvánvaló 

a válasz. A nemzeti bal szinte teljesen halott vagy tetszhalott, a magától értetődő nemzetit 

gyűlölő liberális partner a baloldalra már rátelepedett. A jobboldal még hátra lenne. Ezért 

küzdenek. Innen ered a jobboldalról elhangzó azon vélemény, hogy nagy szükség lenne egy 

nemzeti baloldalra. 
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- A körötte folyó „nemzeti palávert” emlegeti ezután, és, hogy ne használjam eredeti 

szavait: potenciájukkal dicsekvő impotensekhez hasonlítja a nemzeti hangokat hangoztatókat. 

Azt állítja, hogy az ezzel egyet nem értőket idegen szívűeknek, ilyen-olyan hazaárulóknak 

nevezik. Vajon, ha a magától értetődő nemzeti gondolat hordozóit és annak minden forrását 

nem mocskolnák folyamatosan, mint maga is teszi, elhangzanának ilyen indulatos 

kijelentések a másik oldalról? A nemzeti gondolat elleni hajsza nálunk (és csak nálunk!) már 

olyan méreteket ölt, hogy ezek a reakciók gyakorta magyarázhatónak tűnhetnek.  

Habsburg Ottót is idézi, minthogy az a nacionalizmust butaságnak, sőt bizonyos fokú 

elmebetegségnek nevezte. Vajon az egészséges nemzeti tudat és a nacionalizmus közé kinek 

érdeke egyenlőségjelet tenni, kérdezem. Az agg Habsburgot jól ismerjük már, tudjuk, hogy 

nem így értette e szavakat, és nem örül, hogy ilyen szövegkörnyezetben és interpretációban 

idézik. 

- Azt írja, hogy ezt a mindenkori „nemzetmegvezetők” jól megnyergelik. Ebben igaza 

van. A kérdés csupán annyi, hogy kit nevezünk nemzetmegvezetőnek, és kit vonunk ki e 

meghatározás köréből? A liberális oldal természetesen tudjuk kikre, és kire gondol, mikor ezt 

mondja. Gyengébbek kedvéért, dolgozata végén, erre maga a szerző is visszatér. 

- Hogy a „Nemzeti kiszerelésben jelentkező téveteg gondolat” a tévetegeket megerősíti 

tévedésükben, igaz lehet. Ha valóban téveteg – mert olyan is van. De ugyanennek a fordítottja 

is igaz. Tehát erről is beszélni kellene. A téveteg nemzetellenesség az alulinformáltakban a 

valódi nemzeti érzést is nacionalizmusnak tüntetheti fel. A nemzetit nem szerető oldal 

tudatosan él is ezzel a lehetőséggel. 

- „Nemzeti oldal”, folytatja a felsorolást, s utána mindjárt arról ír, hogy a magát 

nemzetinek nevező népcsoport állítólag kisajátítja a múltat, és így akar a jelen húsosabb 

szeleteihez jutni. Hát ez bizony könnyen cáfolható, ha megtekintjük az előprivatizáció és a 

további vad-kapitalista vagyonszerzés haszonélvezőinek lajstromát. Ezen kívül, nem hinném, 

hogy a múlt emlegetése ilyen jó és kifizetődő üzlet lenne. Sokkal inkább azért tűnik úgy, hogy 

a nemzeti oldal kisajátította a múltat, mert a másik oldal feledni és feledtetni akarja azt. Ezek 

után kérdezhetjük, mit is akarnak? A múlt legyen közös, eddig rendben van. Aztán a feledést 

is gyakoroljuk közösen? Ezt szeretnék, s itt lóg ki a lóláb. Az elfeledett múlt aztán lehet már 

akárkié. A nemzetire hajlamos fejek – szerinte „hagymázos” – álmai pedig a ma világszerte 

reneszánszát élő nemzeti gondolatot kérdőjelezik meg, mely ott lelhető a hagymázak máza 

alatt is.  

A nemzetiek tudatát a XIX. században, sőt Etelközben látja megrekedni. A polgárosodás 

eredményeként kialakuló új tudati forma: a nemzeti tudat valóban a XIX. században érte el 

felnőttkorát. Így aztán sokat hivatkozunk arra. Etelközt azonban nem tudom miért emlegeti 

egy hatalmas időbeli ugrással, eszerint beszélhetne akár az obi ugorokról vagy a sumérokról 

is, tetszése szerint. Etelközben a legelső csángóink rekedtek, és a később érkezők, s mi 

rekedtre kiabálhatjuk magunkat értük, mindhiába. 

Ami pedig az eredetkeresés irányába tett erőfeszítéseket illeti, azt minden nemzet 

kötelességének érzi, és mindenütt járnak vele tudománytalan elképzelések is. Azt is jó 

megjegyezni, hogy a szűkebb földrajzi környezetünkben ismert mítoszok nem kávéházi 

álmodozások formájában, hanem állampolitikai szinten működnek. Saját érzékenységünket 

feledve, az ezzel kapcsolatos érzékenységekre igencsak figyelnek liberálisaink. 
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- A „nemzeti” szót megbontja: Nem-zeti! Írja. Vagyis egy tagadószó, mely „tagadása 

mindennek ami józan, megfontolásra érdemes, és értelemmel bíró”. Jelzőként pedig marad, – 

és itt következik az egyik igen durva, és a gyűlöletet nem is rejtegető, szinonima felsorolás, 

mégpedig: „avitt, álmos, áporodott, álnok, törpe és pitiáner, „nemzeti szellemben” 

szellentgető káeurópai középszar”. Az olvasó elnézését kérem az idézettekért. 

- Aztán megkérdőjelezi a nemzetiek magyar nyelvismeretét is. A „nemzetileg” 

eltévelyedett népesség már magyarul sem tud, írja, majd bizonyítékul a hős szó rossz 

értelmezését taglalja. Szerinte e szó azt jelenti, hogy valaki egyedülálló, kivételes, olyan, 

akinek sikerült felülmúlnia önmagát – valakiért, valamiért, másokért. Szerinte a nemzetiek 

inkább az ágyútöltelékre gondolnak, „akik hagyták magukat elvezényelni, megvezetni, erre-

arra menetelni, Don-kanyarogni, aztán meg lemészároltatni, ha a haza nevében egy Nagy 

Nemzeti Nímand ezt elrendelte.” Nos ezen a ponton már nem csak a szerző 

tárgyilagosságában, de az elején dicsért, gazdag ismeretanyagába vetett hitem is meginog. 

Van fogalma arról, hogy mit mondott, hogy kiket sért ezzel, és gondolt-e arra, hogy hasonló 

helyzetben ő mit tehetett volna? Üres, önhitt, és empátiamentes, hátteret nem ismerő, vagy 

ismerni nem akaró sorok ezek. Ami a Nímandokat illeti, voltak ilyenek is. Tárgyilagos 

megjelölésük még sok kutatást igényel, de hogy ezek mind nemzetiek lettek volna, azt kétlem, 

Akik pl. a Donnál német érdekeket szolgálva hagyták pusztulni a magyart, bizonyára nem 

voltak nemzetiek. Az áldozatok viszont, bár – feltehető elvárások szerint – nem fordították 

fegyvereiket saját hazájuk ellen, hősök maradnak. A háború lehetett igazságtalan vagy 

oktalan, esetleg kényszerű, hiszen rémségesen összetettek okai, de a későbbi részcél, a 

bolsevista beözönlés elodázása, további gondolatokra érdemes. A liberális piacgazdaság 

bálványozott Nyugata nem először hagyott minket cserben. Az elfeledni ajánlott múltnak 

része árulásainak egész sora (csak az akkor történtekkel kapcsolatosan: hiábavaló magyar-

angol titkos tárgyalások még a háború előtt, balkáni partraszállás elmaradása, jaltai sajtpapír 

stb.). És arra gondolt-e, hogy ezeknek az ágyútöltelékeknek, akik hagyták magukat „Don-

kanyargatni”, körülbelül annyi esélye volt e kanyargást elkerülni, mint a holokauszt 

áldozatainak megtagadni a tehervagonokba való felszállást? Veszedelmes, szemellenzős, 

ártalmasan kettős mérce ez.  

- A következő bekezdésben tanúi lehetünk annak, amint a „kereszténynemzeti” 

úrhatnám polgárságot a maga pogányságában tárja elénk, nem feledve a klérust, amely 

„gépfegyverrel keresztelt”, akár korai elei, „a tűzzel és vassal” keresztelők. Szerzőnk itt a 

polgári réteg egykori gyengeségeit általánosítja, majd az anakronizmus, a megalapozatlan és 

az olvasó számára ellenőrizhetetlen vádaskodás eszközét is felhasználva döf oda nagy 

fölénnyel egyháznak, Árpád-háznak. 

- Ezután megtudjuk, hogy a kereszténység „velejéig kozmopolita” vallás, és, hogy 

„kereszténynemzeti” azt jelenti, hogy félig keresztény, félig pogány. Itt kerülnek sorra 

közelebbről is a „nemzeti” szentek és a „tömeggyilkos” királyok, meg „boldogok”, majd a 

Hymnus, „ez a vérpogány vigyázz!-ének”. 

Eszembe jut Rákosi és Illyés meg Kodály esete a Himnusszal, majd az az 

államhivatalnok, ki 94 és 98 között állítólag alapítványt hozott volna létre egy új himnusz 

írására. Igen, szerinte a Himnusz is egy megrekedés a XIX. században. Történelmünk 

legszebb lapjai meg szégyentörténetek. Hiszen annakidején a világ többi tájain szelíd és békés 

századokat éltek a népek, míg nálunk folyt a keresztény vérengzés. Szentek, boldogok és 
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Árpád-házi tömeggyilkosok tobzódtak e tájon. Természetesen már akkor is 

„kereszténynemzeti” ideológiával, más (jóval később, éppen a szent korona védelme alatt 

létrejött) nemzetiségeket elnyomva és kirekesztve, a határokon át nyugati lovagok által 

becsempészett liberális kódexeket pedig betiltva. A szent korona nevében meg liberális 

politológusok négyfelé vágott testével díszítették a városkapukat. Bocsánat e balgaságokért, 

de balgaságra önkéntelenül is balgaságokkal válaszol a velő. 

- A „nemzetvallásról” az jut eszébe, hogy a modern nihilizmus fokmérője a 

nacionalizmus. A keresztényből a kultúrák nemzetivé válnak. Itt aztán Vörösmarty is sorra 

kerül (ezúttal szelíden), mint „legőszintébb gyerekszáj”. Ugyanis nevetséges lenne e sora, 

hogy „hirdetek új tudományt, ohh halld, s vedd szívre magyar nép: Legszebb vallás a haza s 

emberiség”. Vajon tényleg nem vette észre dolgozatírónk, hogy e sorral milyen csodás 

felfedezést tett? Hiszen megtalálta új közös otthonunk, a sokszínű Európai Unió 

legkorszerűbb jelszavát. Onnan, a „megrekedt” XIX. századból szól hozzánk. 

- Hogy aztán a „nemzetit” merő „máznak és imázsnak” nevezi? Nem ennyire vak ez az 

ember. Itt él ő is, e világon. Tudja jól, hogy ez nem igaz, távolról sem az, de itt és most ezt 

kell mondania. 

- Ezután következik az eddig legnagyobb felhördülést okozó bekezdés. A déli 

harangszó, és Bőzsöny Ferenc megtámadása. E dolgozatot megelőzően egy nagy 

ismertségnek örvendő médiaguru már kijelentette, hogy unja a déli harangszót. Ő azonban 

még nem nevezi Bőzsönyt a „Nemzet Bőzsöngérének”, s főleg nem „rendszerfüggetlen orális 

prostituált főharangozónak”. Honnan ennyi gyűlölet a harangszó miatt? Vajon nem észleli, 

hogy ismét európai hagyományt támad. Még csak nem is magyart. Mi több, Hunyadit 2004. 

december 5-én már kirekesztettük a magyarok közül. Aztán belémar Mádl Ferencbe, aki egy 

ilyen (harangozó) rádiót megdicsért, s végtelen haragjában még volt hivatali székhelyét a 

Sándor palotát is, a „giccs”-nek nevezi. A szöveg itt ismét a liberálisok által körülírt 

gyűlöletbeszéd szintjére süllyed. 

- Ezután az Ég és a Föld problémáit keríti sorra. A földet mint temetkezési helyet, 

Bartókkal közelítteti meg, aki nem hiszi, hogy egy földben akart volna nyugodni a 

Lovastengerésszel. Utóbbit „Cattarrói rémnek” is nevezi. Aztán azt kérdi, mitől hazai e föld? 

Mettől és meddig? Külön széltében és mélységében is, „a magmáig, s azt meghaladva a 

túloldali Melanéziáig”.  

Olvasta-e vajon ez az olvasott ember a trianoni békeszerződés szövegét? Tudja-e, 

honnan állt talpra ez az ország, s, hogy e borzalmas kísérlet, meg az ezer év küzdelmei után 

miért hazai ez a vérrel áztatott föld? Alkalmi történészünk nagyon elfogult. Csúfondároskodó 

szándékkal „Európa utolsó lovas nomádjainak” nevez, de arról nem szól, hogy az egyedül 

megmaradók is mi voltunk. Kérdéseit most én is megtoldanám. Vajon, ha hasonló 

gondolkodású emberek élnek azokban az időkben is, megmaradtunk volna-e? 

- Szörényi Levente „a levitézlett bitzenekari bárd” is sorra kerül természetesen. Ő 

ugyanis a Pilist a magyarok szent hegyének merte nevezni. Innen már csak egy (erőltetett) 

lépés a Pázmányról elnevezett egyetem, és ha azt Makovecz tervezte, ő is kap egyet a képére 

előlegnek. A szerző ismét elszalad egy zagyva haragsorozat erejéig (Pilis, meg az Ararát és a 

Kilimandzsáró – íme kicsinységünk), de ez szóra sem érdemes. 

- A nemzeti gyökereket keresőknek az Uralon túl ajánlana helyet, ahol valóra 

válhatnának vágyaik „a szovjet-orosz valóságban”, és „róhatnák rovásirkáikat”. Drága 
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Istenem, mi történne, ha nem egy fél nemzetet, csupán egy valamilyen másság egyetlenegy 

képviselőjét valaki távozásra bíztatna valamely írásában? Vagy, ha csak annyit mondana, 

hogy például ne az Andrássy úton, hanem itt vagy ott vonuljon fel. Gondolt-e erre a kettős 

mérce e bajnoka. Ugyanakkor mellékesen az Uralon túli gyökereket „fantazmatikusnak” 

titulálja.  

- Szerinte a nemzeti ember „vezérre vágyik”. Ez veszi le válláról az eligazodás, a 

választás és a döntés terhét, és megszabadítja a szabadságtól, e zsidó keresztény kényszertől. 

Aztán jól megvezeti. Ez a „nemzetmegvezető”. Hogy kire gondol? Nos a módszert a 

„leggátlástalanabb viktoriánus, és a leghatékonyabb amerikánus” jelzővel ruházza fel. A 

célzatos szójáték kedvéért a liberalizmus szent helyeit is besározná? Ez csupán adott írnok 

egyéni módszere, de az, hogy a cél szentesíti az eszközt, nem csak szerzőnk sajátja. 

- A „Nemzeti láz” képezi következő vizsgálódásai tárgyát. Mint írja, ez egy Kínában is 

fellehető hablaty. Rosszul időzít, mert a jelenlegi (vagyis általa dolgozatával támogatni 

kívánt) magyar miniszterelnök meglepő módon éppen az erős nemzeti tudatot látja a kínai 

sikerek egyik magyarázatának. 

- A „Nemzeti delej” eleddig ismeretlen fogalmának is teret szentel, talán csak azért, 

hogy ennek kapcsán a Makovecz képviselte organikus építészetet is porba sújtsa, mint 

„expresszionista eredetű, antropozófikus rokokót, melyet népi ornamentika habosít”, és 

melyet ősinek, gyökeresnek vélnek. 

- „Ezer év”. Ez a következő bekezdés célszava. Először a nagy kor által determinált 

éleslátást és önismeretet reklamálja. Aztán a nemzeti nagyok meglátásait kicsinyíti. Ők 

ugyanis szerinte életproblémáikat, neurózisukat adják elő nemzeti ügyként. Itt van egy zárójel 

is (frusztráltság, gyomorbaj, félszeműség), mely mindent magyaráz, már tudjuk is, kik kapják 

meg a magukét. „Kisnemzeti komplexust” és „kihalásgondolatot” emleget, mintha pl. ez 

utóbbi csak ködös rémkép lenne. Eljátszadozik a kicsiny és a nagy érzékelésének vagy nem 

érzékelésének gondolatával, de eszébe sem jut, hogy ma már valóban a kihalást jelentő 

irreverzibilis 6-7 millió belátható közelébe jutottunk. Vagyis – ennek az olvasott szerzőnek – 

demográfiai ismeretei vagy nincsenek, vagy ami sokkal rosszabb, elterelné ezekről az 

adatokról és előrejelzésekről a figyelmünket. 

- „Nemzeti mitológia”, az ezt követő téma. Szavaiból kitűnik, hogy a honfoglalás 

(„földfoglalásnak” írja) nem alkalmas erre, hiszen az ilyenek mindég vérben tocsognak. Hát 

igen, nem tőzsdén nyerték eleink a hazát. Nem könnyűlovasság kellett volna, meg 

hátranyilazás, hanem brókerhad hátul is szemekkel? René Girard antropológust idézi, ki 

szerint minden mítosz egy kollektív bűntényt rejt. Biztosan nem virágesővel fogadott a helyi 

lakosság, írja. És ki állította ezt, kérdezem én. Megint egy anakronisztikus csúsztatás. Ezek 

szerint az emberiség egész történelme egy nagy kollektív bűntény, felelhetnénk R. Girardnak. 

Bár ő nem tudom, milyen kontextusban írja a fentieket. Az idézet persze hatásos. 

- Következik a „Nemzeti önfelmentősdi”. Mi ugyanis mindent másra kenünk. Tatárra, 

törökre, labancra, zsidóra, oroszra. Mintha nem lett volna elegendő önsorsrontó önerő, - írja. 

Ezután azt bizonyítaná, hogy a harmincéves háború a németeknek többet ártott, mint itt a 

török. Megemlíti azt is, hogy mögöttük nem állt egy „tartalék transsylván Tündérország”. 

Utóbbi valóban átmentette a magyar kultúrát, de a török és a tatár bizony ott is megtette a 

magáét. Az utolsó tatárjárás 1713-ban volt. S a következmény a demográfiai kisebbségbe 

kerülés (mely éppen az ezt követő évtizedekben következett be) is ismeretes. Erről is tudnia 
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kell szerzőnknek. A németség kiheverte azt a traumát, nekünk ez – merőben más viszonyok 

közepette – nem sikerült. 

- Dolgozatát a „Nagykorúság” szóval folytatja. Ez szerinte arra kötelez, hogy 

elgondolkodjunk. Mégpedig azon, hogy egy nomád nép nem foglal hont. Vagyis a 

honfoglalás romantikus képe nem csak történetileg tarthatatlan. Szerinte a korábban itt élő 

népek szemszögéből egészen más, már a foglalás szó önmagában is önleleplező, mert tudat 

alatt is elvétel, eltulajdonítás, kisajátítás. A foglalás nem lehet lezárt aktus, szerinte az 

folyamat, újranyíló lehetőség, feladvány. Hát erről valóban meggyőződhettünk. Csakhogy, 

akik ezt feladvánnyá tették, azok talán nem vettek el tőlünk semmit? Itt tehát eltulajdonítás 

egyszer történt csupán, akkor, amikor mi idejöttünk. Minden más csupán folyamat, feladvány, 

állandó váltakozás. Nos, szomszéd történészek, itt a várt elmélet. Mi magunk nyújtjuk tálcán. 

- A „Nemzeti ízlés” is terítékre kerül. Richard Schwarz szerint a magyaroknak nincs 

ízlése. A megállapítás szerinte is sommás, de ma már új nemzeti intézmények igazolják. Nem 

csak a „bánffíhunyadi cigány vajdák stílusában épült Nemzeti Színház” – írja – hanem sok 

más tárgy is. Ilyen az ország címere. Bevallom, hogy olvasás közben vártam, mikor kerül 

sorra. Így ír:„…nem az, hogy mi van rajta, hanem hogy hogy néz ki: mennyire félresikerült a 

formája, milyen elcseszettek az arányai”, bocsánat az idézetért. A nemzeti ízlésben horthysta-

kádárista hagyományt vél felfedezni, s megjegyzi, hogy „a hülyeség is egy hagyomány”. 

- A „Nemzeti mellény” kifejezésnél azon tulajdonságot ostorozza, mely szerint a 

csökkent önérzet mások vélt súlyának érzetét is kölcsönveszi. Gondolom, van ilyen, de hogy 

ez a nemzetiek sajátja lenne csupán, azt megkérdőjelezném. Aktuális és valóban avitt példák 

akárki memóriájában számolatlanul akadnak. 

- A „totem tövében” című bekezdésben arról győzne meg, hogy a nemzet névszó 

tövében gyülemlők a szó jelentéstartományának felfújásával személyes és kollektív hiányaikat 

pótolnák. Így fosztják meg magukat a kiteljesedéstől, a növekvő lélek torzulatlan arányaitól, 

stb. és válnak „provinciálissá, a pitiánerség mintapéldányaivá”, egy szinten „a szlovák és a 

román nemzeti szellem szárnyalásával”, némely esetben pedig már a „szerb színvonalon”. 

Dicséretes módon tehát skálát is felállít a tesztcsík elszíneződésének beazonosításához, hogy 

megóvjon ettől a kollektív szégyentől minket. Bizony mondom, el is hinném neki a 

jószándékot, ha nem lenne itt ez az egész önleleplező iromány, ha valóban egy magunkba 

néző, tépelődő, önkritikus munkát olvastam volna, s főleg többes szám első személyben. 

- „Nemzeti szószátyárokról” beszél ezután. Nehéz idéznem az obszcén sorokat, bár azok 

már az irodalomba Petri versén át bevonultak. Minden esetre a Nemzeti Szellemet szerinte 

„bármely latrináliánál” előveszik. Na honnan? Hát onnan, cipzár le! Amint mondják: erről 

ennyit! 

- A jeles mű elemzéssorozata a „Nemzetesdi” szóval zárul. Szerinte így lehet 

„nemzetezgetni” egy ideig (itt zárójelben megjelenik az alcsúti nemzetmegvezető is, csupán 

félreértések elkerülése végett, hiszen a kampány folyik), s itt zárjunk szószerinti és 

kommentárt szintén nem igénylő saját szavaival: „…mígnem egyszer csak az egész retardált 

régió műgyantában megörökítve vagy sziliciumba letárolva találja magát – közszemlére téve 

az Elhülyült Helyek Archívumában.” 

Megérkeztünk tehát. Itt meg éppen éjfél van, és megszólal a Himnusz.  

Most mit tegyek? Hallgassam ezt a „vérpogány vigyázzt”, ezt a félszemű frusztrációs 

neurózis szülte valamit, vagy kapcsoljam ki a rádiót? 
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Felállok. Megszoktam, igénylem és jólesik. 

Aztán a hírekben Európai politikus jelenti be, hogy nem fogadják el a magyar 

könyvelési trükköket. Hazudtunk tehát Európának.  

Vajon mit tettek volna a nemzetiek? Hiszen most a cikkíró gondolatában osztozók 

vezetik az országot. 

Térjünk azonban még vissza az olvasottakhoz és elmondottakhoz! 

 

Az áttekintés végén megállapíthatjuk, hogy a dolgozat valóban felvonultatja a 

legszélsőségesebben haragvó liberalizmus teljes arzenálját, a közhelyszerűen ismert „támadási 

pontok” közül csak a „micisapka” korona és a „tetemcafat” szent jobb maradt ki. Ez a 

komplex összefoglalás, és az általa felkínált lehetőség késztetett arra, hogy írásra ragadtassam 

magamat. 

A szerző arról győz meg minket, hogy a liberalizmus túlhaladta önmagát, előremutató 

szerepe régen lejárt. A mór azonban maradni és hatni akar, s ma inkább mint romboló erő, 

pontosabban eszköz, jelenik meg. Rövidlátó hívei közül is sokan vannak, kik eszközzé váltak. 

Amennyiben az olvasó elképzeli, hogy mi történne, ha mindaz, amit ez a 

gondolkodásmód törölni akar múltunkból és jelenünkből, megsemmisülne avagy 

megsemmisült volna, rá kell jönnie, hogy nem is léteznénk. Sem mi, sem liberális 

„nemzettársaink”. S ha mégis az lenne (lett volna), amit e késői (de még megvalósítható) 

módszertani levél tartalmaz, hogy a nemzeti oldal és annak összes vonzata ne létezzen, akkor 

a liberálisok vajon hol élnének, és miből, s vajon kik ellenében próbálnák felmutatni 

cáfolhatatlannak mondott, és egyes-egyedül csak általuk képviselt értéküket, a másság 

elfogadását? 

 

 

* 

 

 

2005. szeptember 22. 

 

 

(A 45 ÉVES EGYETEMI TALÁLKOZÓRA) 

Fél évszázadot is meghaladó, s egyre erősödő barátságunk kárpótol az ennél is hosszabb élet 

törvényei szerint elkezdődő gyengeségeinkért. Elérkeztünk az összegző, elemző évek 

küszöbéhez. 45 éves találkozóra gyűltünk össze egykori marosvásárhelyi alma materünk sokat 

látott épületében, s ha már együtt vagyunk itt, most is ezt kell tennünk. Hiszen egész 

életünkben tettük, amit kell. 

Gondoltatok-e arra, hogy vízválasztó generáció vagyunk? Hiszen az évfolyam jelentős 

része került ki azok közül, akik már a világháború után, vagy annak közvetlenül a végén 

kezdték el tanulmányaikat. 

Új világ nevelt bennünket, avagy egy új világ torzított lélekben, kettősségek 

fegyvereivel kényszerítve „kétéltű egy lét” élésére, hiszen otthon egyféle, házon kívül más 

volt a szó, kisebbségi egymás közt egyet, többségiekkel szólva mást kellett mondanunk. 
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Vajon ez a kettősség, melyet megélt a térség minden lakója, s a kettős kettősség, amit 

akkor viselt el, ha ráadásul kisebbségben élte napjait, mennyire volt hatással tömegében arra, 

ami a nyomás váratlan csökkenése után errefelé történt. 

Eljött a pillanat, s megtört seregünkből nem került ki elég törhetetlen vezér, kinek egy a 

szava, s egy a tette. De akadhat szép számmal kettős játékra kiképzettek. Nem közvetlenül 

közülünk, de ez nem elég vigasz. 

Ideológiai trükkökkel magyaráztuk el tehetetlenségünket, kisebb nagyobb 

gyávaságainkat s érzékenységekre, emberségre, „mi mások vagyunk” mellverdesésre 

hivatkozva hagytuk elröppenni a pillanatot. Úgy is mint magyar, úgy is mint polgár. 

Másfél évtizede durrognak a petárda jelszavak, a könnyfakasztó szövegek, a bölcs 

intelmek, s még nem jutottunk messzebbre, mint a világáramlatok lesunyt tekintetű szolgálata, 

s a szomszédok érzékenységeinek hangoztatása. Már utolsó védőgátunk is szivárog, s vagy 

átszakad, vagy az első szélvihar átalsöpri rajta az áradatot. És akkor már mi magunk fogjuk 

világgá kiáltozni, hogy bűnösök vagyunk! Bűnös nemzet. Pusztulásunk megérdemelt, s 

jöjjenek helyünkre a jobbak, a méltóbbak. 

Ami szűkebb társaságunkat illeti, mi dolgoztunk! Úgy, ahogy hagyták, vagy amint 

nekünk adatott. Letettük a közösség asztalára életünket. Már nem tehetünk sokat, korlátunk az 

élet végességének örök szabálya. 

S mégis, mégis tenni szólít a bizonytalan távlatú jövő. Szólít, mert utódainkban 

megnyúlik, s szeretnénk, hogy a végtelenbe nyúljon. 

Gyűjtögessük össze tapasztalatainkat, és adjuk tovább! Ki-ki amint képességei s ereje 

engedik. Tárjuk fel egész életünket zálogban tartó tapasztalataink tárházát! Adjuk át! 

Sugározzunk hitet, hirdessük annak az ellenkezőjét, amire a minket fogságban fogságra 

nevelők és tartók kényszerítettek! 

Többet már nem tehetünk. 

 

 

* 

 

 

2005. szeptember 23. 

 

 

(SZŐCS KÁROLY: MESSZELÁTÓ) 

Könyvet küldött egy barátunk üzenetnek szánva nekünk, s tanulságos olvasmánynak, és az 

adományra bíztatás útján eljövendő kis magyarul olvasók megsegítésére is. 

Barátunk vívódó szellem. A világgal s önmagával küzdő privát-polihisztor igényű 

értelmiségi, ahogy ő mondaná: a harmadik kultúra gyermeke, ki jól tudja, hogy a végtelen 

tudás és egyre végesebb létünk erre minket nem tesz alkalmassá. 

Az úton azonban elindul, s bennünket is erre int, terelget, csábít. Szenvedélyesen és 

buldog szívóssággal űzi, hajtja a tudást, hogy megfejtse az igazság kapujának pinkódját. 

Az ismereteinken éktelenkedő nagy hámhiányokat kis tudás-hámszigetekkel plántálja 

be, mint afféle szellemi égéssebész. Hátha elindul a remélt folyamat. 
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Közben morcos dörmögése, darabos emlékű alakja és makacs természete mögül éppen 

szemérmes szellemi bujkálása közepette kandikál ki mindannyiunk féltve őrizgetett gyengéje 

és erőssége, legigazabb értéke: a nemzet és szülőföld szeretete, és az ezzel kéz a kézben járó 

végtelen honvágy. 

Fogadjátok szeretettel dr. Szőcs Károly könyvét. 

 

 

* 

 

 

2005. október 18. 

 

 

Ismét itt van október 23-a, és ismét gondolkodni kezd sok magyar. 49 éve még gondolkodás 

nélkül akart nagyot ez a nemzet. Aztán megtörtént a csoda, majd az a bizonyos három nap is 

végetért. És ekkor kezdett el gondolkodni.  

Először azon, hogy biztosan megússza-e a bosszú szűnni nem akaró hónapjait. Később 

kutatni kezdte a magyarázatokat. Miért hagyott magunkra a nyugati világ? Akkor még nem 

tudta, hogy ez a végső, nagy és szomorú felismerés felé tett első igazi lépés. 

Ezután a jól kigondolt (bár kényszerből született) gulyáskommunizmus idején lekötötte 

figyelmét a nadrágszíjparcella a bódéházzal meg a Trabant. Utóbb a határátlépés és a tartós 

fogyasztási cikkek megszerzése. De sokakat – most láthatjuk, hogy hányan lehettek – inkább 

csak az, hogy egy kis dolgozgatással hozzájusson biztosan egy kis fizetgetéshez, és a naponta 

megiható söradagot illetően egyről kettőre jusson.  

Az az érzésem, hogy a trabantosok és tévé-magnósok csak kisebb számban állnak most 

az utódlást anyagilag és hatalomban valóságosan is gyakorló, de ezt szóban tagadó párt 

mögött. Ezek most is jobban ügyeskedtek – és ismét csak önerőből – elkezdtek valami 

felzárkózásfélét. Az a szavazóbázis, akikre igazán támaszkodhat, az egyről-kettőre jutott 

sörözőké. Az egykori dolgozgatóké. Főleg idősben, de nem kevés utód formájában is. 

A párt pedig tanulékonynak bizonyult, és még a nélkülözhetetlen liberális szakértelmet 

is felhasználja, hogy az eljövendő időkben is legyen ilyen bázisa. Ezért annyira fontos a 

magyar tömegek minél alacsonyabb szinten tartása avagy oda süllyesztése. A múltban elődeik 

ezt még másként gondolták, s valóban tettek lépéseket a tömegek kulturális felemelkedése 

érdekében, függetlenül attól, hogy ahol kellett, ott hamis tudással látták el azt. Ma azonban 

már más igények felé terelgetik a tudatot. 

Persze elitre szükség van ma is. És a saját elitet jól meg kell fizetni, mert a 

felemelkedettek könnyen eltévelyedhetnek, hiszen szemeik kinyílnak. 

Ez egy érdekes kérdés. Tudnak-e a maguk számára nélkülözhetetlen elitet finanszírozni? 

Vagy azt hiszik, hogy elit nélkül életképesek maradhatnak? Tudják-e, hogy nincs elit egy azt 

a vállain hordozó erős középosztály nélkül? Ha pedig erre nem gondoltak, akkor az egész 

rendszer több mint lukasnak bizonyul. Egy ilyen ország – a rajta élősködőkkel együtt – csődre 

és pusztulásra van ítélve. 
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Vajon úgy gondolkoznak-e, mint a sci-fi filmek gonoszai, s a végzetes tett sikeres 

befejezése után azt hiszik lesz hova menekülniük? És úgy képzelik, hogy megkapják érte ki 

tudja kitől és miért a jutalmat is? Mert ha nem, akkor meg minek ez az egész? 

Ha október hangulata ismét elmélkedésre késztet, efféle gondok és gondolatok 

gyötörnek. S mégis vannak, akik gondolkodás nélkül akarnak vesztünkbe taszítani. Mert a 

józanész azt súgja, hogy ennek más vége nem lehet, s minthogy elképzelhetetlen ekkora 

rövidlátás, marad a legszánalmasabb magyarázat. Ennyire gyűlölnek. 

 

 

* 

 

 

2005. október 25. 

 

 

Ha a tömegről van szó, hihetetlenül rövid az emberi emlékezet. Ez is gyökere a mai 

tudatlanságnak, mely a szó szoros értelmében a „tudat-lanságot” is magában hordozza, hiszen 

nem létezhet igazi tudat – tehát nemzeti sem – tudás, s ami ennél is több, a tudás örökös 

igénye nélkül.  

Ez a helyzet fokozottan szomorú, ha más-más okból, de folyamatosan sújtja e tömeget a 

változóan-változatlan hatalom által szándékosan vezérelt igénytelenség keltés, és az így 

kialakított fél-értesültség talajára épített félretájékoztatás. A zavaros agyak 

manipulálhatóságának kihasználása. 

Mára ott tartunk, hogy a demokrácia alapjába beépült általános választójog a közösséget 

veszélyezteti, hiszen az egyforma értéket képviselő szavazatoknak lassanként többsége olyan 

szavazat, melyet a helyes döntésre, a közösség valódi érdekeinek felismerésére képtelen 

egyedek adnak le. Már régen szentségtörés cenzusról beszélni, s nem is lehet. A dolgot a 

másik oldaláról kellene megfogni, de amíg olyan hatalom van uralmon, s akar is ott 

bebetonozódni, amelynek ez nem érdeke, addig nem számíthatunk erre. 

Nem marad más, mint kettős kampányt folytatni. Egy olyant, amely a döntésre 

képesekkel érteti meg, hogy mi a közös érdek, a megmaradás követelménye, s egy másikat, 

amelyik a megértést nem remélheti, tehát felhasznál minden lehetséges eszközt, amely 

elvezethet a hatalom megszerzéséhez és megtartásához, hogy aztán elkezdődhessen „a másik 

oldal megvilágosítása” a lesüllyesztettek és félrevezetettek felemelése. De van-e oly erő, 

amelyik erre képes? 

Ma a hatalmat kiszolgáló média a képünkbe nevet, és rádió-televízió műsorokban, 

újságokban és folyóiratokban maga magyarázza el – tudományos alapossággal – miként 

történik félrevezetésünk. Ezzel kifelé keltheti a nagyvonalú őszinteség látszatát és 

megtéveszthet sok értőt is, ugyanakkor semmit sem veszít, mert a szavazatok nagyobb részét 

adó tömeg erről mit sem tud, ebből mit sem ért. Rettenetes ez a cinizmus. Lefegyverző és 

reményt veszejtően ravasz. 

A nemzet jövőjét féltő, azért áldozatra is képes szavazó sorsát tehát eldöntheti a faluvégi 

nyomortanyáig süllyedt alkoholista és lumpen családja, akik a minap lelkesen vettek részt az 
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autóbusz-kiránduláson, melyet a hatalmon levő erősebbik párt rendezett a kampányt szolgáló 

vendég fogadására, ahol terülj asztalka és profi zenekar várta a mintegy 300 résztvevőt. 

Persze tudjuk, hogy a korteskedés mindenkor így működött. A hordót csapra verték 

majd felszökkentek rá, s onnan már bármit lehetett mondani. 

A tömeget negyven évig mintha erre készítették volna. Csaposuk van, hordó is akad, 

mondani pedig… 

 

 

* 

 

 

2005. november 1. 

 

 

Az utóbbi napokban, ahogy a fűtési szezon beindult, de ismét sorozatos szénmonoxid 

mérgezésekről szereztünk tudomást. A jelenség igen régi, a modern idők, a jól szervezett 

társadalom, a civilizáció, egyáltalán a XXI. század ezt nem engedhetné meg. 

A tudatlanság, a hanyagság, az egyszerű állampolgárnak bűne is meg nem is. A 

szakemberek felületességükkel, amikor az ellenőrzéseket nem próbálják százszázalékos 

hatásfokot közelítve megszervezni, megbocsáthatatlan bűnt követnek el. Ott is főleg a 

vezetők, akik nem mérik fel a realitásokat, s nem számolnak a saját munkaerő és a lakosság 

hanyagságának tényével. Ha jobban utánajárunk a kérdésnek, felismerhetjük azt, aki az ehhez 

szükséges eszközöket nem biztosítja, és aki az ezt működtetni képes anyagiakat elvonja. 

Cseppben a tenger. 

A rosszul működő, de nem helyettesíthető államtól az állampolgár felesleges haláláig. 

De más is eszünkbe juthat erről a példáról. 

A szénmonoxid oly észrevétlenül öli meg áldozatát, miként a jelen világtrendet szolgáló 

hatalom az emberi értékeket, s teszi annak hordozóját esztelen eszközzé saját céljai 

szolgálatába. 

Elért céljai azonban ugyanezzel az észrevétlen módszerrel fogják őt magát is 

megfosztani létezésének terétől és hatalomvágyának eszközeitől. 

Így jutunk el a hanyag kéményseprőtől az elbutított lakoson át a globalizáció 

öngyilkosságáig. 

Sajnos azonban ez egy jogtalan és elfogadhatatlan Dugonics Titusz-i eset lesz. Hiszen 

ártatlanok mennek véle a másvilágra. 

Mi mind. 

Szükség van tehát mind a szénmonoxidról szóló ismeretekre, mind a kéményseprő 

lelkiismeretének újraélesztésére. Nem várhatjuk mástól. 

 

 

* 

 

 

2005. november 4. 
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Szomorú nap szomorkás estjén írom e sorokat. 

Vajon utolszor teszem ezt az Erdélyi Magyarság című, több mint másfél évtizedet 

megért folyóirat számára? Szeretném remélni, hogy ez a „sajtó főnixmadár” ismét megcáfol. 

Egyszer már beköttettem a számokat azzal, hogy vége. 

Eszembe jutnak a kilencvenes évek elején szerzett emlékek. Erdélyi papcsaládnál látom 

a lapot az éjjeliszekrényen. Csendes esti olvasmány bibliaolvasás előtt. Együtt erősítik a 

lelket. Aztán pár nap után egy néptanítót látok, amint nagyocska gyermekeknek mutat valamit 

a lapban, s azok áhítattal hallgatják szavait. Ingyen jutottak a példányokhoz. 

Akkor még éltek a nagy támogatók, még velünk volt az Alapító, és élt az egyezmény a 

szomszédok felé olcsóbb postaköltség dolgában. 

De az élet véges, elveszítünk alapítót, támogatót, magunknak drágítjuk meg a 

kisebbségeinket szolgáló postát, hogy a Magyar Posta gazdagodjon, s nem nyerünk a bajjal 

arányos számú, azt kiegyenlíteni képes előfizetőt. Na nem azért, mert nem jó a lap, hiszen 

kézről kézre adják azt, mindenhol idézik, emlegetik. 

Hogy a határon túl, ahol érthető okokból, s anyagi eszköz híján nem egyszerű egy 

előfizetés sem, de itt, itt az anyaországban, ahol százezernyi áttelepült erdélyi él? 

Itt is körülnézek olyanok között, akik igen büszkék erdélyiségükre, azt fennen 

emlegetik, sőt sérelmeiket is lobogtatják, mi több hivatkoznak a lapban olvasottakra, és 

siratják az otthon maradottakat. Azt is tudják, hogy ha ők sokan előfizetnék, juthat ingyen 

példány odaátra is. Sokan, nagyon sokan vannak, minden szép és jó, sugárzik az összetartozás 

melegétől. Csak éppen a számukra filléres előfizetés nem kell. Ja, elfelejtettem, jaj hol is van 

a csekk, annyi a dolgom, írd fel hova telefonáljak, faxoljak stb. Évente három-négy pár – ma 

már stoppolatlanul eldobott – fuszekli áráról van szó. 

 

Erre a lapra szükség volt, és még nagyon sokáig szükség lenne. Segíteni azonban már 

ebben is csak a Fentvaló tudna. Erdélyben így mondtuk. 

Hiszik, nem hiszik, e pillanatban – mikor a Fentvaló szót leírtam – megszólal a telefon, 

és Némethonból kérdez barátom: a Fentvaló szó miért nincs benne az Akadémiai Értelmező 

Szótárban, talán mert 1980-ban jelent meg? Erre én felütöm a hasonló évjáratú Szinonima 

szótárat is. Semmi. Következik az 1999-es Magyar Szókincstár. Abból is hiányzik. 

Akkor pedig mit várunk? Segíts magadon, az Isten is megsegít, szólt a mondás. Mi 

azonban mindkettőre alkalmatlannak, érdemtelennek bizonyultunk. 

Hát ennyi volt. 

 

 

* 

 

 

2005. november 9. 
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Ha Makovecz Imrét hallgatja az ember, kizárt dolog, hogy ne induljon be a mégoly rozsdás 

gondolkodás is. Világos, földhözragadtan emelkedett szemlélete, bölcs és mégis éteri 

gondolkodásmódja erőt, reményt sugároz. 

Most azonban nem erről jegyzetelgetek naplómba, hanem inkább egy részletről, 

Makovecz Imre egyik tantörténetéről. 

Történt ugyanis, hogy a dunaszerdahelyi templom nála rendelt terveivel, ottani szokás 

szerint, jelentkezett a római katolikus püspöknél. Aki természetesen szlovák. Mint tudjuk a 

Vatikánt évtizedek óta hiába kéri a felvidéki magyarság, hogy kapjon magyar püspököt. 

Hogy ne nyújtsam a történetet, a püspök úr meg sem nézte a terveket. Történelmi 

legendákra hivatkozva utasította el. Olyan legendák alapján, melyeknek ha valóságosak 

lennének, sincs közük e templom építéséhez. Azóta sem épül római katolikus templom 

Dunaszerdahelyen. 

Vagyis: Isten római katolikus főszolgája nem engedte, hogy annak dicsőségére és hívei 

szolgálatára istenháza épüljön. Saját egyházát gyengítve. Igen, mert ő elsősorban szlovák! 

Gondolataim ekkor terelődtek a teljes mértékben gyakorlati síkról, elméletire. 

 

Évtizedek óta hivatkozom írásaimban a bizantín gondolkodásra s az ortodox 

törésvonalra, melytől keletre és nyugatra más-más világ leledzik, más-más 

gondolkodásmódokkal, egymás számára érthetetlen mentalitással. 

 

Mit mondjak azonban most? Hiszen esetünkben egy nyugati kereszténységet szolgáló 

főpap viselkedett xenofób, bizantín módon. A határok tehát átjárhatók? 

Rögtön adja azonban magát egy másik gondolatmenet is. Ugyanis van valami közös a 

szlovák püspök és a bizantín gondolkodók között. A szlávság. 

Ismét csapdába lép a gondolat. Fajelmélet természetesen kizárva. Nem, mert tilos, 

hanem, mert nem hiszek benne. Meg amúgy is. Ott vannak a bolgárok. Színtiszta szláv nyelv 

és világ, s szín tiszta ősi bolgár eredet, melynek semmi köze a szlávokhoz. De emlékezünk-e 

még arra a borzalmas nemzetiségi politikára, amit az ott élő törökök szenvedtek el Todor 

Zsivkov diktatúrájában? Íme a nem faji, de szlávosnak tűnő xenofóbia. Vagy nem? Hiszen 

Bulgária áll legközelebb Bizánchoz. Akkor meg honnan a katolikus szlovák xenofóbia, és az 

evangélikus is? 

Lám, lám mennyire nem megy az általánosítás. Pedig az igazság ott lakozik benne, s a 

hibaszázalék mégis támadhatóvá teszi. 

És, hogy állunk a bizantín szekularizációval? Az ortodox egyház szokása az állammal 

összefonódni, állam dolgába, nemzet dolgába nyakig merülni. Ugyanakkor mit tesz a szlovák 

katolikus? Meg állítólag a horvát, aki Gotovinát rejtegeti, ha igaz? 

Az egyház volt idegengyűlölő, s ezt átvette a világi gondolkodás is vagy fordítva? 

Egyáltalán, mi volt előbb? Az idegengyűlölet vagy a nemzettudat. Mert ha az 

idegengyűlölet a nemzettudat vadhajtása, akkor az csak annak kialakulása után hajthatott 

vadat! Vagy az idegengyűlölet volt előbb, és ennek tudatosulása ébresztette fel a 

nemzettudatokat? A vad és ellenálló alanyra szemezték a nemes, virágot hozó ágacskát?  

S mi köze mindennek a polgárosodáshoz, melyhez kötődik a nemzettudatok ébredezése? 

 

Mennyivel egyszerűbb mindezt Makovecz perspektívájából nézni. 
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Ő a hungarusokat emlegette. Aki itt született, és ezért a szülőföldért – a Kárpát-

medencéért – dobog a szíve, az hungarus. Az miénk, az velünk egyet akar. 

Na de a Makovecz Imrét szánalmas érvekkel elutasító Kárpát-medencei püspökünk 

felröppenhet-e valaha az elutasított vendége által lakott magaslatokra? 

Úgy látszik manapság, ha gondolkodni kezdünk, a vége mindig kérdőjel. A kedves 

olvasó tehát azt láthatja, hogy nem sok értelme van az értelmiség szellemi kérődzésének. 

Hatalom és erő kell inkább nekünk. Olyan, amelyik hajlandó előre vinni, vagy 

legalábbis a nemzetet ezen a sötét időszakon átmenteni. Mindenkit, mai és leendő 

hungarusokat. 

Makovecz Imre szerint legyőzhetetlenek vagyunk. Az erőnk is megvan.  

Akkor tehát… 

 

 

* 

 

 

SZORONGÁSOK TELE 

 

 

2005. november 11. 

 

 

Kemény időkben kemény írások kellenek, szokta mondani egyik médiamenedzser barátom. 

Magam arra gondolok, hogy miért lenne jó keménykednem naplójegyzeteimben, 

melyekben csupán tartósítom gondolataimat, mintegy elektronikus dunsztos üvegbe helyezve 

azokat, mert vagy elküldöm őket, hogy tegyék ki a felbontásnak, vagy maradnak fodros szélű 

díszpapírral ékesített spájzom polcain, s ott aszalódhatnak, száradhatnak, zsugorodhatnak, „el 

lehetnek”, mint a három év előtti befőtt, idézve állapotunk mai korszerű meghatározását is. 

És mennyiben kemények ezek az idők? 

Hiszen megéltem már több országváltást. Hol rajtam gyalogolt át ide-oda a határ, hol én 

viszonoztam ezt, s lábammal döntöttem. És megéltem szőnyegbombázást, átéltem 

csengőfrászos éveket, távolról tanúja voltam 56-nak is, és megjártam az üldöztetés más, a 

jelek szerint túlélhető bugyrait. 

A régi emlék halványodik, mint szöveg a faxpapíron. Vajon ezért tűnik 

legkeményebbnek számomra a 2002-es vereség? Az az este, amikor fél tízkor hirtelen 

elkezdett vörösödni a TV képernyő választási térképe. Ami utána következett, soha nem 

törölhető ki emlékezetemből, és csupán egyéb meggondolások fékeznek abban, hogy 

véleményt mondjak róla. Amit az ember csak sejt és nem tud, azt tartsa meg magának, mert a 

bizonyíték nélküli igazsággal csak ártani tud az ellenséges közegben. 

Számomra, ha jól átgondolom, azóta igazán kemények az idők. Egyszerűbb volt 

Ceausescunál sorban állni csirkefarhátért, vagy a kompresszort nekifeszíteni a tárna 

kőzetének. Akkor előttem volt az élet, s ez egyenlő volt a reménnyel. Most sok velem 

szenvedett túlélővel együtt érezzük, hogy már nincs időnk. 
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Megalázó, ami velünk történt ebben a három és fél, de eredményét nézve úgy is 

mondhatnám, hogy ebben a tizenöt évben. A kis fellélegzés csak arra volt jó, hogy még 

jobban kiemelje azt a kínt, ami utána következett. 

Körülnézek, és nem hiszek a szememnek. 

Vakok vagy memóriazavarban szenvedők, gonosznak született, netán nevelt, vagy 

gondolkodásra képtelen, esetleg abban gátolt, emberek sokasága venne körül? Hát nem látják, 

amit mi látunk? Szükséges, hogy kutakodjanak a leleplezéssel foglalkozók? Nem világos 

minden?  

Az az érvelés, hogy ez az érdekük, hogy megvették őket valóságosan vagy ígéretekkel, 

csak súlyosbítja a képet. Mert valóságosan megvásároltakból ekkora tömeg nem állhat össze. 

Ennyi pénzt nem adhatott ki a kezéből a ma is regnáló hatalom, annál inkább ígéreteket. De 

hát ezeket az ígéreteket hallja már több generáció, és nem tudják, hogy hazugság? Egy 

cikluson belül is hátat fordítanak saját ígéreteiknek. Azt a ciklus első kormánya ígérte – 

mondják. Most ők mást ígérnek. 

Nem látja a tömeg a hazugságot, az éppen a hiszékenyeket megalázó módszert, mely e 

gyengéjükre épít? S miként éri el, hogy csak neki hiszékeny a hiszékeny? Ha másvalaki mond 

vagy ígér, arra nem hajlik, arra süket? 

Telnek a hónapok és az évek, s nem tudom elhinni mindezt. 

Körülöttünk egyre több országban vetnek véget a múlt uralkodásának. Nálunk vígan 

gyalogolnak munkásőr bakancsaikkal és menedzser divatcipőikkel az önbecsülésünkkel 

leterített úton. 

Miért éppen mi, miért megint mi, s miért, hogy máshol a külső erő is elfogadja az ilyen, 

olyan le, vagy elszámolást, csak nálunk támogatja tovább a múltat jelentő erőket? Csupán, 

mert tőlük mindent könnyebb megszerezni, mert őket nem akadályozza gyarmatosításunk 

álságos új formájának kivitelezésében a nemzetért érzett semmiféle felelősség? Vagy van 

valami, ami ennél is több? Valami számunkra tilos, titkosított érdek, mint a CIA börtönei, 

melyek valahol itt vannak Kelet-Európában, de nem tudni hol? 

Lehet-e itt egyáltalán remélni? Vagy nem is kell semmivel sem foglalkozni, mert 

valakik azt mondják, hogy váltógazdaságra állítottak be, tehát most ismét sorra kerülhet az 

általunk jobbnak remélt erő? Vigyázat, veszedelmesen altató szöveg ez! Akkor minek 

részükről ez a sok energia, a rettentő kampány, a külföldi szakgárda csapata? Ha nem 

ismernék egyetlen pártot sem, a felsoroltak jól eligazítanának, hogy hova ne szavazzak. 

Ezeket a tépelődéseimet tehát mégis üvegbe zárom, és elhelyezem a felső polcra. 

Utódok nézegessék majd kidobás előtt, amint gondolat-múmiává válva, szárazon kopognak az 

elvásott gumigyűrű szorításából szabadult lötyögő celofán alatt. 

Hogy majd azt mondják-e: sajnos az öreg sejtett valamit? vagy így szólnak: mennyi 

bolondságot összehordott ez a kedves dédapó? Ki tudja? 

Azt azonban tudom, hogy ha most nem áll ki minden világosan látni és gondolkodni 

képes magyar, s nem csak az anyaországban, hanem a határokon túl is – hiszen az 

anyaországra hatni még nekik is van némi lehetőségük – akkor nincs az a sötét sejtelem, ami 

ne válhatna valóra. 

Nekem elég két szó, mely mai formájában borzongással tölt el. 

Neoliberalizmus, globalizmus. 
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Minden gonosznak gyökerét itt keresem ezen az immáron elevenen rothadó 

komposzttelepen. 

Megváltoztatni nem lehet, megállítani sem. 

Egyetlen út van: a túlélés. 

A túlélés receptjét pedig csak Isten ismeri. És remélem, alkalmazza is. Nekünk tehát Őt 

kell ismernünk, s azt az erőt, mely Őt ismerve vezet. 

Hogyan könyörgött – évszázadokon át – a bajba jutott magyar embertársához? 

Testvér, ha Istent ismersz, segíts! 

 

 

* 

 

 

2005. november 12. 

 

 

(ADEVNTI LEVÉL 2005.) 

Közeleg az advent, itt az ideje levelet írni a barátoknak, de nehezen mozdul a csalódásból-

csalódásba űzött elme.  

Aztán – az álmatlanságot kitöltő töprengés közben – egyszer csak cselekvőre fordul a 

test, a lélek, s a kéreg. Éjjel két órakor leülök a billentyűk mellé, és írni kezdek: 

 

Nehéz ködök ülik meg a novemberi estét, gyermeki emlékezetünkben mégis fehérlő havas 

adventek emléke kísért szelíden.  

Nehéz gondolatok nyomasztják hangulatunkat, de fehérlik olykor múltunkból, s az óhajok 

szárnyán előre vetül egy tisztán és szikrázva csillogó, csilingelő szánon vágtató, és 

gyermekkacajos jövő képe is. Ebbe kapaszkodva viseljük el a ködös és borzongató 

hétköznapokat, és a szürkeségbe, borongásba taszított ünnepeinket is. Itt az anyaországban s a 

ránk eresztett határokon túl is, hiszen jól tudjuk, hogy a valóságban mennyire képtelenség e 

kettőt szétválasztani, s mennyire összefügg a szétszakított Kárpát-medence magyar sorsa. 

Várunk! 

De milyen ez a várakozás? 

Cselekvő? Áldozatos? Példamutató? Vagy csak amolyan ősi magyar csodaváró, majd lesz 

valahogy? Igen, belátom, magam is olykor azt érzem, hogy itt már csak a csodák világától 

várhatunk segítséget, de közben hiába húz az ármányosan ránk bocsátott mesterséges közöny 

és reménytelenség a tehetetlenség érzésének kiteljesedése, vagyis a biztos vereség felé, jól 

tudjuk, hogy le kell gyűrni ezt, és mindenkinek tennie kell a maga dolgát. Azt, amit valahol 

mindenki érez, hogy számára lett kiosztva. Amihez ért, amiben eredményes lehet, amit 

szívesen tesz. 

Kisebbségben van a nemzet saját hazájában. Nyugodtan mondhatjuk így. Egyrészt, mert 

bár nem ismerjük a valódi arányokat, de a hatalom és a befolyás, az anyagi lehetőségek és az 

ebből fakadó erő terén felette élősködők ma erősebbek. Másrészt, a nemzetet tagadó, még e 

szótól is félni tanítottak többsége sem elveszett vagy leírandó „emberanyag”, csupán 

ugyanazon erő által művileg vezérelt, megtévesztett, tudatlanságra ítélt magyar. 
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Mivel ellensúlyozható ez az erő? Hiszen olyan fegyverzete van, amelynek birtokában, 

vállalt és kinyilvánított fegyvertelenségünkkel gúnyosan néz szembe. A felsorolt előnyeiket 

ráadásul a teljes gátlástalanság és az erkölcsi normák terhének teljes hiánya is fokozza. 

Velük szemben áll egy – a saját normáit betartva küzdő –olyan erő, amelyik az ellenfél 

hibáinak felelősségét is magára kénytelen vállalni. Kénytelen, mert a helyzet drámai, az idő 

sürget, és a szakadék előttünk tátong. 

Mint civil értelmiségiek, mint minden saraktól ódzkodók, hajlamosak lennénk megbújni 

saját szellemi kuckóik langymelegében, de hiába próbáljuk, mert durva szelek és erős 

lelkiismereti vívódások fogják megzavarni annak kellemesnek remélt légkörét. 

Ki kell állni! Ki kell, mert sajnos kevesen vagyunk, s mert napról napra kopik a nemzet 

jövőjét biztosító létforma igénye, homályosodnak a szemek, és maradék látásukat csalóka és 

hívságos, talmi értékek vakítanák el minden áron. 

Képzeljük el, hogy mi lesz itt, ha azok, akiknek megmaradásáért aggódunk, nem is fogják 

ezt igényelni. Ha már nem érdekli őket a holnap, ha az egyén kiteljesedésének hamis jelszavát 

skandálók elvezetik őket a nemzeti önfeladás végső állomásáig, miközben az idejében ébredő 

nemzetek ezzel ellentétes irányba haladnak? 

Sokan azért vesztenek lendületet, mert nem látják elég tisztán az élen haladókat. Mi több, 

kételyeik vannak közülük egyesek tisztaságában is. Történelmi tapasztalat szól arról, hogy 

van ilyen. Azonban azt is tudjuk, hogy a gyakorlati élet, a mindennapi harc, s főleg egy döntő 

ütközet során nagy baj a kétely. Bizonyára vannak gyengék és gyarlók sőt gyanúsak is ott, 

ahol csupa daliás és gáncsnélküli hőst szeretnénk látni. De ne feledjük, hogy nincs idő 

tétovázni, s hogy ennek a hangulatnak a keltése jórészt külső hatás, a belső megosztás 

módszerének eredménye. Ami pedig valódi, az minden közösség statisztikai átlagának 

velejárója.  

Nem ezen kell aggodalmaskodni! Jó tudni, de már nincs idő a belső vacakolásra. A kürtök 

megszólaltak, a paripák prüszkölnek. Kémek és megbízottak surrannak a hajnali homályban, 

és a pirkadatban eltűnnek az őrtüzek fényei. A dombokról vizslató távcsövek lencséi 

csillannak meg. Figyelnek minket. 

Fegyverré kell válnia a becsületnek és a felvállalt fegyvertelenségnek, csodát kell tenni! 

Még egyszer fel kell mutatni az igazi értékek erejét és minden ravaszságot átlátva, az arra 

való megfelelő válaszokat is meglelve, kitűzni Dobó István fekete koporsóját falainkra! 

Mert a végső ostrom közeleg, de sehol a felmentő csapat. 

Saját erőnkből kell megvívnunk ezt a harcot, kiállnunk ezt az ostromot, mely eldönti, 

hogy megmaradunk-e annak amik voltunk, s részben még vagyunk, vagy eltűnünk a liberális 

jövő érzéketlen és önző olvasztójában. 

 

Minden harc előtt elcsendesedik a katona. Magába száll és átgondolja múltját, úgy indul 

megküzdeni a jövőért. Ezt teszi a kényszerű szellemi tartalékos is. Erre hívogat most az 

advent. 

 

Kívánok hát nektek mindent feloldó adventi elmélkedést, Istent és árvának hitt magyarjait 

szolgáló erőgyűjtő várakozást. Legyünk képesek eljutni a bizonyosságig, a meggyőződésig 

arról, hogy nem vagyunk, hogy mégsem vagyunk árvák. 
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Adjon az Úr áldott, szép karácsonyt nektek, a családnak, a hazának, és egész megbolydult 

világunknak! 

 

 

* 

 

 

2005. november 14. 

 

 

Karácsony közeledtével, advent idején, bibliás gondolatok ébredeznek a hívő magyar 

emberben. Nem mintha máskor nem lenne így, de ezek a hetek a számadás hetei és a remény 

és készülődés napjai. Mert a Megváltó megszületik. 

Ilyenkor a véletlenül látóterünkbe kerülő bibliai sorok is többet mondanak, mint máskor. 

Súlyuk a szokottnál is nagyobb. Hát még, ha olyanok, amilyenekkel félórája találkoztam egy 

kis magyar templomban, ahol éppen másról szólt a prédikáció: igazról, felemelőről, 

szükségesről, de nem olyan aktuális vetületben, amilyen erről nékem eszembe jutott. 

 

A sokat szenvedett nép negyven éves vándorútján elérkezik az ígéret földjének 

közelébe. Kémeit is kiküldi, választott férfiúkat, minden nemzetségből származókat, 

paktumosan mindenkit felölelő társaságot. A Biblia név szerint sorolja fel őket s felmenőiket 

jelezve, hogy semmiféle nemzetség, egyetlen szemlélet képviselője sem maradt ki az előre 

küldött élcsapatból. 

 

Nehéz idők ezek, nehéz vándorlás. Aranyborjús hanyatlások időszakai és elkeseredett 

karizmatikus vezetők táblazúzó indulatát is gerjesztő idők. 

 

És az élcsapat, a kémlelők, visszaérkeznek negyven nap után. Számmágia ez a negyven? 

Negyven év vándorlás, negyven nap kémlelés. Önkéntelenül is eszünkbe jut a magunk 40 

éves tántorgása a gonosz világának ösvényein. 

Megérkezik a paktumosan minden szemléletet lefedő csapat, a 12 választott ember, és 

csupán kettő van olyan, aki bírja hittel, akit az ott látott gazdagság mellett tapasztalt hatalmas 

erő nem félemlít meg, nem nyűgöz le. Aki tudja és hiszi is, hogy Isten nekik ígérte azt a 

földet. Tízen nem hiszik, tízen kicsik akarnak lenni, tízen még hazudni, önmagukat 

képzelődésekkel becsapni is hajlandók, hogy eltántorítsák a népet a nagy feladat előtt. Nem 

tudjuk megszerezni a tejjel, mézzel folyó országot, mondják, mert ott óriások élnek, olyan 

hatalmasok, akik mellett mi sáskányiak vagyunk, s ők is sáskának néznek minket. Szinte 

szuggerálják, hogy azt az erőt csak szolgálni lehet, legyőzni, megszelídíteni, javunkra 

fordítani nem. Mert mi kicsik voltunk, vagyunk és maradunk. 

És az istenadta nép a tízekre hallgat először, és az istenadta nép, a vox populi megszólal, 

s olyan vezetőket kér, akik visszavezetik őket Egyiptomba, a szolgaságba, a peternalista 

gulyásrabszolgaságba. Ez kell nekik. S ezért jó az erre játszóknak, hogy elhitesse velük 

kicsinységüket. Akár óriásokat hazudva, képzelődve is. 
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Advent, várakozás, remény, készülődés, számvetés és megtisztulás, s mindez együtt 

jelent megerősödést is. Mert várjuk a megváltást. Csakhogy nem kishitűen és kicsinyen, 

hanem erős hittel, s hit által óriásokat is legyőzni képes állapotban. 

 

Hát szerethetik-e a Bibliát, s a bibliás gondolkodást és gondolkodókat azok a paktumos 

kémlelőink, a tízek, akik nem csak a kicsinység szolgálatába szegődtek, de ellentétben a 

bibliai tízekkel, ráadásul még el is adták magukat a képzelt óriásoknak. 

 

Ha jól átgondolom, el is hiszem nekik, hogy ezek után sáskának látták önmagukat. 

 

Minden sáskajárásnak azonban vége szakad egyszer, s a letarolt föld újjászületik. 

Erre is várunk most adventnek idején. 

 

 

* 

 

 

2005. december 12. 

 

 

Várok, várunk. Az idő be van határolva, telnek a percek, s nem lehet megállítani. Tehetetlenül 

nézem, amint a természet rosszabbik fele lerombolja, amit a jobbik alkotott. A lélek temploma 

a test oly esendő. Egy, a teremtésben ottmaradt apró hiba elég, hogy oszlopai 

összeroskadjanak. Vagy így van ez rendjén? Az elmúlásnak valamilyen formában kötelező 

módon ott kell lennie, ott kell ólálkodnia, s véletlenszerűen vagy akár sorsszerűen lesújtania?  

Leírtam ezt a bekezdést, és látszólag talán kívülről nézem egy számomra oly fontos lény 

elmúlását, de csak perceim voltak erre. Belül valami elfacsarodik, s a gondolat fonala 

megszakad. Inkább hallgatok, s nem kísérelem meg, hogy helyszíni közvetítést adjak arról, 

amit érzek, hiszen ez túl van a még oly kifejező szavak határán. Kinek használna? Hiszen akit 

elér, annak át kell élnie. Talán szükséges is. Akár mint büntetés, akár mint újabb lehetőség a 

lélek építésére.  

Ez esetben nagy ára van, nem érdemli ezt az a lélek. Miért nem fordítva történt? Akkor 

lenne jogom boncolgatni e kérdést. 

Most azonban nem az elmélkedés ideje van. Szembefordulunk a pusztító erővel. Ez a 

dolgunk. A kegyelem pedig egyedül Istennél vagyon. 

 

 

* 

 

 

2005. december 17. 

 

 



 - 170 - 

A következő soroknak adhatnám azt a címet is, hogy: ADVENTI VIHAR EGY 

MAGÁNLEVÉL KÖRÜL. 

 

Az embert a magánélet gondjai eltérítik kényszerű irányokba. Ilyenkor csak nagyon ritkán 

fordul elő, hogy maradjon indíttatás, ihlet, írásra is. Erős ingerek, nagy bántások és 

bánkódások lökhetik-taszíthatják arrafelé. Talán az a tudat alatti remény, hogy amennyit 

sikerül papírra cipelni a gondból, annyival kevesebb nyomja a lelket. Az írás mágiája is olyan, 

mint a képírásé, helyenként ellenkező előjellel. Az indiánok babonásan féltek a fényképektől. 

Gyermekkorunk olvasmányaiból tudjuk, hogy a ravasz fehérek az összetekert képet 

puskacsövükbe csúsztatva zsarolták bátor ellenfeleiket. 

 

Nehéz pillanatokban nehéz írni, a máskor játékos képzelet, s az asszociációk ezernyi 

kapcsolata más gondolatokat szolgál ilyenkor. S mégis van olyan, amit muszáj leírni. 

 

Adventi levelem az idén több újságba be, és az Internetre is felkerült. Onnan aztán már 

csak egy lépés volt, hogy a szakmámbeliek áttegyék egy orvosi portálra. 

Nagy lett ebből a nyüzsgés. 

Számosan – több mint 95 százaléka a hozzászólóknak – lelkesen üdvözölték, ketten 

tartózkodó véleményeket nyilvánítottak, egy azonban kemény ellenvéleménnyel és bírálattal 

illette. A többség aztán hozzálátott „elbánni vele”, de ő makacsul tartotta magát, s csak 

mégjobban gyűlt benne a harag. 

Fő kifogása az volt, hogy a szerző „jobboldali politikai panelekből építkezik”, hogy az 

adventi várakozás csakis vallási értelmezésben fogadható el, hogy ez már a kampányhoz 

tartozik, tudja ő, honnan fúj a szél, ő – mint baloldali – nem tartja magát megtévesztettnek és 

félrevezetettnek stb. 

A hozzászólók sokasága megérezte levelemben a nemzetféltést, és nem jelezte, hogy az 

ezzel kapcsolatos várakozás összeférhetetlen lenne a Megváltóra várással. A gondot közösnek 

ítélhették meg, és ráéreztek a közös bánat hullámhosszára. 

Ugyanakkor érdekességként említhetem meg, hogy akadt egyetlen olyan is, aki 

egyáltalán nem bírálta, de kijelentette, hogy őt nem ez érdekli, az ő hazája a Föld, és őt a 

kivágott őserdők, a kipusztuló bálnák kérdése foglalkoztatja igazán. Néhány szelíd, megértően 

kiegészítő választ ő is kapott. 

Napokig tartott a vihar, s már régen el kellett volna feledniük, amikor újabb 

hozzászólások jelentek meg a portálon. Kellemes meglepetésemre, az egyéb témákban 

észlelteknél színvonalasabbak, emelkedettebbek is. A szokásosnál talán kevesebb volt a 

durva, irónián túli hang, de így is sok volt, szerintem. 

A történteken hosszasan elgondolkodtam, s megállapítottam, hogy az elfogadó és az 

elutasító vélemények is egy olyan társadalom tagjaitól származnak, akiknek szerencséjükre 

nem volt alkalmuk megtapasztalni azt, amit a kisebbségben születettek akarva-akaratlanul 

átélnek, s így vérükké válik. 

A neveltetésüknél fogva nemzeti gondolkodású – hála Istennek – nagy többség nem 

talált kivetnivalót abban, hogy a Megváltóra várva, a számomra legkedvesebb nemzet, a saját 

nemzetem nemzeti megváltására is várakozom. A magát baloldalinak meghatározó bíráló 
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egyszerűen képtelenségnek tartotta e kettő párhuzamát, és érezhetően teljes meggyőződéssel 

írt arról, hogy ez egy kampányröpirat. 

Ő el sem tudta képzelni, hogy a ránk nehezedő gondoktól álmatlanul töltött órák 

egyikében, az éj derekán született keserves sorokról lenne szó. Pedig így igaz. Ő csakis az 

ármányra volt képes asszociálni. Mi több, magára vette a számára nem méretes inget, és 

tiltakozott az ellen, hogy őt félrevezetettnek tartsam. Nem vette észre, hogy akkor, amikor 

ilyen tudatosan rámtámadt, amikor ennyire értetlennek bizonyult közös nemzeti gondjaink 

dolgában, akkor tulajdonképpen nem is a megtévesztettek, hanem a megtévesztők táborába 

tartozását igazolta. 

Az, hogy a portálon történt elszigetelődését, az általa kiváltott nagy felzúdulást a 

baloldali hozzászólók félelmével magyarázta, s azt emlegette, hogy a jobboldali 

gondolkodású vezetők keze messzire ér, sőt ennek okán egzisztenciális félelmek is indokoltak 

a baloldalon, a mai magyar valóságban, keserű kacajra fakasztott. Fordított esetben lenne 

teljesen indokolt. Amint őbenne irántam, bennem is felhorgadt irányába a gyanú, hogy jól 

tudja mit beszél, és ezt nem az őszinte ellenvélemény felháborodása, hanem a félrevezetés 

szándéka teszi. Ennyire ugyanis nem merem feltételezni egy hasonló kaliberű emberről a 

tájékozatlanságot. A félrevezetettséget viszont ő maga tagadta. Aztán inkább az őt felnevelő 

kor hangját és érvrendszerét észlelve hozzászólásaiban, megjelent előttem egy ezen idők által 

nevelt értelmiségi prototípusa. Megtévesztően okosan érvel, ha kell, de bizonyos dogmák 

számára szentek, s érvrendszerében megkerülhetetlenek. Mint például a XX. század két 

szörnyű izmusának egyforma elítélése miatti tiltakozás. A százmillió halálos áldozat, s a 

százmilliók életáldozata nem hatja meg. 

 

Na de nézzük a lényeget! 

Miért tűnik politikai pamfletnek, vagy mondjuk akár úgy, hogy miért válhat látszólag 

politikai pamfletté egy erdélyi neveltetésű magyar adventi gondolatainak sora manapság? 

Miért látják így, illetve ha ez így látszik, miért tartják ezt bűnnek egyesek? 

A kor győzedelmesnek látszó szelleme ma nálunk – s a globalizáció és liberalizmus által 

már megszállt világban sokfelé – elveti az államot, a nemzetet, a családot, és isteníti az 

egyént. Hirdeti a másság elfogadását, csak éppen ő maga nem fogad el semmit, ami tőle 

különbözik. Ez az általunk ma megélt jelen, azt a látszatot kelti, mintha valóban ez lenne a 

jövő.  

Csakhogy ez a „trend” már lecsengőben van. A világ nagyobbik felén, és sok olyan 

országban is, ahol a globalizáció megjelent, a „nemzeti” ismét kezdi elfoglalni az őt megillető 

helyet. Az inga kilengett, most pedig visszafordul. Az előző nemzeti korszak idején valóban 

sokfelé túllendült. Az azonban nem nemzeti volt, hanem valami egészen más. Csak 

visszaéltek a szóval. És a nemzetekkel. (Bírálónk ezt teljes egészében az úgynevezett 

jobboldal nyakába varrná.) 

A válságba jutott világ fokozatosan rájön, hogy a hagyományos értékekhez vissza kell 

térni, és kiderül, hogy a liberalizmus is kiöregedőben van. Túlélte önmagát. Alkotó férfikora, 

annak minden értékével egyetemben, a múlté. Élemedett korában „elkövetett” cselekedetei és 

hirdetett szólamai ártalmassá váltak. 

Ismét szükség lesz a nemzetre, az államra, a családra. És ez fogja biztosítani az egyén 

kibontakozásának feltételeit is. 
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Most számolnak be a tudósítók arról, hogy amerikai bevásárlóközpontokban a 

karácsonyfát nem merték nevén nevezni, és ünnepi fa felirattal hirdették. A Christmas szó is 

több helyen kerülendő volt. Másokat sértő. Gyermekkori borzongások jártak át. Télapó, 

Jégapó, Télifa ünnep stb. ridegség emléke borzasztott el. Most ott is feléledt a felháborodás, 

és sokfelé a liberális túlzókat vették üldözőbe. Íme az irigyelt tengerentúl egy ingájának kis 

példája. 

Tehát a változás várható. 

Persze a magamhoz hasonló korúak ezt nem érik meg, de ez nem jelenti, hogy ne várjuk, 

ne reménykedjünk. És persze ezt azok reményei ellenében kell tennünk, akik még így, ilyen 

világosan ezt nem ismerték fel. Minthogy pedig ez a fel nem ismerés veszélyes, ki kell 

mondani, ki kell állni. Ellenük, de egyben értük is. Függetlenül attól, hogy félrevezetettek 

vagy nem. Hiszen, ha felismerik, rögtön elismerik. Amíg viszont nem ismerik fel, addig 

maguk is félrevezetők. 

 

Más. 

Nyugaton az egyház és az állam szétválasztása már régen megtörtént, annak minden 

tudati hatásával egyetemben. A mai Magyarország a Nyugat vonzásában él, de elválasztja 

polgáraiban e két világot az eltelt átkos 40 esztendő minden hatása is. 

Európa keleti, ortodox felében – az Európába igyekvő Európában – viszont ez nem 

történt meg. Ott az állam és az egyház összefonódik ma is. Annak minden tudati hatásával 

egyetemben. Így aztán ez megnyilvánul abban is, ahogy kisebbségeikkel bánnak. Az állam és 

az egyház kart-karba öltve tesz meg mindent a homogenizálásért. A közismert xenofóbia 

jegyében. 

Erdély azonban egy még ennél is érdekesebb világ. Ott, ahol Kelet és Nyugat annyi 

évszázad óta találkozik, és a kultúrák ölelkeznek, ott érdekes módon talán ez a kérdés is 

másként vetődik fel. Érezhető a keleti hatás, de nem a viszont-idegengyűlölet formájában, 

hanem abban, ahogy az ottani magyar egyházak (saját magukat is mentve) a nemzetet is 

próbálják menteni, az elnyomó államban kvázi helyettesíteni kénytelenek az egykor volt 

magyar államot. Politizálást kénytelenek felvállalni. 

Volt ennek egy kisebbségi sorsot megelőző szakasza is, de akkor még a mai 

Magyarországtól sem volt ez idegen. Hiszen Tomori Pál uram, ki Mohácsnál maga is 

elveszett, bizony egyházi ember volt. És mit tett a nemzetért egy Pázmány Péter, egy 

Martinuzzi stb. S, hogy továbbra is a kisebbségbe süllyedt Erdélynél maradjak, egy Márton 

Áron püspök, vagy Tőkés László! 

Szép és nélkülözhetetlen az advent, de egy hazáját féltő erdélyinek bizony nem csoda, 

ha másfajta várakozások is eszébe jutnak. S hogy ezek a várakozások nem a ma – tévesen – 

baloldalinak nevezettekhez kötődnek, erről csak ők tehetnek. 

Persze ez már egy másik történet. 

Amikor a nemzetet soha eddig nem tapasztalt veszély fenyegeti, álságos dolog lenne 

elkerülni minden olyan gondolatot, amelyikre rásüthetik, hogy politika. Ez ugyanis éppen a 

politika célja. Ma már mehetünk templomba bántatlanul. Csakhogy mi oda nem azért 

megyünk, hogy csendes együgyűséggel és szelídséggel hagyjuk a templomokat hazástól 

reánkdönteni. 

A templomokból is felszáll a fohász a hazáért. Felröppen a Himnusz onnan is. 
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Nem véletlen, hogy azt is kemény támadások érik. 

Advent idején várjuk a Megváltó születését. A szeretetét, a megbocsátásét és 

reménységét. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy amikor az a Jézuska felnőtt, a kufárokat nem 

kedvelte, de valamennyiüknek felkínálta a megtérés lehetőségét is. 

 

Ez történt hát annak a bizonyos adventi levélnek felröppenése nyomán az 

anyaországban. 

Így jár manapság – az internet korában – errefelé az, aki barátainak adventre őszinte 

leveleket küld. 

 

 

* 

 

 

2005. december 25. 

 

 

Az ünnep csodás erejével megszakítja a hétköznapok harci készültségét.  

Ez a leírt mondat azonban rögtön éberségre int. 

S a két gondolat együtt már jelzi is, hogy nincs béke a karácsonyfák alatt. Pedig kellene, 

nagyon kellene. 

Az, aki elhozta világunk számára a békét, maga is ezt akarja, csakhogy a 

parancsolatokat nem csupán betartani képtelen, de azt már alig ismerő ember nem tud élni 

ezzel.  

Pedig, ha ismerné a megváltás történetét, bizony képesnek kellene lennie arra az óhajtott 

békére. 

Idáig jutok gondolataimmal, amikor a szintén csak belőlük szőtt – mindent átszűrő – 

szitán fennakad valami. 

Hiszen sokan vagyunk, akik valóban szeretnénk megélni a béke, meg az ezzel járó 

megbocsátás pillanatait, és sokan rendelkezünk is az ehhez szüksége hittel. Mi több, azok, 

akik minket ezért kinevetnek, sőt megvetnek, ha kell, el is ítélnek, mindenkor támadnak, 

és…ha lehetne megsemmisíteni akarnának, módszeresen szembesítenek ezzel a reánk – 

sablonjaik szerint – kötelezően jellemző képességgel. Miért nem vagytok csendben, miért 

nem tűritek áhítatos imák között a fejetekre zúduló átkot, miért nem várjátok zsoltáros 

énekekkel a reátok törő oroszlánokat? És valahányszor vitát provokálnak, valahányszor 

ártanak, valahányszor önmagukat gyarapítanák, valahányszor kockára vetik a haza sorsát, 

árgus szemekkel figyelnek, s az első védekező gesztusra kórusban szólalnak meg: 

hallgassatok, hiszen ti erre vagytok hitelesítve. Magukban meg ezt gondolják: hallgassatok, 

mert a mi jogunk minden jog, mi vagyunk a hatalom, tőlünk függ most a békesség, s úgy 

szeretnénk, hogy mindörökké. 

Csakhogy azok, akik nem hisznek semmiben, vagyis tagadnak Istent és Hazát, ők – a 

gátlástalanok és erőszakosak – nem fognak meghatódni, s főleg magukba szállni soha. Ha mi 

megannyi mártírrá változunk, akkor sem. Krisztus sebei sem fogják őket megingatni 
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akaratukban, hogy testünkön, nemzetük testén keresztül is megszerezzék mindazt, amit 

akarnak. 

A hitvalló és a hazáját szerető ember tehát harcolni kénytelen. 

Akik erre kényszerítik, magukra vessenek. Nincs mit számonkérniük. 

A jónak először győznie kell. Csak ezt követően jön majd el annak ideje, hogy 

megbocsáthasson! És jó maradjon. 

Ma már nem kínálhatjuk fel orcánk másik oldalát is a lesújtó kéznek. 

A bibliai idők óta ennyiben változott a világ. Ennyivel romlott meg. A mai ellenfél 

gondolkodás nélkül újra és újra lesújt, kihasznál minden lehetőséget. 

Ehhez kell tartanunk magunkat. 

 

 

* 

 

 

2006. január 4. 

 

 

A nagy fájdalmak van úgy, hogy megtermékenyítenek és gondolatok születnek bőviben. De 

vannak fájdalmak, mégnagyobbak, bénítóak, tehetetlenségre kényszerítő, gondolatgyilkos, 

imádságot is elszürkítő, kegyetlen, nagy fájdalmak. Ezeket aztán nem képes az ember fia 

leírni. Mert csak akkor, abban a percben lehetne őszintén, igazán. Ezért leírhatatlanok. 

Eszembe jut egy feketerigó. A párja nekirepült nagy átlátszó ablakunknak, s nyakát 

szegte. Egész délután, egész este sírta bánatát a legközelebbi fenyőfa csúcsán. 

Már majdnem sötét volt, s mégsem hagyta abba. Sokféle hangon, sokféle dallammal, s 

egyformán keservesen. És mindhiába. 

Mi lett vele? Ki tudja? 

Akkoriban felénk sok volt a rigó, mind egyforma, mind csillogó fekete. 

Az ablaknak még voltak áldozatai. 

De úgy soha többé nem sírt egyetlen egy sem. 

 

 

* 

 

 

2006. február 5. 

 

 

(TALÁLOMRA TETT SÉTA A NEOLIBERÁLIS VILÁGBAN) 

Veszedelmes hellyé vált ez a meghódítóitól szenvedő Földgolyó. Az ember legyőzte a 

természetet, de nem győzte le természetét, s mára már alig győzi győzelme következményeit.  

… 
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Micsoda összefüggések bukkannak fel gondolatainkban, ha a kommunista építőmunka 

hősi tetteinek, s főleg terveinek emlékei vánszorognak elő a múlt emléktárából. Mekkora 

lelkesedéssel magyarázták, s népszerűsítették az északra tartó nagy ázsiai folyók délre 

térítésének terveit! Fel sem merülhetett olyan ellenérv, mely e gondolatokat az őrültségek 

közé sorolhatta volna. Aztán a tervezők is (vagy inkább csak terveik) lomtárba kerültek. De, 

amit a kommunizmus nem oldott meg, az más formában megvalósulóban van a globalizmus 

gátlástalansága által. Vagyis a valaha emlegetett rothadó kapitalizmus, valamilyen formában 

mégiscsak rothad. A föld emberi nemtörődömséggel gerjesztett felmelegedésének 

következtében az a víz, melyet azok a nagy folyók szorgalmasan mégis északra hordtak, majd 

észak tengerein át jéggé fagyva a sarkvidék nagy részét alkotta, most mégis megfordulóban 

van. Na nem ott, ahol a kommunizmus hősei gondolták, hanem az olvadó jegek gyarapította 

tengereken át. És zajlik a vita, hogy mennyire emelkednek meg a tengerszintek, s hogy ez a 

felmelegedés paradox módon vezethet-e újabb jegesedéshez is. Íme egy első példa újkori 

történetünk bolond összefüggésire. 

Mindez azonban csekélység ahhoz képpest, hogy mára maga az ember is 

robbanóanyaggá változott. A kanóc mellett csiholgatják kovájukat, tetteikről felelni képtelen 

kisinasok, valódi és átvitt értelemben is. A világ egyik fele nem tudja, és nem is akarja 

megérteni a másikat. A saját eltorzult demokráciáját exportálni akaró világcsendőr elhitetné, 

hogy ez ma a legnemesebb cselekedet. Olyan térségekben tenné meg ezt, ahol a lakosság nem 

hogy nem ismeri, de nem is igényli annak még tiszta (s mint ilyen nem is létező) formáját 

sem, hát még annak torzóját, mondhatnám karikatúráját. Az egyéni érvényesülés neoliberális 

szellemében nevelt emberek által alkotott hatalom, államilag is csak önmagával törődik. Amit 

nem tud e szelleme felfogni egyesével, azt tömegesen sem értheti meg. Nem képes megérteni, 

hogy ez kollektív öngyilkosság. Lám Kiotó jegyzőkönyvén ma sem látható az ő aláírásuk. És, 

ha netán megmaradunk, az emberi őrültség emlékműve lesz, amint a széndioxid kvótákból is 

piac és üzlet született. A világfalunak nevezett föld még mindig nagynak bizonyul a 

gondolkozásmódbeli összeférhetetlen különbségek összemosására.  

… 

 

Sokat beszélgettünk mi itt, a jóval szűkebb Kárpát-medencében is, gondolkozásmódbeli 

összeférhetetlenségekről. A magyar külpolitika, mely a nemzetpolitikával oly nagyon 

összefonódott, lassan több mint másfél évszázada vergődik, kínlódik izzadva emiatt a keleti és 

nyugati gondolkodásmódok s ezeknek megfelelő politikai manőverek között. Kínlódik és 

gyakran észre sem veszi sikertelenségének a fenti helyzet fel nem ismerésében gyökerező 

okait. A tudatlanság, az ismeretek hiánya, a fejek homokba dugása és egyebek keveregnek 

még az okok között. Ezenközben az ország sorsát már többször fordítottuk az egyedüli 

legrosszabb irányba. Az apró, de mindenkor életveszélyes bakikról nem is beszélve. 

Az utóbbi időben, mint a legújabban nagy testvérré fogadott hatalom éltalpnyalói, a 

muzulmán világgal packázva bakizunk egyre gyakrabban. És teljesen feleslegesen. Még csak 

el sem nyerjük „nagytestvér” elismerését, mert kiderül, hogy túllihegtük őt is, hogy 

taktikájába nem volt szüksége lihegésünkre. A szaudi labdarúgók terroristázása után most a 

bal hűséges sajtója és televíziója közölte könnyed eleganciával a Prófétát sértő karikatúrákat. 

Ha ennek okait vizsgálom, először a felületesség jut eszembe. Aztán kombinálni kezd a 

mában pácolódó elme. Vajon a mindenféle hit ellen beindult liberalizmus szelleme ficánkol 
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ismét palacklakásán kívül tobzódva? Ez lenne e mára már kivénhedt eszmerendszer 

veszélytelennek nem nevezhető aggkori zavartsága? Vajon ezzel is bizonyítani látják azt, 

hogy ők nem csak a kereszténységet támadják, nem csak Máriából csinálnak … nem tudom 

leírni mit, nem csak Krisztust és a tanítványokat akarják a másság képviselőinek feltűntetni, 

de nem folytatom a blaszfémiák sorát, hanem egyenlő mércével mérnek, s minden más vallást 

is támadnak? A lassan gyülekező pökhendi válaszokból erre is, arra is következtethetünk. 

Tudjuk, hogy hatásos viszontválaszra csak a muzulmánoktól számíthatnak, s ez a válasz 

lehet akár olyan is, mely a szintén általuk sértegetett keresztényeket is sújtani fogja. Reszkess 

Európa, szól a sértett vallás híveinek szava. Egyszer már megtanulta a világ, hogy ez a 

fenyegetés nem csupán blöff lehet. Felmérték ezek a pöffeszkedő, támogatóik árnyékában 

szemtelenül magabiztos sajtókiskirályok, hogy mivel játszanak? Megkérdezte-e valaki tőlük, 

hogy honnan kapták erre a felhatalmazást? Mi minden fundamentalizmust bírálunk, mondják 

könnyedén, s hazai szinten kívülről csak egyik oldalról kapnak figyelmeztetést olyanoktól, 

akik felismerték ennek igazi veszedelmét és a felháborító és könnyelmű „agyamentséget”.  

A minderről mit sem sejtő magyar nem tudja, hogy vannak országok, ahol a 

legtermészetesebb dolog, hogy a vallás és az állam összefonódik, ma a XXI. században is. 

Miközben még odáig sem jutottunk el, hogy a szomszédos ortodoxia ilyen hajlamait 

felismerjük, és ezt az ismeretet alkalmazzuk a velük folytatott vitáinkban, nem várható el, 

hogy annak mégtávolabbi, keleti gyökerei körül mégmesszebb keresgélve tudatosuljon 

bennünk az, miszerint élnek százmilliók valahol, akiknek ez így természetes. 

Egyelőre a hatalom is hallgat, nem határolódott el. Pedig elsőként a kulturális 

veszteségek már jelentkeztek. Következnek a gazdaságiak. Van miből, gazdaggá tett minket a 

neoliberalis politika. Ügyes csúsztatással csak a még meg nem szólalt muzulmán államokat 

emlegetik, hiszen Szili Katalin éppen most „véletlenül” ilyenekben járt. A felháborodottak, 

akik feketelistára vették hazánkat is, szóba sem jönnek. Ugyanaz a sajtó, lám milyen jól figyel 

arra, hogy miről hallgasson. Sajnos azonban nem valószínű, hogy ez sokáig folytatható 

A világ egyik fele nem akarja megérteni a másikat, egyik térség nem képes a másik 

fejével is gondolkodni. A neoliberalista globalizáció ezt nem veszi figyelembe. Ugyanakkor, 

annak egyéb kihatásai valóban „világfalu hatást” keltenek, ami meg éppen az említett 

összeegyeztethetetlen gondolkodásmódok képviselőinek párbeszédére kényszerítene. Hogy a 

közös végveszélyt melyik fél fogja kirobbantani, a provokáló vagy a provokált? A 

végeredmény szempontjából teljességgel mindegy. 

… 

 

Ezenközben az anyaország parlamentjében a liberális SZDSZ – Horn Gyula szavaival 

élve – magához nyúl, és önbeporzó vitával kever meg hint porfelhőt. Egyik jeles (romániai 

magyar ügyekben egyre aktívabb) képviselőjük saját miniszterét interpellálja (!) az ellenzék 

vezérének egyik mondatáról. Micsoda ravaszság. S szól a jeles ember: egy ellenzéki vezető az 

elmúlt napokban azt mondta, hogy Magyarországon a magyarok élvezzenek előnyt. Ez 

ellentmond az európai normáknak és szerződéseknek! Nem engedhető meg, hogy mi 

diszkrimináljunk! Az általa interpellált saját miniszter meg még rálicitál erre, s ezt két körön 

át így folytatják. A szabályok értelmében szokásos védekezés felesleges, hiszen ez az 

uniszónó művita kettejük közös ügye. Senki sem mondhatja meg, hogy bevált módszer szerint 

megint kiemelték a mondatot környezetéből, hogy annak kiegészítései is voltak, s elhangzott a 
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bizonyítás is arra vonatkozóan, hogy Európában ez máshol így szokás, amit mi 

természetesnek találunk, és el is fogadunk. Mindenki tudja, hogy Orbán Viktor országelemző 

beszédéről van szó. A baloldal röhécsel, jobboldalon felháborodott arcok. Ráadásul a Fideszes 

ház-alelnök az, aki kénytelen szót adni az egymásra licitálóknak. Szkizoid helyzet. És mindez 

még nem elég. Pár óra múlva a miniszterelnök a Kossuth Rádió Háttér című műsorában 

nyilatkozik. Magát patrióta gazdaságpolitikusnak nevezve arról beszél, hogy ő nem hajlandó 

az Orbán által javasolt általános járulékcsökkentéssel a külföldről érkező munkaerő 

támogatását szolgálni. Szerinte ez megengedhetetlen. Vessük csak össze néhány óra két 

koalíciós megnyilvánulását és annak képtelen ellentmondását. Mi van mifelénk? Hol élünk? 

Itt valóban mindent lehet, itt valóban gyengeelméjűnek nézik a választót? És vajon joggal? 

Mert félek tőle, nem sokan fogják ezt összefüggésében nézni, s különösen nem megkérdezni. 

Főleg azért, mert nem is figyelnek rá. Ki-ki azt hallja meg, amit ő akar, ami neki tetsző, s sok 

a közönyös, a már, vagy még oda nem figyelő. Elvárhatjuk tőle, hogy észrevegye 

Gyurcsányban a kommunista alanyra ojtott neoliberális lakájt? 

Miközben előbb a világban uralkodó okos együttgondolkodást hiányoltam, íme a hazai 

önpusztító megosztottság szakadékszéli haláltánca. És így éli hétköznapjait – Isten ne adja 

végnapjait – ez az egész kívülről szétszaggatott, és belső szétszakadásra ítélt Kárpát-medencei 

magyarság is. Mert amint körültekintünk azt látjuk, hogy a jelenség általános, s a közöny is 

egyre nő. A Felvidéken már bekövetkezett a nagy választási vereség, ma apró, de jellemző 

példát jelent a délen, Óbecsén, egy helyi választáson – az összefogás hiányába – elveszett 

esély, és folytathatnánk. A Kisebbik hazáról gondolom felesleges szólnom, az ottani 

példákkal kötetek tölthetők meg. 

A magyar-magyar együvétartozásból is fabrikálnak kedvükre, együgyűvé tartozást. 

… 

 

Az általam tegnap este újra megtekintett Új El-dorádó című dokumentumfilmet látva 

tettem fel ismét a kérdést. Vajon mit érdemlünk mi? Mi a megosztottságban élők. Vagy a 

románság is megosztott? Ott is van megosztottság? Valaha román barátaim folyton erről 

beszéltek, s minket irigyeltek összetartásunkért!? Avagy a filmben csak a boldogulásért 

folytatott harcból származó veszteseiket és győzteseiket elválasztó örök limest érzékeltem, a 

ragaszkodók és az élni akarók, a megvesztegethetetlenek és a megvásárolhatók között? Bár a 

nemzetiségek számbéli arányai végletesen eltorzultak azon a vidéken is, mégis jelzés értékű 

az, hogy a magyarokénál sokkal látványosabb és elszántabb volt a helyi románság 

ragaszkodása a szülőföldhöz, a tájhoz, a hagyományhoz és hithez, és ezt szavakban is 

világosan ki tudták fejezni. Vagy csak a film torzít? Korrekt módszereiből ítélve nem hinném. 

Néha felteszem a kérdést anyaországi ismerőseimnek, hogy ha mondjuk Kádár lett volna 

a Kárpátok diktátora, és Ceausescu csinált volna „tocanita cu mamaliguta” szocializmust, az 

anyaországiak kibírták volna-e némán azokat a sanyarú éveket csupán azért, mert mondjuk 

Kádár – ennek ellenében – Erdély visszacsatolását ígéri? Román barátaink ugyanis sokat 

tűrtek azért, hogy be ne teljesedjen az a nevetségesen alaptalan és ravaszul a fű alatt terjesztett 

– számukra mégis félelmetes – ijesztgetés, hogy ha ugrálnak, elveszíthetik Erdélyt. Annak 

idején ez volt a magyar kártya. És ők képesek voltak áldozatot vállalni ezért! 

Mennyi minden képes megosztani az emberi közösségeket, és hányféle érdek mentén. 

És mennyire hasonló eredményhez vezet torz társadalmi rendek egymással látszólag ellentétes 
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igyekezete. A Verespatakok szempontjából mennyire hasonló végeredményt tud adni egy 

kommunista falurombolás vagy egy nyereségvágy vezérelte globalizmus. A nagy ázsiai 

folyók vize szempontjából mennyire hasonló végeredményt tud adni egy gigantomán 

kommunista terv, vagy a nyereségvágy vezérelte neoliberálisok globalizálódó világának vak 

kapzsisága. 

… 

 

Menekülés tudjuk, hogy egyedül a Mindenhatónál van, de Ő a felelősséget – mai szóval 

szólva – kihelyezte mihozzánk! A megoldás útjait tovább kell keresnünk tehát. Ha az új 

nemzedékek a neoliberalizmus én istenítő szellemében nevelkednek, a belőlük szerveződő 

társadalmak nem lesznek képesek azt megtalálni. 

 

 

* 

 

 

2006. február 18. 

 

 

Közhelyszerűen fogalmazva: feltartóztathatatlanul közeleg az igazság pillanata. 

Természetesen tudom, hogy ez az igazság még nem lesz minden, hiszen utána még meg kell 

kóstolni, majd elfogyasztani azt a bizonyos pudingot is. Nem szeretem a pudingokat, mióta 

élek próbálják lenyomni a torkomon, s alig volt néhány olyan évem, amikor elfogadható volt 

az íze.  

Az ember természeténél fogva kíváncsi. Az én koromban különösen, hiszen az is 

közhelyszerű, hogy ezt-azt szeretne megérni. Korosztályom hasonszőrű képviselői főleg a 

magyar nemzet talpra állásának pillanatával vannak így. Szüleink is ezt remélve távoztak e 

világból. Vajon nekünk is hasonló sors jut? 

Természetesen, ha azt kell naponta végignéznünk, vagy hallgatnunk, ami ma itt és a 

nagyvilágban folyik, akkor már nem is a talpra állást reméljük. Sokkal inkább utódaink 

szomorú sorsán kezdünk borongani. A végveszély előszelének cúgos hangulata gyakorta 

sokkal erőteljesebben nyomaszt, mint amennyire erős tud lenni az a másik várakozás. 

A kampány folyik, és minden izében és ízében az ármányra rímel.  

Ebben a nyomasztó szellemi szmogban ma egy Orbán-beszéd volt üde kivétel. Az 

általuk tervezett országépítés módozataira népi gyűlések sorozatán keresztül akarják felhívni a 

választók figyelmét. Tiszta és érthető képet vázolt fel, hihető volt és áttekinthető, de főleg a 

gazdasággal foglalkozott, s nem emlegette az előző kormányzásuk idején egész életérzésünket 

átformáló szubjektív elemeket a nemzetről, nemzettudatról és más ezekhez kötődő 

kérdésekről. Volt egy olyan gondolatom, hogy ezzel kénytelenek halványítani a rájuk kent 

nacionalista vádakat. Halványabbra árnyalni a képet, hiszen végeredményében most a cél a 

választók szavazatainak megszerzése. Azok pedig olyanok amilyenek, amilyenné tették őket. 

De remélem nem erről van szó. Előbb-utóbb meg kell jelennie a nemzetépítés gondolatának is 

ebben a kampányban. 
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Valaha a vagyoni cenzust a régmúlt szörnyű bűneként emlegették, – joggal. De ma 

körülpillantva az ember hajlamos azt hinni, hogy bizony jobban járna ez az ország, ha lenne 

egy szellemi cenzus. Azoknak is javát szolgálná, akik ezért kimaradnának a szavazók közül. 

És a liberálisok terveit szolgáló néplebutítás folyamatát látva, ez idővel egyre inkább igaz 

lesz. Csakhogy azt ez a csupa gyarlóság demokrácia lehetetlenné teszi, és utópiaként 

emlegethetjük csupán. Ezzel ellentétben, az általános szavazati jogot gyakorló, minél több 

elbutított szavazó évtizedei következnek. A találomra vagy a két szavazást is szolgáló 19000 

forint hatása alatt szavazók voksa semmivel sem kevesebb, mint az akadémikusé. És 

meghatározza a közös jövőt. 

Visszatérve azonban az Orbán szöveghez, volt benne egy sokatmondó pillanat. Az 

elmúlt kormányzati ciklusuk eredményeit sorolva meg akarta említeni a státustörvényt is. 

Freudi módon azonban kettős állampolgárságot mondott, majd megjegyezte, hogy ez is 

következik. A nagygyűlés egyetlen szűnni nem akaró vastapsa ekkor tört ki. 

Remélem, hogy ez a nagyon tehetséges ember, aki azt mondja, hogy új politikájuk az 

ország megkérdezésére van alapozva, értette ezt a véletlen kérdésre kapott spontán választ. Ez 

nem egy nemmel szavazó ország vastapsa volt. 

De eljut-e az ember, s vele a szándék a megvalósulás kapujáig? 

 

 

* 

 

 

2006. február 19. 

 

 

Az ismert bibliai történet megint nekünk szól. A politikusok öt kenyérrel és két hallal ígérik 

megetetni a sokaságot. Érdemes jól figyelni azonban arra, hogy miként képzelik ezt megtenni.  

Az egyik komoly arcot erőltetve magára, tagolt mondatokba foglalva ígéri meg. 

Magabiztossága azt próbálja sugallni, hogy isteni erő birtokosa. Ez a hangvétel teljesen 

összhangban van azzal, amint egyéb múltbéli és jelen cselekedetei tekintetében is mások 

felett, más szabályok és határok által vezéreltnek, irányítottnak képzeli saját személyét. Amit 

szabad Jupiternek … gondolja. Valami olyan üzente van, hogy: higgy nekem, majd én, az erre 

egyedül képes, megsegítelek. És reméli, hogy ezzel a hatalom ismét az ölébe hull. 

A másik is hasonló súlyú ígéretet tesz. A különbség azonban óriási. Tenni, dolgozni, 

cselekedni szólít. Ezt segítő terveket hirdet meg, és a munkára, az értékteremtésre hívogatva 

remél olyan eredményeket, melyek az ígéretek fedezetét képezhetik. Üzenete talán elsősorban 

erre emlékeztet: segíts magadon, az Isten is megsegít. És vállalja a vezető felelősségét ezen az 

úton. 

Tudjuk, hogy sikeres avagy sikertelen megetetésünk után egyikük sem fog értünk a 

Golgotára menni, de egész múltjukból és tetteikből kivilágló céljaik, valamint a kampány 

során elhangzó szavaik azt sugallják, hogy a hitelesség és a szolgálat szellemének dolgában 

alapvető különbség észlelhető közöttük. 
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Nem tudhatjuk még mi lesz az eredménye mindennek a választásokon, s azt sem, hogy 

utána mit sikerül megvalósítaniuk, de a két út közötti alapvető különbség saját döntésünk 

szempontjából meghatározó.  

De képesek vagyunk-e mindezt tömegesen is felismerni? 

 

 

* 

 

 

2006. február 24. 

 

 

Sokat írnak mostanság a rendszerváltásnak nevezett történetről. Próbálják meghatározni a 

későbbi tapasztalatok tükrében, de nem igazán találják meg a megfelelő szót. Talán nem is 

lehet ezt az emberi ésszel böngészhető szótárban meglelni. 

A változások háttere még ma is emészthetetlennek tűnik számunkra, mert úgy 

gondoljuk, mindent megmagyarázhatunk a különböző erők szándékainak ismeretében. 

Az új korszak reánkköszöntését azonban éppen azért nehéz megérteni, mert a 

legrövidebb és legvilágosabb magyarázatot mellőzzük. 

A változásra megérett az idő, a változás pillanatát elérkezettnek vélte minden idők Ura. 

És bekövetkezett. Magával hozta és rendezte az eseményeket, melyek odáig vezettek, és utána 

következtek, s rendszerbe állította a szándékokat is. Esemény és szándék, óhaj és mozgás van 

bőven, hogy rendszerbe állítható legyen. 

Közismert a Nyugat indokolatlan óvatossága. Busch, Thatcher, Kohl szavai sorra 

bizonyítják ezt. Az eseményeket nem ők irányították, a történelem hajójának kormánya nem a 

legnagyobb földi vezetők kezében volt. Ha áttekintjük a történteket, el kell ismernünk, hogy 

ez a tényállás. 

… 

 

Újra meg újra visszatér a Trianon-probléma. Ostorozzák jobbról és balról, feledtetni 

akarják jó és rossz szándékkal. De megkerülhetetlen marad, mint az eredendő bűnbeesés.  

Ismét ezen gondolkodom, s rájövök, hogy mára annak legnagyobb tragédiája nem a 

területi és emberi veszteségben rejlik, hanem abban a csapdahelyzetben, amelybe a maradék 

csonka ország került. Hiszen a puszta tény, hogy nem semmisült meg, nem pusztult bele a 

csonkításba, folyamatosan ingerli a közben anakronisztikussá vált homogenizációs vágytól 

hajtott utódállamokat. Segítség pedig nem várható a békés haszonszerzésre szerveződött 

külvilágtól, mely csendet akar. Egy vesztes túlélő és hét győztes haszonélvező viszonyát 

ebben a helyzetben csakis az ismétlődő alulmaradás határozhatja meg. 

Valami nagy, belső önmagunkra alapozott megújulás, megerősödés kellene. Ezzel 

szemben éppen az az erő uralkodott el felettünk itt belül is, amely ebben ellenérdekelt. Ez a 

megoszlás a további aprózódás csírája, s általa a trianoni csapda kettőssé válik. Az a bizonyos 

macska sem kinn, sem pedig benn nem fog egeret. Az egymással összeadódó, sok esetben 

összefogó külső és belső erő éppen természetes ösztönét kezdte ki. A magyar érdek, mint szó 

is szitokká minősült. 
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… 

 

Nem tetszik egyeseknek, amikor azt merészeljük mondani, hogy a magyar kisebbségbe 

került saját hazájában. Íme, egy bizonyíték a sok közül.  

Ahogyan a homogenizáló szomszédok a magyar kisebbség számára a tanulás 

lehetőségeit korlátozzák – a legravaszabb eszközökkel –, úgy a hazai hatalom a tanítás 

minőségének korlátozásával – ravaszul európai köpenybe bújva – sújtja a honi magyarságot. 

 

 

* 

 

 

2006. február 27. 

 

 

Politikai machináció leplezi le önmagát. Évekkel előre gondolkodnak. Törvénycsomagra 

kényszerítik az ellenzéket, s mikor az nem szavaz, mert nem tudja melyik ujját harapja meg, 

második menetben szétválasztják a csomagot. A szavazás megtörténik. Évek telnek, s eljő a 

kampánynak az ő ideje. És szól a vezér: Micsoda ellenzék ez, hiszen azt a segítő szándékú 

törvényt sem szavazta meg. Azt, hogy pár nap után, különválasztva, már örömmel mondott 

igent, most éppen nem említi. Megoldhatatlan helyzet. Hiábavaló az utólagos magyarázkodás, 

nincs is fóruma. A rágalom ül és levakarhatatlan. Ezt nevezik aljas hazugságnak. És forr az 

agy. 

Egyedül az ember képes az igazság keresésére. Keresi is szenvedélyesen és szenvedve. 

Mert ő maga hozta létre a hazugságot. A világegyetemben, a természetben ismeretlen mindez. 

Ott az igazság uralkodik. Megkerülhetetlen törvény. 

Az igazságérzet s a velejáró szenvedés meg a hazugság igénye és az általa elért örömök 

a nagy egészben kiegyenlítik egymást. Mint az energiamegmaradás elve. Az igazság nem 

vész el, csak átalakul. A nagy mindenségben – melyben semmik vagyunk – hazugságunk is 

semmivé válik, pontosabban át(vissza)alakul. 

Azok, akik itt az igazság óhaját szenvedéssel büntetik, nagyon rövidlátók. De hát mit is 

kezdenének mást materialista örökségükkel.  

A liberálisok azonban… azok a liberálisok. Ők mit gondolnak erről? Az igazi, a nagy, a 

bűnös hazugságok melegágya ott található. S ha a kettő összeházasodik? Uram irgalmazz!  

 

 

* 

 

 

2006. március 16. 

 

 

Nemzeti ünnepünk olyan újabb meglepetésekkel szolgált, melyekre ebben a minden rosszra 

felkészült állapotban sem számítottam. 
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Az, hogy miniszterelnökünk (?) a nemzet ünnepének kiüresedéséről beszélt, még csak 

csak. Hiszen csupán arról számolt be, amit saját üressége sugallt neki. Ennél már sokkal 

súlyosabb üzenet volt a Nemzeti Múzeum timpanonján is látható fekete lesipuskások 

látványa.  

Azonnal mindenki gondolkodni kezdett. A szimpatizánsok természetesen arra 

asszociáltak, hogy szegény miniszterelnök. A gyilkos jobboldal veszélyezteti életét, és 

védelemre szorul. Hasonló képzeteket ébresztő hangulatokat máskor is próbáltak éleszteni. 

Negyedik feleségét is fenyegette már a sötét ellenfél. Itt vannak ezek a szélsőjobboldaliak, itt 

ugatnak, és ha kell, lőnek is. Az ugatós ember azonban csak ugatott. Amelyik kutya ugat, az 

nem harap, mondja a közmondás. Az, aki ütött, nem a jobboldalról érkezett. Volt, aki csak 

jelképesen, s olyan is akadt, aki vért is fakasztva. A rend őrei gondoskodtak bántatlanságáról. 

A sértett kislány apja utóbb infarktust kapott, a rendőrség pedig az ellen kezdett nyomozást, 

aki a támadó azonosítására bíztatott Interneten. Mert az agresszor nem békésen tüntető 

öregasszony volt, akit el lehet vonszolni a hídról, ellenkezőleg, ugyanazt a megfélemlítést 

szolgálta, mint a rend különféle egyen és civil ruhákban öltözött őrei. Azon is 

elgondolkodhatunk, hogy amennyiben valóban volt félnivalója a kormányfőnek, miért 

gyermekekkel vetette körül magát? Bizonyára nem arra kínált fel asszociációs lehetőséget, 

hogy: engedjétek hozzám a kisdedeket. Amennyiben viszont saját biztonságát féltve tette, 

akkor ez a gyávaságnak – filmrendezők által is sokszor kihasznált – ordító bizonyítéka lenne. 

Ha egyszer a zűrzavar kialakul, minden a feje tetejére áll. Az ugatós emberről a televízió 

stábja képpel igazolta, hogy nem FIDESZ-es, hanem harmadik utas, lelkes aktivista. És ki volt 

az, aki mégis elhatárolódni volt kénytelen tőle? Attól, akihez semmi köze nem volt, de nagyon 

akarták, hogy legyen? A FIDESZ alelnöke. Vagyis felvállalni volt kénytelen azt, amit a szó 

szoros értelmében rálőcsöltek. A baloldali manőver sikerült. Ilyenkor aztán hajlamos az 

ember az összeesküvés elméletre is, és felteszi a kérdést, honnan is jött az ugatós ember? 

Arról, hogy a kóbor kutyák jelképét kitaláló másik valaki, a ma is élő, rejtett szorongásaival 

küzdő meghurcoltak számára félelmetes lágerek világát idéző ember mit tett, és ki is ő, ekkor 

már szó sem esett. 

A kettős mérce mellett az egyik legjobban bevált fegyver az elhatárolódás folytonos 

emlegetése és követelése. Ha nincs elhatárolódás, máris kész az összemosás. És 

gondoskodnak arról, hogy folyton legyen mitől elhatárolódni. 

Hallgassuk csak a világ híreit! Hány politikai nagyság vagy csoportosulás, kormány, 

ország, szövetség határolódik el ettől-attól, ítél el ezt meg azt. S a szörnyűségek naponta ott 

vannak a világ híreiben. Elhatárolódásoktól, elítélő nyilatkozatoktól függetlenül. 

Szavak, beszéd, és semmi cselekedet. 

Közben mi, akik életünk nagyobbik részét éltük le a proletárdiktatúra nyomasztó 

hangulatában, akiknek rezdüléstelen arccal kellett végigélnünk, jó esetben csak végignéznünk, 

de főleg végig szenvednünk a kommunizmus képtelen és tragikomikus világát, most ismét 

arra ébredünk, hogy mellkasunkat ugyanaz a valami nyomja. És ez nem véletlen. Ez a céljuk. 

Azt akarják, hogy féljünk. Mert félnek tőlünk. 

Aki megélte a csengőfrászt, Hortobágyot és Recsket itt, Dunacsatornát ott, a 

kirakatpereket, a dörgő tapsokat és a 99.9 százalék feletti választási győzelmeket, a három – 

és ötéves terveket, a folyók délre fordítóinak hatalmas paneljeit, az akasztásokat és 

gyermekgyilkosságokat, meg a csókos találkozókat, a szülőfeljelentő ifjak megdicsőülését, a 
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formális győzelmi jelentések születését, a szájbavizelős és fogkiverő téeszesítést, és 

sorolhatjuk, az tudja mit jelentett, mit üzent most a három őskövület kitüntetése.  

Aki elfogadja, hogy ez nem egy provokatív üzenet, hogy nem gondosan kiválasztott 

jelképes figurákról van szó, az mindent elhinni képes naiv. 

Tesztelgetik az ország másik felét, akiket csak kényszerből „vittek magukkal Európába”, 

akiket legjobb lenne elüldözni, beolvasztani, mint szomszédoknál az etnikumokat. A fizikai 

megsemmisítés eszközét nélkülözve azt figyelik, hogy meddig lehet elmenni a szellemi és 

lelki megsemmisítés, de legalább az elnémítás útján. 

Március idusán – az emelkedett visszapillantás helyett – arra voltam kénytelen gondolni, 

hogy a másfél évszázada szabadságharcunkra rátörő cári seregek céljai és módszerei 

érthetőbbek és korrektebbek voltak. A részükről tapasztalt lovagiasságról is beszélni, ma már 

rossz vicc lenne. 

 

 

* 

 

 

2006. március 19. 

 

 

Ismét az igehirdetés gondolkodtatja el, a vasárnap erre befogadóbbá váló hétköznapi embert. 

A krisztusi időkben elterjedt elképzelés volt, hogy a túlvilágon, vagyis a feltámadás után, 

naponta születnek majd gyermekeink. 

Sokatmondó hiedelem. Értékrendet tükröz, a legfőbb boldogság képében jelenik meg a 

gyermekáldás. E gondolat különös hangsúlyt kap ezekben a napokban, amikor a Magyar 

Alkotmánybíróság lehetővé tette, hogy önálló és egyben felelős döntést hozni még képtelen 

fiatalok határozhassanak sterilizáltatásukról. Pillanatnyi kényelmi szempontok, esetleg hamis 

reménytelenség átmeneti hangulata, s főleg a liberalizmus reánk szabadított kulturális szennye 

által lebutított állapot befolyásolhat visszafordíthatatlan elhatározásokat.  

A személy szabadságának hamis értelmezése, a közösség fennmaradásáért viselt 

felelősség teljes háttérbe szorítása, értelmes és magasan képzett emberek döntéshozással 

kapcsolatos kényszerei, szorongásai, sőt félelmei is sejthetők e mögött. 

Az önmagát bármi áron, akár az emberi faj pusztulása árán is megvalósítani akaró, erre 

minden eszközzel bíztatott és nevelt személy vakon, és kábán tántorog egy megmaradásunkat 

semmibe vevő, őrült világban.  

Mit is akar a neoliberalizmus? Maga is vakon hirdet önpusztító tanokat, vagy pontos 

céljai vannak vele a társadalmak feletti korlátlan uralom megszerzése céljából? Saját 

gyermekeit miként akarja megvédeni az őket is pusztító veszedelmektől? S ha nem, milyen 

jövőt képzel el az emberiségnek? 

 

 

* 
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HALÁLOS TAVASZ 

 

 

2006. március 21. 

 

 

A jobboldal győzelmét garantálni egyedül képes nagy párt körül folyik a vita, hogy ugyan 

bizony miért akar mindenkit bekebelezni. Gondolom azért, ami négy évvel ezelőtt történt. 

Kell-e több magyarázat? Ők természetesen kénytelenek szabadkozni, tiltakozni, de közben ezt 

tenni is. Nem durván, de valahogy a legkisebb közös többszöröst keresgélve. Négy éve a 

Centrum egymagában elég volt a nemzeti oldal vereségéhez. Most ennél is több veszély 

leselkedik rájuk. A sokpártiságnak vannak elkötelezett hívei, s vannak ilyenek a 

kétpártrendszer oldalán, de utóbbinak ismeretesek kényszerű, pragmatikus elfogadói is. A 

sokpártiak éppen csak arra nem akarnak gondolni, hogy mindaz, amit hirdetnek, felesleges, ha 

nem történik meg a váltás. Ez aztán alkalmat ad mindenféle elképzelésre a művileg 

létrehozott konkurenciáról.  

A nagy pártnak – a veszélyeztetettnek – viszont szavazatokat kell még szereznie. Ehhez 

az egyik legfőbb vadászmező az, ahol a kispártok által odavonzottak legelésznek. Innen aztán 

a vélemény, hogy Mikola István felbukkanása a radikálisabb hajlamú nemzetiek megszólítását 

is szolgálja. Ki tudja? Ha eredményes lesz, ezért is jó az ötlet. De elképzelhető az ellenkező 

hatás is. 

Én azonban sokkal inkább annak örvendek, hogy áttörte valaki a fináncszemléletű 

politizálás falát, és megjelent ezzel egyenlő hangsúllyal a nemzetépítő (mentő) humán politika 

is a jobboldali politikusi fejekben. 

Ami azonban tény, az az, hogy a nemzeti gondolkodású értelmiségi elit egyik erős 

embere, tehetségét remélhetőleg ott fogja kamatoztatni, ahol arra a legnagyobb szükség 

mutatkozik. 

Bemutatkozása alkalmával sokak meglepődtek határozottságán, s főleg egy kijelentésén. 

Mert ez nem szerencsétlen elszólás volt, hanem kijelentés. Tehát üzenet értéke van. 

Mikola István politikai ellenfelei, akik sajnos nevezhetők a magyar nemzeti érdek 

ellenfeleinek is, meg kell szokniuk, hogy nem olyan emberről van szó, aki ijedten húzza be 

nyakát, ha felemelik ujjukat, vagy aki sztaniolba csomagolja véleményét, aki sürgősen 

elhatárolódik mindentől, amitől elvárják, hogy megtegye. Ő az egyenes beszéd és a cselekvés 

embere, ha olyan helyzetbe kerül.  

Kijelentésének lényege az ötmillió reménységbeli kettős állampolgárról, nagyon jól 

tudjuk, hogy ott lappang sokunk gondolataiban. Csak nem mondjuk ki. Mert így 

diplomatikus. Ugyanis megszoktuk, hogy félremagyarázható, hogy egyeseket megijeszt, 

másokat felháborít, de mindenképpen támadási felületet ad. Csakhogy Trianon óta nekünk 

kötelezően 15 millió magyarban kell gondolkodnunk. A 15 millió magyar sorsa pedig 

elsősorban itt dől el. Az utódállamokkal csak egy határozott, erős magyar külpolitika képes 

eredményesen tárgyalni. Természetesen a kisebbségben maradottak óhajait figyelembe véve. 

Az ominózus pillanatban Mikola István nem véletlenül fordult Martonyi tanár úrhoz! 



 - 185 - 

Ne feledjük Orbán Viktor mosolyát, mikor aláírták Nastaséval az egyezményt. Amint 

hatalomra került a gyenge, és a kérdésben közismerten ellenérdekelt szociál-liberális koalició, 

a románok máris semmisnek tekintették azt. És a magyar (?) fél partner is volt ebben. 

Csak a határozottság, az erő sugárzása, és a kényszerítő erejű érdek olyan, amelynek 

alapján tárgyalni lehet szomszédainkkal. Attól tartok, hogy ez saját baloldalunkkal szemben is 

így igaz. 

Ami pedig azt illeti, hogy kaphatnak-e választójogot elszakított nemzettársaink? Miért 

éppen az a négy-öt millió magyar nem kaphat választójogot, akiknek a sorsát legjobban 

befolyásolja a választott magyar hatalom állította kormány politikája? Ők ugyanis nálunk is 

nagyobb veszélyben vannak. Bár jól tudjuk, hogy a két veszélyeztetettség oda-vissza 

összefügg. 

Mikola István pedig bevallhatja, hogy ötlete nem is volt eredeti. Az egy kopaszodó 

ember ötletére hajaz. Az illetőt Eörsi Mátyásnak hívják, és hetekkel 2004. december 5-e előtt 

jelentette ki, hogy ha megadnák a kettős állampolgárságot, az választójoggal is járna, és ez 

végleg ellehetetlenítené a koalíció későbbi választási esélyeit. 

Mikola István a probléma színét mutatta meg, Eörsi meg a fonákját. 

Most legalább ismerjük teljes valóságában. 

Hogy lesz-e ebből a kijelentésből is „Kövér-féle kötél”, nemsokára elválik.  

 

 

* 

 

 

2006. március 29. 

 

 

Kádár Tibor festőművész, kedves, jó barátunk betölti a hatvanat. Szívósan követ, szerencsés 

nyolc év lemaradással. Róla gondolkodok mostanában. 

 

A Kolozsvár és Tövis között közlekedő személyvonat koszosan és füstölögve állt a 

Trianon előtt épült állomáson, melyet azóta csupán a balkánian szennyes új aluljáró tett 

méltóvá a fény évtizedeihez, s annak forrásához a Kárpátok Géniuszához. 

A hajnali járatot kellett elérni, hogy eljussunk Nagyságos Fejedelmünk iskolavárosába, 

Nagyenyedre. Ekkor kezdték el végre a régóta elhanyagolt vasútvonal felújítását, s a lassú és 

meg-megállásokkal tarkított zötyögés volt úgy, hogy 4-5 órát is eltartott. A szocializmus 

másik nagy vívmánya a trolibusz, viszont még nem járt ebben a korai órában, s így ki-ki 

gyalog tette meg útját az állomásig. Jómagam részben futva. A táv öt kilométer volt. 

Erőnlétem soha nem tapasztalt magasságokba emelkedett. 

Fiatalok voltunk és vidámak, sokan húszas éveinket, néhányan a harmincas évek elejét 

tapostuk. A korábban érkezők fülkét foglaltak, s reménykedtünk, hogy egymás közt 

maradhatunk, esetleg kicsit sikerül kinyújtózkodnunk is. 

A hajnali derengésben a fülkék tolóajtóit huzigálva, az egyik kupé még félhomályos 

sarkából kellemes arc derengett fel. Kádár Tibor volt, a pedagógusi munkáját Enyeden 

folytató ifjú festőművész.  
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Kádár Tibor bontakozó tehetségének ekkor már jó híre volt, sokan elismerték ezt a 

kincses város értelmiségi köreiben. Kolozsvár háború előtti magyar társadalma még létezett, 

bár végnapjait élte. A fiatalok – a munkalehetőségtől etnikai okokból elzárva – alig 

maradhattak otthon, az idősek elkezdték, s nagy következetességgel folytatták az egyetlen 

biztos demográfiai tevékenységet, a lassú kihalást. 

A jellegzetes szagú vasúti zárkában minket elsősorban az érdekelt, hogy hideg vagy 

nagyon meleg ne legyen, s lehetőleg a legjobb összetételben ülhessünk egymás mellett. 

Három-négy évtizeddel a fenti idők után dr. Mester Tibor hajdani sorstársunk és 

barátunk egy a Marosvásárhelyen végzett orvosok által Budapesten megrendezett egyetemi 

találkozón tett tanúvallomást ezekről az évekről. Szerinte az oly sokat szidalmazott, és oly sok 

energiát igénylő, annyira megalázó és diszkrimináló ingázást sikerült hasznunkra fordítani. 

Valóságos szabadegyetem volt ez az együttlét. Mindegyikünk hozta saját tudását, saját 

értesüléseit, információs anyagát, ami akkor bizony a maiak számára felfoghatatlanul nagy 

kincs volt.  

Ugyanakkor, emlékezetem szerint ezek az együttlétek nem csak neveltek, de 

gyógyítottak is: a csüggedőket támogatták, a kétkedőket megerősítették, a tanácstalanokat 

tanácsokkal látták el. 

Kádár Tibor társaságunk legjelesebb művésze, afféle művészeti felelőse volt. 

Beszélgetéseinknek ilyen vonulatát nagy biztonsággal uralta, de fiatalos vidámságunk 

bolondozásaiban is kitűnő pajtásnak bizonyult. Pajzánságokat sem nélkülöző rigmusokkal 

próbáltam feloldani az olykor nyomasztó hangulatot, s a máskor szakirodalom gyűjtésére 

használt, és nehezen engedélyezett írógépen lekopogott és sokszorosított anyagot Tibi látta el 

– minden példányt gondosan kiegészítő – illusztrációkkal, remek kis akvarellekkel. 

Közben a művész életének nehéz szakaszában volt, a családi gond is keményen 

megpróbálta, de soha nem gyengült el, mindég kész volt mások bátorítására, és 

nélkülözhetetlen volt az igazi jó hangulathoz is. Az akkori kor dermesztő valóságát az eltelt 

idő szűrőjén át újra ízlelgetve hihetetlennek tűnik bátorságunk. Hiszen megfigyelés alatt 

voltunk, sőt ismertük is azokat, akiknek ez volt a feladata. Persze ennek nem tulajdonítunk ma 

sem túlzott jelentőséget. Tudjuk, hogy csupán fiatalok voltunk, és nem hősök. 

Aztán eljött az idő, amikor számomra világossá vált a Makkai Sándor által kijelentett: 

„nem lehet”, melyet a sajátos körülmények úgy húztak alá, hogy a Reményik féle: „lehet, 

mert kell” sem érvényesülhetett. Nem vállalhattam azt, amire kényszeríteni akartak. Mindent 

feláldozva, közel négy év alatt harcoltam ki a távozás jogát.  

Elérkezett a nagy nap is. Barátaimtól búcsút kellett vennem. Az egykor a kolozsvári 

Hitel folyóiratnak is otthont biztosító szülőházamat át kellett adnom a román államnak. 

Elszállításra nagyon szűkmarkúan engedélyezett bútoraink és egyéb tárgyaink már a ház előtti 

teherautóban voltak. Barátaimat egy-egy emléktárgy odaajándékozásával búcsúztattam. Tibi a 

zsúrkocsit kapta, hogy műtermében a festékeket azon tárolhassa. A hatalom közömbös 

képviselője – akit a késedelem elkerülése céljából meg kellett fizetni – odaköpött és ráütötte 

pecsétjét az ajtónkra. A kis torony mögött zokogtam el fájdalmamat. A ház elől furcsa menet 

indult. Tibi a város felé vette útját, és a keservesen, szinte saját zokogásomat parodizálva 

nyikorgó zsúrkocsi hangja egy életre belémvésődött, rugalmas lépteit önkéntelenül tétovára 

váltó jóbarátom körvonalaival együtt. Két irányba távoztunk, hogy évek után újra 

találkozzunk. 
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Az új találkozást annak köszönhettük, hogy Veszprém megye adott otthont 

mindkettőnknek. Így kerültünk közel ismét egymáshoz. Aztán, nemsokára Leányfalura 

távozva, Kádár Tibor az azóta hagyományossá vált – általam rendezett – Szent István napi 

tárlatok szereplőjévé lett. Az Erdélyi Festők Leányfalun sorozat első kiállítója éppen ő volt. 

Páskándi Géza csodálatos megnyitóval tisztelte meg a művészt. Ő egyébként haláláig volt a 

sorozat megnyitója, majd tőle Lászlóffy Aladár vette át a váltóbotot. Tibor ezután is gyakran 

látogatott el az eseményekre, s mi is az ismerős viadukt alatti fészkébe, ahol a meleg baráti 

fogadtatás mindenkor megszokott volt. 

Jóérzéssel és büszkén követtük művészi fejlődését, sikereit, küzdelmeit, izmosodó 

művészetének honi gyökéreresztését, és határokat is átlépő lombosodását. 

Számomra azonban Kádár Tibort a barátság legmelegebb érzelmein túl egy kép hozza 

újra és újra lélekközelbe. A képen egy elhagyott erdélyi magyar porta beszögezett kapuja 

látható. Közös életérzésünk legmegrázóbb dokumentuma, megannyi könyv és vers szövegénél 

is többet mondó mélylélektani dokumentum. 

Tibor, Kádár Tibor! Egyre nagyobb formátumú művészetedet szenteld a jövőben is a 

közös ügynek! Erdélynek, Kalotaszegnek, a féltve dédelgetett jövőnek, a törhetetlen 

reménynek! Választott ember vagy. Olyan, aki talán el tudja hitetni velünk, hogy mi is 

választott nép vagyunk. Nem mások ellenébe, de a magunk becsületéből. 

 

 

* 

 

 

2006. április 2. 

 

 

Sokan voltunk, többen mint négy éve, de nem tudjuk még, hogy elegen-e? Vajon a lelkesen 

tüntető tömeg – egy szavazóbázis leglelkesebbjeinek gyülekezete – képviseli-e a nagy 

egészet? A kétkedés folyton ott mocorog az emberben. 

Már – kényszerű távollét után és kissé megkésve – a főváros felé sietve, hatalmába 

kerített a gyanú. Vajon az úton előforduló baleset valódi, avagy csak hátráltatni hivatott a 

gyülekező jobboldaliakat? A jobboldal szónál ismét elakadok. Idejét múlta már e szó. A 

baloldal esetében ez még hangsúlyosabban érezhető. 

A tömeg nem jobb vagy baloldali volt, hanem magyar. Magyar a szó nemes és egykor 

volt értelmében. Nem származását igazoló papirosokat, hanem zászlókat lobogtatva, egy 

szellemiséget, egy hazát saját elhatározásából felvállalva. 

Mi vár reánk? Mennyire lesz képes ez a harcos, de mégis a szabályokat betartani 

igyekvő előkészület? Változott-e az eltelt négy év hatására a befogadó közeg látótere, főleg 

pedig éleslátása? Egy újabb csoport távozott a régiek közül, de az újonnan neveltek helyükre 

lépnek. Az oktatás és a kultúra, valamint az ezt terjeszteni hivatott média rossz kezekben van. 

És a pénz, a pénz, az az utóbbi hónapokban kiosztott sok pénz. Félek, hogy ez lesz a döntő 

április 9-én. 
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* 

 

 

2006. április 8. 

 

 

Kampánycsend van. De bennünk nagy a zaj. Valami legyőzhetetlenül rossz sejtelem riaszt, 

valami mélyről jövő remény bíztat. Hogy az előbbi erősebb, lehet csupán alaptermészetemből 

fakad. Szorongó, kétkedő vagyok. Engem is ők neveltek. Engem is durva eszközökkel, mint 

vitastílusuk és kampányuk. Engem is hazugságban. Egész életemet a bolsevik ideológia tette 

szenvedéssé, és annak rejtett, új formája, melynek célja ma is önző, de közben – az önzést 

már szemérmetlenül űzve – deklarált céljaiban homlokegyenest ellenkező lett. 

Ha őket látom szomatizálódnak rossz érzéseim, nem tudok gyűlölni, de az undor, a 

szorongás az megjelenik elkerülhetetlenül. Legjobban akkor, amikor a nemzeti értékeket 

cselekedeteikkel tagadók szavakban erről szónokolnak, s vezérük kezét – számunkra idegen 

módon – szívére teszi. Istenemre mondom, szól szokása szerint az istentelen. Ezt is mintha 

ajánlották volna neki, akár csak a hála Istennek megjegyzés sűrű használatát. Ezzel egyidőben 

az egyházi oktatást szorongatják, s ezt úgy adják el a sajtójukat olvasóknak, hogy velük 

háborogjon. Elhiszi, hogy igazságosak, és az egyházak az állam kapzsi lenyúlásra készülnek. 

Cseppben a tenger, ez vár reánk, ha győznek.  

Történhet ilyen itt? Egyedül csak itt Kelet-Európában?  

 

 

* 

 

 

2006. április 9.  

 

 

Elmélkedem az éjben. Az eredmény eddig ijesztő, innen még lehet győzni, de csak rettentő 

nehézségek árán és csak összefogással. Nézem a képernyő vibráló képeit, s közben attól félek, 

hogy a parlamenti bejutását most remélő, és azt valószínűleg el is érő jobboldali, konzervatív, 

nemzeti, demokratikus és megannyi más vonzó jelzőt használó pártocska milyen 

meglepetéseket rejteget. Hiszen oly sokat hallottunk ezzel kapcsolatos összeesküvés 

elméleteket. Valamennyi összeomlana egyetlen kinyújtott kéz hatására? 

 

 

* 

 

 

2006. április 11. 
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Félelmeim beigazolódtak, reményeim összetörtek. Még nem szólok erről senkinek, nem 

akarok magam is bénítóan hatni környezetemre. Elég az, ami történt. Mindent meg kell tenni! 

Csak akkor adhat a Mindenható még egy esélyt! De vajon megérdemeltük? Vagy talán éppen 

kímélni akar minket valamitől?  

Lám, az ember milyen nevetséges. ... Mindent képes megmagyarázni magának. Vagy ez 

maga az életösztön? 

Valaha mosolyogva emlegettük a vers szavait: „Mi most a magyar? Rút szibarita váz.” 

Hát, most felvethetjük már komolyan is a kérdést. Váznak váz, de a szibariták azok, akik a 

vázon uralkodni készülnek. E szó ugyanis mást jelent, mint azt a legtöbben sejtik, mégpedig: 

fényűző pompában, csak az élvezeteknek élő személyt. 

Most kellene megelevenednie a váznak. Az a váz, amely történelme során mindenkor 

megtalálta a maga szibaritáit. A legújabbak majd a globalizációs elit szerencsés tagjai lesznek. 

Erről szavaz most a sok öntudatlan. A lelkendező győztes szibariták az önmaguk ellen 

szavazókat nevezik ki Magyarországnak, az öntudatukat nem veszettek lesznek a kóbor 

kutyák. Gyűjtőhelyeiket most keresik. Medgyessy még csak Európába nem akarta magával 

vinni a fél országot, Gyurcsány már lágerbe zárná. Mi lesz a következő lépés?  

De mi nem csomagoljuk bőröndjeinket! A váz marad. Ha más nem, hát zátonynak, mint 

a tengerek koralljai. 

 

 

* 

 

 

2006. április 18. 

 

 

A kinyújtott kéz megjelent, de túl egyszerű volt azok elképzelése, akik azt hitték, ennyi elég. 

Egy államférfiúi cselekedet az ellenzők szemében tűnhet puszta ravaszságnak, és a tömeg 

előtt könnyen átmagyarázható. Hiszen a szolgálatot célzó önmérsékletet a megfutamodástól 

megkülönböztetni szükségeltetik bizonyos szellemi potenciál is. A kezet tehát elhárítják. A 

cél valószínűleg egészen más. A cél nem nagyratörő, csupán kicsinyes érzések vezérelte 

szolgálata a bosszú eszközeinek. Mennyire más ez a szolgálat! A nemzet pedig nem számít. 

Itt tartunk most, és az elkövetőt látszólag nem érdekli, mit fognak feljegyezni róla, és 

miként fogják emlegetni haló porában is. Sírján majdan nem virágok fakadnak, s lehet, hogy 

egy későn megvilágosodó nemzet könnyei tartósítják rossz emlékezetét. 

 

 

* 

 

 

2006. április 22. 
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Lesújtva várakozom arra, aminek be kell következnie. A remény még él, de a gondolat sokkal 

határozottabban veti meg lábát a valóság talaján. Lehet, hogy este mégis örülünk? Csakhogy a 

gond terhe akkor talán még hatalmasabbá nő, hiszen a cselekvés jogával jár a felelősség is. 

Miről helyes ilyenkor számot vetni, mi lenne a helyes teendő, ha tevőlegesen lehetne 

beavatkozni, és hogyan kell viselkednie annak, aki csak tehetetlenül nézi a történteket? 

Tulajdonképpen azt, ami előtt ez az ország áll, s ami a benne és körülötte élő magyarság 

eljövendő évszázadainak sorsát meghatározza, mennyire is függ attól, ami most itt zajlik? 

Hiszen gyakran felhangzik a csalóka hang: mindegy ki vezet, a trend ragad magával, magunk 

erejéből sem a sikert, sem a kudarcot nem tudjuk befolyásolni. 

Kiindulhatunk-e abból, amit más országok más előélettel bíró, és számunkra csak 

rövidebb ideje feltűnt befolyások alatt felnőtt tömegein kikísérletezett módszerek ismeretében 

működő szakemberek mondanak nekünk? Pontosabban, az általuk felkészített politikusok. De 

azt is kérdezhetem, hogy kiindulhatunk-e abból, amit az enyhítő jelzőkkel illetett több 

évtizedes kommunista diktatúra által nevelt, és kilencvenéves kommunista tapasztalattal bíró 

szakemberek tanítványai (akik részben még maguk a szakemberek) mondanak? Ráadásul egy 

ugyancsak több évtizeden át maguk nevelte tömegnek? És még azt is megkérdezhetném 

magamtól, hogy kiindulhatunk-e olyanok által elmondott elemzések, érvek vagy akár ígéretek 

halmazából, amelyek egy számunkra idegen gondolkodásmód, egy már máshol is beteges 

leheletét terjesztő világirányzat hirdet. Amit ezen irányzat – nálunk nagy igyekezettel és 

elhatározással teret hódítani óhajtó, és tőlünk idegen hagyományú – képviselői mondanak, 

részben félelembe hajszolt, s részben bűntudatra nevelt emberek sokaságának? Vagy 

kiindulhatunk-e olyanok tárgyilagosnak és nyugodtnak látszó megállapításaiból és érveiből, 

akik lelepleződött, hogy látszólagos nyugalmuk mögött remegnek a haragvó bosszúvágy és az 

ennek kiteljesítése érdekében felvállalt zsarolhatóság kockázatának kettős kalodájában?  

És még számos más szempont szerint is sorolhatnám a változatokat. 

Egy hagyományait még teljesen el nem vesztett, de afelé haladó nemzet fiaként, 

olyanként, kinek az anyaországban lakók többségével szemben még vannak közvetlen és 

éltető kapcsolatai a nemzettudatot és a nemzeti felelősséget tömegesen őriző nemzetrésszel, 

egészen másként viszonyulok e csábító választékhoz, mint ennek a csonka kis 

olvasztótégelynek legtöbb lakója. 

Van ugyan itt rajtam kívül még tömegében is, aki valamilyen módon ezt vagy valami 

ilyesmit elmondhat magáról, de immáron erőteljes jelek utalnak arra, hogy velem együtt egyre 

inkább veszít a többiekre gyakorolt befolyásából. 

Félelmetes azt látni, hogy a nemzet hagyományos értékrendjének életerejét, adott 

kulturális közösségünk, őseink által létrehozott, általunk felvállalt, és elvárás szerint általunk 

gyarapítandó szellemi, lelki kincseit megtartók, igénylők és felhasználók számának fogyása 

szemmel látható. És ez a folyamat meghaladja fokozatosan a határokat is, vagyis lassan az a 

bizonyos olvasztótégely Kárpát-medencényivé válhat. S mindehhez az energiát nem a sárga 

vihar, nem török veszedelem, még csak nem is a köröttünk belőlünk gyarapodott utódállamok 

adják, hanem egy szerencsétlen történelmi folyamat: a globalizáció, és az ezzel együtt 

vágtató, pusztulást okozó, s önmagát is pusztulásba rántó neoliberalizmus. Meg természetesen 

ezeknek is legcsábítóbb következménye: a fogyasztói társadalom vonzása. Az európai példa 

valamikori felemelő ereje visszájára fordult, és most, hogy e téren járnak előttünk, egy 
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történelmi korszakon át kiéheztetett ország – az utóbbi időben egyre erőszakosabban 

önérvényesülésre nevelt – polgárait feltartóztathatatlanul ragadja magával a veszedelembe is. 

Látszólag könnyűnek tűnne felmutatni ennek az ádáz ellenségnek a képtelenségeit, de 

sajnos mire csábító erejét leküzdhetjük, mire a mindenki szemébe ötlő elrettentő példáit itt is 

kitermeli, már nem marad akinek szemét nyitogassuk, sőt már mi sem leszünk. S végül maga 

a nagy ellenség sem. 

Vajon ez lenne a sokat emlegetett nemzethalál? A gödör, melyet senki sem áll körül 

gyászkönnyeivel? Ne siessünk még vele, hiszen van egy olyan szemüveg is, amely még 

távolabbra enged tekinteni. 

Egész kultúrkörünknek, a megmaradásunk talaját, terepét, évszázados célját, s sóvárgott 

reményét jelentő Európának is a saját megmaradásáért kellene küzdenie, és az sem ezt teszi. 

Pedig mindenek felett ott világítanak számára is a demográfiai mutatók rideg számai, s az 

ezek fényébe folyó haláltánc már magunk sem tudjuk, hogy félelmetes, drámai vagy 

tragikomikus a maga vakságában. A hölgyválasz lehetőségével ott is a multikulturalizmust 

hirdető neoliberalizmus él. A pillanatnyi haszonszerzés parazita gondolkodásmódja, az 

egyénnek a közösség céltudatos atomizálódásához vezető ravasz istenítése, és az ennek 

véghezviteléhez szükséges hatalomért folyó küzdelem elfedi, feledteti az életösztönt. 

Politikusaink az utóbbi hónapokban százszor is elsorolták közhelyeiket, s cinikusan még 

azt is elmagyarázták, hogy miként manipulálnak minket. Olyannyira alábecsülték a 

választókat egész tömegükben, hogy konyhatitkaikat is megosztották velük, csak éppen a 

másik politikusra mutogatva. Alapjában véve azonban a filozófia egy volt. A választó 

tudatlan, informálatlan, felejteni képes, csak pillanatnyi hasznát látó lény. Eszköz a 

hatalomhoz.  

Ezen a naivan cseppfolyós tömegen akarna hajózni a politikai és gazdasági életben 

felszínre tört elit, mely néha belőlük merítve is gyarapodik, de egyre inkább belterjessé válik. 

Ha azonban az említett emelkedett távlatból tekintünk erre az elitre, bizony semmiben 

sem különbözik a táptalaját képező tömegtől. Hiszen minimális időkülönbséggel, azzal együtt 

fog elfogyni, semmivé válni. A parazita és a gazdaszervezet viszonyának örök törvénye ez. 

De csak a törvény örök. Ők mindketten mulandók, és egymástól függenek. 

Vagyis elképzelhető egy kiút. A gazdaszervezet akkor lenne képes megmaradni, ha nem 

lennének paraziták. Ha elhihetnénk, hogy van tényleg olyan politikai erő, amely a tömeget 

ahhoz tekinti eszköznek, hogy az általa megszerzett hatalommal valóban annak boldogulását 

szolgálja. A szolgálni képes politikust hívják államférfinak. Vajon létezik-e ilyenből – ebben 

a steril formában – csapatnyi? Hiszen eleddig úgy istenigazában még forradalmakkal sem 

sikerült a szolgálatnak ezt a szintjét elérni. Nem sikerült, mert a többség boldogan lenne 

parazita, és ha egyik fajtájuktól megszabadultunk, hamarosan kitermeljük magunkból az 

utódot, s a játék elölről kezdődik. 

Hogy ez a gondolat közhelyszerű, jól tudom. Csakhogy miért lenne tilos nekem leírni 

ezt éppen most, amikor állítólagos nagyjaink is közhelyeikkel árasztanak el. 

Magam csupán mint az események elviselője elmélkedhetek, s a tevőleges 

beavatkozásra annyi terem marad, hogy mások számára is leírjam gondolataimat. 

Ezt egyelőre még megtehetem. Az ezer sebtől vérző demokráciából ennyi jutott nekünk. 

És figyelmeztető jelek szerint fordulhat úgy, hogy még ezt is meg kell védenünk. 
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2006. április 23. 

 

 

Öreg este van ismét. A választási eredmény ismeretes. 

Mi történt itt az elmúlt két évben, s mi történik a következő négyben? 

A diadalmasoknak lehet-e folytatni azt a politikát, ami gazdaságilag és tudatilag ide 

juttatott? 

Töprengeni kezdek. Vajon a gazdasági szemléletkülönbségekben jól látunk-e? Hiszen ha 

tévedünk, akkor e téren elméletileg lehet még remény. A tudati válság azonban kétségtelenül, 

további romlás felé vezet. És ebben a tudati állapotban – s olyan morális alapon, ami az 

általam hozzáértés híján nem megítélhető bal-liberális pénzügyi szemlélet kidolgozóit 

jellemzi – lehet-e remény a gazdasági fellendülésre? 

A most következő gazdasági lépések nyomán arra leszünk kényszerítve, hogy elviseljük 

a kísérlet jó vagy rossz következményeit. Ebbe természetesen még beleszólhat az Unió is, és 

főleg az élet.  

A morális válság dolgában azonban, amennyiben annak alakulása is a most létrejött 

erőviszonyok alapján történik, nem látok semmiféle kiutat, hacsak a nemzeti erők nem tudnak 

valami újat kitalálni. 

Nem véletlenül írok nemzeti erőket, mert a morális válság okai között első helyen a 

nemzeti gondolat háttérbe szorulása áll szoros és elválaszthatatlan összefüggésben a 

keresztény eszmevilág kiszorítására tett erőfeszítésekkel. Eleddig ez az egyetlen olyan 

szellemi vezérfonal, mely a tömeget – annak színvonalától függetlenül – képes volt az ember 

valódi érdekei szerint irányítani. 

Eljött az idő, amikor már nem jobb és baloldalról kell beszélni, hanem nemzeti és azt 

mellőző, tagadó oldalakról. Így fogalmaznék, mert a liberális szárnyra a kozmopolita, a 

szocialistára inkább az internacionalista jelzőt kellene illeszteni. Természetesen tévesen, főleg 

utóbbi esetben, hiszen a valódi internacionalizmus is távol áll tőlük, s akkor már sokkal 

inkább hasonlítanak a neoliberálisokhoz. Számukra nem is a nemzetek feletti elv a fontos 

igazán, hanem a nemzeti gondolat tagadása. A mai baloldalinak nevezetteknek ennek ellenére 

vannak nemzeti jelszavai és nemzeti gesztusai, de ezek téveszthetetlenül hordják magukon az 

álság jeleit, a pillanatnyi szavazatszerző szándékot. Neoliberális (egyéni, önző) haszonelv és 

nemzeti (közösségi) elkötelezettség együtt nem létezik. 

Visszatérek hát örök következtetésemhez. Egy iránytű van csak, és ez a nemzet érdeke! 

Aki ezt nem tartja be, annak vagy sikerült gyorsan tönkretennie az országot s vele a nemzetet, 

vagy hosszú távon mégis megbukik.  

A nemzet életerejének ápolása tehát az egyik oldalnak, annak sorvasztása a másiknak 

célja, illetve érdeke. 

Az eltelt két esztendő „eredménye” talán ennek minden kétséget kizáró lelepleződése 

volt, 2004. december 5.-vel mint csúcsponttal. Ez a sanda szándék pedig bizony megosztotta 

az országot. Természetesen nem jó és rossz magyarokra, hanem világosan látókra és 
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megtévesztettekre. A megtévesztők erősek, de kevesen vannak. Nem elhanyagolható azonban, 

hogy sok eszközt birtokolnak, főleg a pénzt. 

Azt hiszem, hogy ez a megosztottság hosszú távú lesz. Mi magyarok erre alkalmasak 

vagyunk. Egy életen át marjuk egymást, aztán megfáradva, nagy egyetértésben elpihenünk. 

Mindnyájunkból igen derék humus sapiens lesz. 

De ki vásárolja majd fel a magyar humust, s termel-e rajt génmanipulált terméket? 

Vajon még a sírunkban is forogni fogunk – történelmünk által manipulált génjeinkben 

hordott – kérdéseink miatt? 

 

 

* 

 

 

2006. április 29. 

 

 

Vajon mi lehet az oka annak, hogy ezt a négy év előttinél súlyosabb vereséget könnyebben 

viseli el a csalódott fél ország? Ha felidézem a választásokat megelőző – lelki szemeink előtt 

sötét látomásként tornyosuló – jóslatokat, most egészen más hangulatnak kellene lennie. 

Hiszen, valljuk be a tagadhatatlant, hogy nem egyszer a nemzetvesztés veszélyéről 

beszéltünk. 

A valóság azonban az, hogy ismét elkezdünk remélni és hinni. Valamiben. Istenben, a 

sors igazságszolgáltatásában, váratlan fordulatokban, s talán magunkban is. 

Nem hiba ez. Hiszen a világvége hangulat csak felgyorsítaná amúgy is fenyegető 

eróziónkat. Pedig szükség van a konzervatív gondolatra. Ha sikerül fokozatos kihalásra ítélni, 

akkor lesz igazán nagy baj. Mert nem marad ellensúly, és féktelenné válhat az az igyekezet, 

melynek hatalomvágya valóban olyan, mint amilyennel ők a jobboldalt vádolták. 

Az ország nagy bajban van. Csakhogy nem az az igazi baj, hogy Európa határozott – 

elsősorban gazdasági – elvárásainak pillanatnyilag nem vagyunk képesek megfelelni. Ennél 

mélyebbek a bajok. Nyakunkon a mindent eltaposó globalizmus, és szálláscsinálója a 

neoliberalizmus. Ugye milyen ismerős megfogalmazás? Idősebbek abbahagyhatják. 

Nem tudom, hogy a vesztes jobboldal kormányra kerülése esetén komolyan vette volna-

e a figyelmeztetést, miszerint a fiskális megoldások mellett lehetnek monetáris kiutak is a 

válságból, s főleg képes lett volna-e a morális válság felszámolását kellő hatásfokkal 

elkezdeni. Mi ezt vártuk és reméltük tőle. A győztesek sajnos a hibás irányt folytatják, s ezen 

az sem segít, ha teljesítik a globalizációt feltétlenül kiszolgáló európai elvárások előírásait. 

Azok ugyanis maguk is nagy bajok forrásai. 

Most éppen úgy néz ki, hogy a látszólagos ellentétek dacára a koalíció könnyen 

megegyezik, ami sokatmondó. Különösen akkor, ha figyelembe vesszük, hogy az MDF 

felsorolt kívánságai oly annyira összecsengenek a kisebbiknek látszó kormányalkotó erő 

elképzeléseivel. Ugyanakkor élni lehet a gyanúperrel, hogy az MSZP minden áron szeretne 

még négy mandátumot megszerezni, hogy maga kormányozhasson. A nagy megegyezési 

szándék ellenére úgy hírlik, nagyon utálják egymást. Ami amúgy teljesen rendjén is van és 

logikus. Érdekes lenne egy ilyen felállás. Vajon kit támogatna az MDF? A nehéz helyzetben 
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levő kormányt vagy újdonsült ellenzékét? Izgalmas lenne, ha az MSZP a Fidesz segítségére 

szorulna. De ne álmodozzunk. 

Sokkal inkább valóságos és figyelemreméltó az, hogy a jobboldalon elkezdődött az 

egyesített erők óvatos szétválása. Ez is elgondolkodtató, hiszen jelenthet ugyanúgy jót, mint 

rosszat is. 

A vereségről egyre többet hangoztatott magyarázatok mindegyikében van igazság. 

Szerény és egyáltalán nem tévedhetetlen véleményem szerint a legfontosabb magyarázat az, 

hogy a baloldalnak akartunk megfelelni. A kampány bizonyos mértékig a négy év előtti 

MSZP-t idézte ígéreteivel. Az Orbánt démonizálni akaró szellemi pergőtüzet meg azzal 

akartuk semlegesíteni, hogy róla egy új képet próbáltunk belesulykolni a tömegagyakba. 

Önmagának kellett volna maradnia, vitatkoznia kellett volna, és keményen érvelnie, ha kell 

határozott hangon visszavágnia, elegánsnak és fölényesnek kellett volna lennie. A jelek 

szerint ezeknek ez kell. Közülük ezzel igaz, hogy nem sokat nyert volna meg, de azok, akik 

erejét látva álltak mellé, nem morzsolódtak volna le. Előélete nem tette alkalmassá arra, hogy 

sajnálatszavazatokat kapjon, vagy legalábbis sajnálkozó szimpátiaszavazatokat. A saját 

szavazói sem nehezteltek volna ezért. Emlékezzünk csak a Medgyesyvel folytatott vitára. 

Tanácsadói már akkor is azt mondták, hogy ne győzze le nagyon. Aztán beismerték 

tévedésüket, hogy most még nagyobbal tetézzék. Közel két évtized igazolta, hogy az ő ereje 

az erejében van. Pedig a valóságban ő nem félelmetes, de félni akarnak tőle, pontosabban a 

tömeget erre a félelemre nevelik. Minden erővel, minden eszközzel. Az a tömeg azonban az 

erőt respektálja. A baloldali médiahangadók először meglepődtek a változáson, a 

megváltozott Orbán Viktor egy darabig új volt nekik. Nem díjazták, hanem egyszerűen nem 

vették figyelembe azt. Ez volt a dolguk, tehát folytatták a harcot a régi Orbán ellen. Sikerrel. 

Nekik az az Orbán kellett, hogy megszabadulhassanak az egyetlen rájuk igazán veszélyes 

ellenféltől. 

A nagy, mindent átfogó elemzéseket majd elvégzik a szakemberek. Remélhetőleg 

megtalálják a hibákat s a kiutakat. De úgy érzem, hogy egy korszak lezárult. Itt valami másra 

van szükség. 

A nemzetben gondolkodó értelmiségnek fel kell adnia hallgatását, és erőit nyíltan is fel 

kell ajánlania az egész Kárpát-medencei magyarság létkérdéseinek megoldására. Ha ez nem 

következik be, akkor felmerül a kérdés, hogy van-e egyáltalán ilyen értelmiségünk. 

Természetesen a hívó szót is ki kell mondania valakinek. És nem mindegy, hogy ez ki 

lesz! 

 

 

* 

 

 

2006. május 21. 

 

 

(CREDO) 
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Mint orvosnak, számomra természetes, hogy humán érdeklődésemet a biológiai tényismeret is 

áthatja. Vagyis véleményem az egyén és a haza, s a benne vagy kívüle élő nemzet 

viszonyulásáról összetett, többoldalú, és a feltételezhető helyest jobban megközelítő. 

Az, hogy fél életemet kisebbségi sorsban éltem le, úgy érzem olyan többletet adott, 

melyet az anyaország gyermekeitől éppen elvett az a szintén jó féléletnyi negyven esztendő. 

Így aztán még eggyel több lehetőségem van, hogy az igazságot jobban megközelíthessem. 

Tetézhetném ezt azzal is, hogy a másik három évtized, mely az anyaország – önhibáján kívül 

beléplántált – mostohaságát adta, hogy itt egy másik fajta kisebbségi sors szomorú 

tapasztalataival gazdagodjak, a fentieket tovább árnyalta. 

Ezért aztán nem csak őszintének, de hitelesnek is érzem a véleményemet. 

Az egyén, melynek saját érdeke, hogy a közösség részese legyen – mi több, ha ezt nem 

képes érezni, életösztöne kérdőjelezhető meg – felelősséggel van felruházva (és nem terhelve) 

a nemzettel szemben. A nemzet és a haza fogalma pedig, ahol a történelem gazdasági és 

kulturális folyamának természetes munkáját külső erők nem rombolták, több értelemben is 

átfedi egymást. És bár ez ma már – külső tényezők szerencsétlen összjátéka, vagy saját 

felelősség viselésünk hibás teljesítménye miatt – nem így van, a véle kapcsolatos 

létfontosságú felelősség mégis fennáll, s ezt hiába próbálná bárki is megkérdőjelezni. Ha a 

magunk gyengesége vagy idegen érdek úgy hat, hogy ez a felelősség megkopjon, akkor a 

közösség és az egyén is olyan lejtőre kerül, mely ugyan az egyes egyéneket létükben látszólag 

nem veszélyezteti, de úgy ragadja ki őket a természetes történelmi és kultúrtörténeti 

folyamatok által kijelölt pályájukról, mint mesterségesen bombázott részecskét a fizikus, 

hidegfejű laboratóriumaiban. Az anyag megmarad, de átalakul, s más energiákat sugároz, nyel 

el vagy szolgál. 

Az így megszakadt folyamat aztán megakadályozza az egyént abban, hogy a közösséget 

továbbvigye. A közösség pedig, az őt alkotni és fenntartani hivatott egyének híján 

nemlétezővé válik, mindazzal az értékhalmazzal egyetemben, melyet az őt addig alkotó 

egyének életük áldozatával halmoztak egybe, őriztek és tiszteltek. 

Manapság nem merik kijelenteni valakiről vagy valamiről, hogy fogyatékos. Pedig 

minden olyan egyén, s minden olyan közösség, mely ennek az értékhalmaznak a megőrzését, 

valamint e közös vagyon értékeit a jövőben gyarapító, élvező és felhasználó egyének 

folyamatos reprodukcióját és fennmaradását nem képes biztosítani, illetve megvalósítani, 

véleményem szerint fogyatékos. Nem bűnös, nem ellenség, nem kirekesztendő, nem 

megsemmisítendő, de fogyatékos, és ha önhibáján kívül az, akkor megértést, támogatást, 

vigaszt, szeretetet, és befogadást kíván, de nem utánozandó, nem követendő, s főleg nincs 

joga saját fogyatékosságát általános és mások számára is vonzó erényként felmutatni. 

A közösség fennmaradása ugyanis csakis biológiailag és szellemi értelemben 

feladatainak egyaránt megfelelni képes egyedek közös és egymásra utalt munkálkodásának 

örökös folyamata által biztosítható.  

Aki a megmaradás ellen tesz, az bűnt követ el, aki viszont ezt a szándékot szolgálja az 

cinkos, s aki pedig ebből hasznot húz, az áruló. És a fenti bűnöket nem csak saját nemzete, de 

a fentiekhez hasonló természetességgel nemzetekből s azok – az ezredéves folyamatok 

egyengette – egyensúlyának létezéséből formálódó, egyetemes emberiség ellen is elkövette. 

 

* 
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EGÉSZSÉGTELEN NYÁR 

 

 

2006. július 2. 

 

 

(EGYSZERŰ SZAVAK KÖZEPKELET-EURÓPAIAKNAK A MAGYAR 

EGÉSZSÉGÜGYI REFORMTÖRTÉNETRŐL) 

A kelet-európai gyógyítók társadalmának most nyugdíjba vonuló, illetve pályájuk zenitjén 

levő tagjai, Uniós határoktól és vélt vagy valós más törésvonalaktól függetlenül, sok 

mindenben hasonlítanak egymáshoz. Mindenekelőtt a közös sors és történelem, a nem létező 

szocializmus építésének egész fiatalságukat, sőt majdnem egész életüket meghatározó 

emlékei azok, melyek hasonló nyomokat hagytak bennük. 

A szocializmus – országoktól függően elnevezett és megélt – „fényes” vagy sötét 

évtizedei, kemény és puha diktatúrás változatai, egyaránt a maradék elv alapján működtették 

az egészségügyet, és a megelőzés is az ágazat szerves része volt. Ez utóbbiról nem ismerték 

el, hogy egy tárcaközi, az egész társadalom együttműködését megkövetelő feladat, annak 

ellenére, hogy az egészség WHO által meghatározott fogalma ezt magától értetődővé teszi. A 

járványok, a demográfiai mutatók, a natalitás és mortalitás, a morbiditás és mindezek 

számtalan mutatójának „alakítása” mind-mind az egészségügyhöz kötött feladatok és 

kötelességek voltak. A szilágysági körzetem csecsemőjével együtt valahol Konstancában 

balesetben elhalálozott, otthon soha sem járt – agrárlumpen – kismama a legtermészetesebb 

módon az én statisztikámat rontotta, és dr. Popescu megyei inspektor (román kollégáim 

szóhasználatában dr. Bau-Bau) ordítva fenyegetett meg a sajnálatos eset okozta statisztika 

romlás miatt. 

A diktatúra nem óhajtott a realitásokkal foglalkozni. A körzeti orvos előadásokat tartott, 

s ezzel letudták az egészségnevelés feladatait. Szentségtörés lett volna elmondani, hogy ennek 

egy – csak az iskolában elnyerhető – általános ismeretanyag és nevelés birtokában lehetne 

némi értelme. Terv volt és jelentés. A kettő között jó esetben némi végrehajtás is, de inkább 

csak formálisan. A beérkező jelentéseket tovább kozmetikázva küldték feljebb és feljebb. 

Akár mélyszántáskor, vetéskor vagy aratáskor a betakarított termésről szóló napi jelentéseket. 

De az akkori idők korszerűtlen oltási lehetőségei miatt sok ezerre rugó védőoltások is 

veszélyforrássá váltak, hiszen körzetemben 13 tű volt, amikor azt átvettem. Az állomány 

„javítását” pálinka ellenében sikerült csak elérnem. 

A gyógyító munka hatásfokának reális figyelemmel kísérése, a betegutak követése 

szinte ismeretlen fogalmak maradtak. A körülmények olyanok voltak amilyenek, és mi 

dolgoztunk, ahogyan lehetett. 

Egy határral nyugatabbra is hasonló tapasztalataim voltak, csupán civilizáltabb és az 

orvos szempontjából elfogadhatóbb formában. Itt viszont nyomasztóbb volt az értelmiségi, 

esetünkben az orvosi presztízs jóval alacsonyabb szintje. Míg a Géniusz Romániájában még 

kisebbségi és másodrendű állampolgárként is jelentős tekintélyem, megbecsültségem volt 

román betegeim körében is, addig Magyarországon már a szocializmus évtizedeiben 

megalapozták az orvosok lejáratását. Mintha szerintük a költséges ágazat kézbentartásához 



 - 197 - 

erre feltétlenül szükség lett volna, és mai napig is szükség lenne. Szinte szakmai szabály 

ennek a szemléletnek a konzerválása. 

Ez az igyekezet volt egyik fő oka a hálapénzrendszer létrejöttének is. Hamar rájöttek, 

hogy komoly megtakarítást jelent a központi kasszának, és kitűnő póráz lehet az orvosok 

kézbentartására. Az orvost ugyanis nem kedvelték, s ma sem kedvelik. Még a hatalmasok 

számára sem nélkülözhető, általuk sem mellőzhető teljesen. Ez a bosszantó felismerés lehetett 

– egyebek közt – mozgatórugója az egykori moszkvai orvospereknek is. Minden esetre nem 

véletlen, hogy a hálapénzrendszer „bevezetését” vagy „örvendező tolerálását” maga Gerő 

Ernő szorgalmazta. 

A posztkommunista lét, a múlt szemléletének nehezen levetkőzhető jelenléte aztán 

kiegészült egy vadkapitalista és egy neoliberális habbal is. Előbbi egy a maga pénzügyi 

szemléletét megváltoztatni képtelen és azonnali haszonra spekuláló, csak arra érzékeny 

gondolkodásmódban nyilvánul meg kormánysemlegesen, csupán árnyalati különbségekkel. 

Utóbbi a profitorientáltan nem működtethető ágazatot próbálja – fából vaskarika 

gondolkodásmóddal – fejhetővé tenni. 

Mindezek a korlátok aztán eleddig ellehetetlenítették a valóban szükséges reform 

megvalósulását, bármely formája is került terítékre.  

Az adott helyzetben azt is el kell ismerni, hogy bizonyos erős pozícióban levő vezető 

orvoskörök is ludasok voltak ebben, hiszen a sokat emlegetett hálapénz valójában (és egyre 

inkább) ott csapódik le és garantál számukra a nyugatiakkal összehasonlítható jövedelmet, 

melyet semmiféle álomreform nem tudna megvalósítani. A legtöbb középszinten, vagy 

beosztottként működő orvos sokkal inkább hajlamos elfogadni az ésszerű reformötleteket, ha 

azokban a munkája tisztességes elvégzéséhez szükséges megélhetési paraméterek is benne 

foglaltatnak a nyugati megbecsültséget legalább saját arányainkon belül megközelítő módon. 

A fizetések rangsorában az egészségügy európai helyezését (a foglalkozások közötti 2-3. 

hely) megcélzó kívánalom a Magyar Orvosi Kamara által is támogatott modell. 

Egyelőre azonban a reformokat az orvostársadalom ellenében akarnák megvalósítani és 

ez azok sikerét eleve megkérdőjelezi. Gyakorolhatnak bárminő nyomást az orvosokra, az a 

valódi reformot megoldani nem képes. Az orvosi – és az egész egészségügyi – társadalom 

évtizedeken át saját vállán hordozta az ellátás gondját és az európaival még ma is 

összehasonlítható szakmai színvonalat áldozatvállalással biztosította. Az egyedüli 

megtakarítási lehetőség az ágazatban dolgozók fizetése volt. Az áldozatvállalók aztán kegyes 

csalásaikkal próbáltak könnyíteni terheiken, már ahol erre mód volt. A folyvást emlegetett 

pazarlás ténye, a minden kormány által felemlegetett lukas zsák elmélet sem tagadható 

teljesen, de először is az innen megtakarítható összeg távolról sem képes eldönteni az 

egészségügy sorsát, másrészt ezek a pazarlások nem az egészségügy hibáiból eredeznek. 

Hátterében inkább a magyar intézményrendszer és az egész önkormányzati világ személyes, 

csoport vagy politikai érdekből működő, nem egyszer korrupciós hálója sejthető. Többször 

volt alkalmam megfigyelni, hogy az ország legkülönbözőbb tájain egy-egy adott intézmény 

beszerzéseit, felújítási munkáit stb. kirívó és jóhiszeműen megmagyarázhatatlan módon, a 

legsilányabb és legdrágább ajánlatokkal oldotta meg. Olyan gyakori jelenségről van szó, mely 

nem lehet véletlen. 

Sokszor emlegetik azt is, hogy egyik kormány sem mert belevágni a reformba. Ez nem 

egészen igaz. Az első szabad magyar kormány, az első szabad magyar egészségügyi 
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kormányzat, élve azzal a különleges előnnyel, hogy szakminisztere egyben erősen lobbyképes 

pártelnök is volt, belevágott a sűrűjébe. Ennek köszönhető az egyetlen siker, az alapellátás 

reformja, mely legalább egy pszeudo-privatizációig eljutott. Pontosabban lehetővé vált a teljes 

magánosítás is, de hiába vannak adva ennek törvényes lehetőségei, az egyéb szükséges 

körülmények híján szinte senki sem élt vele. Azon kevesek közül pedig, akik megpróbálták, 

éppen e hetekben ment csődbe az első. 

A megkezdett reformot, állítólag vegyes – politikai és szakmán belüli – gáncsoskodások 

miatt megakasztották. Ez aztán tovább mélyítette a csapdát. A reformból kimaradt ágazatok és 

az alapellátás között a gyógyítás menetére sem közömbös ellentétek alakultak ki. De nem 

csupán a kezdet gyermekbetegsége volt okozója annak is, hogy az alapellátóknak az esetek 

többségében elkeserítő harcot kellett vívniuk az önkormányzatokkal, melyek a privatizáció 

vagyoncserét nélkülöző módját sem voltak hajlandók elfogadni. Utóbb, miután a folyamat 

fájdalmasan, de végbement, a praxisjog „adományozását” követően ébredtek újjá az 

ellentétek. Sok önkormányzat megpróbálta kijátszani a nyugállományba vonuló orvosát, vagy 

az elhalálozott – esetleg egy életen át ott dolgozó – orvos özvegyét és átjátszani a jogot saját 

jelöltjeinek. Ez a gond még ma sem ritka, bár mára már másik kérdés került az előtérbe. 

Megjelent az orvoshiány. A nem is olyan régen az orvostúltermelésről cikkező szakemberek, 

most sorra írják dolgozataikat az orvoshiányról. A valaha irigyelt, s ezért féltett körzetek 

százai állnak gazdátlanul. Az eladhatatlan praxisjogoknak se szeri, se száma. 

Semmivel sem jobb a helyzet, sőt még rosszabb a járóbeteg szakellátás berkeiben. 

Másfél évtizedig folyt a vita, hogy mi a helyes forma, a kórházak mellé rendelt vagy az 

önálló, kórházi háttér nélküli rendelőintézet (poliklinika). Pedig nem ez volt a lényeges. 

Mindkettő ugyanazt a munkát végezte. Legfeljebb a kórház mellé rendelt intézmény 

jövedelméből a kórház megpróbált „lenyúlni”, az ott dolgozó kollégák pedig megélhetésük 

érdekében magánrendelésként is használták ezeket a rendelőket, melyek a kórházba kerülés 

legbiztosabb kiskapui voltak. 

Finanszírozásuk az alapellátásénál is siralmasabb volt, s ma még ez is veszélyben van. A 

bevezetett pontrendszer arra ösztönözte a benne dolgozókat, hogy a legelképesztőbb pontozási 

harcot kezdjék a jobb finanszírozásért. Számítógépes cégek programokat készítettek a kegyes 

csalás gyorsabbá és egyszerűbbé tételére. A finanszírozási összeg adott lévén (ismerjük jól a 

felszeletelendő torta sokat használt példáját), a pontérték (a szeletek vastagsága) így 

fokozatosan csökkent, s előnye a minél ügyesebb, minél „szemtelenebbül” adminisztráló 

intézetnek volt. Ami persze csak ritkán jelentette, hogy a benne dolgozó kolléga is jól járt. 

Jelenleg a tavalyi finanszírozásnak eleve csak 95 százalékából kell a rohamosan növekvő 

költségeket fedezni. A rendelkezésre álló összegek döntő része a sovány bérekre megy el, s a 

fejlesztés hiú ábránd. Itt-ott egy-egy jobb helyzetben levő önkormányzat eleget tesz 

tulajdonosi kötelezettségének, és ad is valamit, de a legtöbb helyen a bajt még az a képtelen 

helyzet is tetézi, hogy a kistérségeket ellátó kisvárosok az egész terület terheit kénytelenek 

hordozni. A város adófizetőinek pénzéből kell a környék lakóinak ellátását is szinten 

tartaniuk. 

A kórházak helyzete sem volt sokkal jobb, s jelenleg talán még mélyebbre süllyedt. Az 

úgynevezett HBCS (Homogén Betegség Csoportok) alapján és az ágykihasználási mutatókra 

alapozva számolt térítési rendszer a kórházakat arra ösztönözte, hogy minél több ideig 

feküdjön benn a beteg, s (papíron) minél több szövődmény tarkítsa benntartózkodását. 
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Felbukkantak a fantom-betegek, vagy legalábbis a fantom-napok, és a statisztikai 

szövődmények soha nem látott mértéket értek el. Ezzel együtt egyre több kórház adósodott el, 

s ma a több mint 170 kórházból legalább azok egyharmadának más gondozási jellegű profilra 

történő visszafejlesztése a cél. Évek óta emlegetik az egynapos sebészetet, az otthonszülést, a 

házi-betegápolás kórházi ágyat kiváltó hatását, de a gyakorlatban nem sok történt ennek 

érdekében. Az egynapos sebészet első lépéseit teszi, és még csak imitt-amott lelt otthonra, 

leginkább magánjellegű intézetekben, az otthonszülésre – jelenlegi anyagi és kulturális 

szintjén – még nem alkalmas a magyar társadalom, a házi-betegápolást pedig éppen a céljáról 

papolók szorítják nevetségesen szűk keretek közé, s működését a célszerűtlen ellenőrzések 

ellenére, vagy éppen általuk kötik gúzsba. Miközben a személyzet számát illetően már régen 

alultervezett intézetekben elkezdődtek a leépítések, eszembe jut az éveken át hangoztatott 

külhoni példa, mely a minőségi ellátás biztosítását többek között abban látta, hogy annyi 

dolgozója legyen egy kórháznak, ahány ágyat működtet. 

Nagy várakozások előzték meg az irányított betegellátási modell bevezetését, melynek 

fő jellemzője az, hogy egy adott régió megkapja az odaszánt pénzeket, s maga sáfárkodik 

vele, a jobb gazdálkodás érdekében a beteg-utakat is követve és a megtakarításokkal a benne 

résztvevőket érdekeltté téve. A modell kialakításában szintén lobby érdekek működtek közre, 

s az valójában nem más, mint egy Angliában már csőddel végződött kísérlet importálása. 

Eleinte a résztvevők némi anyagi előnyt élveztek, de senki sem beszélt arról, hogy ezt nem a 

működés gazdaságossága biztosította, hanem a rendszernek megítélt többlettámogatás, 

melynek összegét az alapellátás többi részétől vonták el. Így aztán, amikor az így ellátottak 

száma növekedni kezdett, komoly etikai kérdések is felmerültek. Ma a támogatók jó 

lobbihelyzete miatt még élnek az így működő régiók, de a sikerek és balsikerek történeteit 

felváltva hangoztató „vitakorszakok” váltakozására mindenki jól és gyanakvással emlékezik. 

Egyébként jellemző volt mindvégig, hogy egy adott szakmai lobbi, mely gyakran és nem kis 

részben kormányról-kormányra átmentette magát, nem egyszer a magyar szempontból 

testidegen, „levetett” külhoni modelleket próbálta behozni. 

Említésre méltó történet, hogy nem sokkal a rendszerváltás után megjelent az az 

elképzelés, mely szerint a családorvos a bölcsőtől a sírig gondozza betegét. Meg is próbálták 

felszámolni a világhírű és hungarikumnak számító csecsemőgondozói és a 

gyermekgyógyászati hálózatot. Nem kis harc árán mégis sikerült megmenteni, de a 

gyermekvédőnőket még most is fenyegeti a veszély, hogy más korosztályokat is „nyakukba 

varrva” elveszítik hatékonyságukat, a gyermekorvosi hálózat jövőjét pedig az utánpótlás 

hiány kérdőjelezheti meg. Átlagéletkoruk jelenleg jóval 50 év felett van. Érdekes, hogy 

miközben az említett oktalan kísérlet folyt, éppen itt jártak azok a nyugati szakemberek, akik 

a Brunsvik Teréz által alapított modell „lekoppintásán” fáradoztak, mert rájöttek, hogy nem 

vált be a „bölcsőtől a sírig” elmélet. 

Jelenleg a magyar egészségügyi reform az „elkerülhetetlen elkezdés” stádiumában van. 

A sokat vitatott „Zöld könyv” tartalmával ismerkedik a társadalom – már amennyire tud, s 

amennyire ennek van értelme – hiszen a tendencia nem mutat a vélemények meghallgatása 

irányába. Többletforrást az egészségügybe nem tudnak adni. A meglevő anyagiak ésszerűbb 

felhasználása, ha sikerül is, nem lehet elég. Az ágazatból kivont összegek már jóval 

meghaladják a 15 ezermilliárdot. 
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A külső tőke bevonása direkt vagy magánbiztosítók segítségével nem lehet megoldás. A 

sikertelenséget éppen a sikeres példák mutatják. Így például a vesedialízis-állomások 

(művese-állomások) története. Privatizálásuk után az ezt „kimazsolázók” lobbija valóban 

behálózta velük az országot, a rászorulók könnyebben jutnak lehetőséghez, mint valaha, de 

árai az egekbe kúsztak, s ma már egyetlen beteg éves dializálása annyiba kerül, mint egy 

átlagos körzet teljes költségvetése. A biztosítónak ezt ki kell fizetnie a cégeknek, s ezzel a 

többi tevékenység szegényedik. Képzeljük el, ha tovább folytatódik a tendencia, mint ahogy 

folytatódik is. Például a laboratóriumok privatizációjával is továbbdrágul az ágazat. Az 

egyetlen forrás, a benne dolgozók alulfizetettsége tovább már nem szivattyúzható. Tudjuk jól, 

hogy nincs olyan tőke, amelyik ne óhajtana profitot termelni. Így aztán az orvosok – mára már 

amúgy is alacsony – számának további csökkenése, az Uniós elvándorlás fokozódása, a 

haldokló hiányszakmák vergődése az eddig kínkeservvel fenntartott színvonalra is rányomja 

bélyegét. A megszűnő kórházak, az ésszerűségre hivatkozva történő területi szakellátási 

összevonások hatalmas szállítási költségeket generálnak. A mentők ezt az igényt képtelenek 

kielégíteni, és a magánmentők finanszírozási forrásai is végesek. A költségeket és 

kényelmetlenségeket a lakosság kell átvállalja. Így az ellátottak száma is csökkenhet. 

Valójában úgy látszik, hogy egyetlen útnak a biztosításaikat fizető állampolgárok 

megsarcolását látják. A beteg kénytelen zsebébe nyúlni. Ezt részben ármányos nevekkel 

felruházott hozzájárulásokkal, illetve az állampolgárok költségeit tovább növelő 

magánbiztosítókkal érhetik el. Ismét egy megoldás, melyet máshol már sikertelenül 

alkalmaztak. 

A magánbiztosítókat istenítő liberális szemlélet nem akarja beismerni a tényt, mely 

Európa-szerte már megélt tapasztalat, hogy azok meg a lakosságból mazsoláznak. 

Folyamatosan jön nyugatról a panasz, miszerint a gazdag, egészséges és fiatal rétegek 

biztosítását próbálják megkaparintani, s nem az elöregedett, beteges és szegény lakosokra 

vadásznak. Őket erre semmiféle törvény vagy szolidaritási elv nem kötelezi. Az állami 

biztosító marad e rétegek egyedüli reménye, s a Bismarck-i szolidaritás emlékei jegyében 

majd megkapják a minimális ellátást. Az európai színvonalat azonban már csak azok 

remélhetik, akik képesek lesznek azt megvásárolni. Az egészségügy kettészakad a szegények 

és a gazdagok ellátásra. 

Egyszerű igazságokból áll az egész történet, melyeket különböző időszakokban, 

különféle módon próbáltak félremagyarázni, ködösíteni, leplezni. A cél mindenkor az anyagi 

felelősség elkerülése volt. Mára oda jutottunk, hogy a jobb és baloldali kormányok által is 

elismert Népegészségügyi Programokat, melyek katasztrofális helyzetünk megoldásának 

kiindulópontjai lehettek volna, szakminiszteri szózat kérdőjelezi meg mondván, hogy nem 

programokra van szükség, hanem a gyógyításra. Vagyis az egészség fogalma megint 

összezsugorodik, az egészségügy kivonul az egészség komplex fogalmának kritériumait 

megvalósítók csoportjából, s megpróbál csupán saját, szűken értelmezett területével 

foglalkozni, ami a többi résztvevő (a gazdasági, kulturális és környezeti feltételek 

biztosításáért felelősök) közönyét ismervén tovább csökkenti a reményt arra, hogy számtalan 

okból fokozódó fogyásunknak elejét vegyük. 

A megmaradás nem szerepelt egyetlen oldal kampányának tematikájában sem, az 

egészség-statisztikai mutatók tragikus figyelmeztetése is csak ímmel-ámmal. Félő, hogy az 

egészségügyi reform most is csupán egy szükséges rossz olcsóbbá tételére szorítkozik. 
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A humán erőforrás reprodukciójának víziója nem képes megkísérteni a pénzügyi 

agyakat. 

 

 

* 

 

ELMÉLKEDŐ ŐSZ 

 

 

2006. október 9.  

 

 

(SOKPUTTONYOS MÚLT) 

Kelet s nyugat között „oda-vissza származott” kolléganőm levelét olvasom. Gyűjtögeti a 

sokputtonyos múlt örömeit, fájdalmait, hiszen azok emlékké aszúsodva, és a tapasztalat 

hordóiban kiforrva, jelent s jövőt szépíthetnek, sőt szolgálhatnak. 

Csalódásainkról, fellángolásainkról, kétségbeeséseinkről, beteljesületlen vágyainkról, 

álmainkról, tanulságos életünkről, vagy inkább életünk tanulságairól kér leltárt.  

Ismét megjelenik bennem a nagy hiányjel, mert a befutott pályánk javát kitöltő 

kommunizmus, s az azzal jól láthatóan oly összefüggő újabb másfél évtized története csak 

töredékekben bukkan fel az irodalomban. Egyedül az önéletírások, naplók próbálnak 

átfogóbbak lenni a maguk – gyarlóságaik ellenére – őszinte bizonyítóerejével. 

Az önéletírást elkövettem, a naplójegyzetek folyamatosan gyűlnek. Most valami más 

kellene ide, valami rövidebb, ami ugyanakkor magában hordoz a minket zaklató kérdésekre is 

egy-egy feleletet. A kedves régi barát kérésének tehát egy fájó kérdés kimondásával és 

megválaszolásának kísérletével próbálok eleget tenni a mellékelt jegyzetben, s közben 

engedve a minket oly gyakran elragadó nosztalgiának, megkísérelek visszapillantani a közös 

indulásra és a befutott pályára is. 

A közvetlenül a magyar négy év előtt, alatt vagy után született magunkfajta kisebbségi 

értelmiségi Erdélyben, azokban az évtizedekben másfajta emberré formálódott, mint az 

anyaországi. 

Olyan csalódásokkal áldotta meg a sors, hogy minden mesterséges ellenhatást cáfolva, sőt 

éppen azért, a szó legnagyobb magától-értetődésével lett magyar. Nem magyarkodó, nem 

hivalkodó, nem hőzöngő, nem másokat el nem fogadó. 

Fellángolásai az eléje állított mesterséges akadályok leküzdésére voltak hivatottak. Azok 

olyan teljesítményeket csiholtak ki belőle, amit a „csak” osztályharccal sújtott kintiek is 

ismertek, de sokkal egyszerűbb formában. Hiszen az őket elriasztani hivatott akadályok csak 

egypúpúak voltak. Ha azon általmásztak, utána már megismerhették az adósságdollárokkal 

megtámaszott langyosságnak az akarat pezsgését fékező hatásait. 

Tudjuk, hogy a magunkfajta erdélyi kétségbeesései sorsfordítóak lettek. Mert legtöbbször 

a szülőföld elhagyásával végződtek, és soha nem gyógyuló sebeket kellett tudatosan 

felvállaljanak, nem csak olyanokat, melyeket a határ átkúszása közben a szögesdrót okoz, 

hanem mélyebbeket, ott legbelül üszkösödőket, halálig hordozottakat. 
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Az a dolog, ami soha nem teljesül be, az volt a legravaszabb megtévesztőnk. Mert tudtuk 

mi már tapasztalatunkból, hogy a világ nem a mi gondunkkal van elfoglalva, de egy ideig azt 

hihettük, hogy a véletlenül jó irányt vett történelmi fősodor most segít majd abban, hogy 

legalább könnyebb, elfogadhatóbb, túlélhetőbb legyen a számunkra elfogadhatatlan, a 

megálmodni is tilos elmaradása. Aztán kiderült, hogy jólszabott európai mezében nem az 

ésszerűség, nem a valódi jogok világa, nem a haladás közeleg felénk, hanem a globalizáció, 

az a nemzetekfeletti érzéketlen kapzsi erő, mely még önmagát is képes felfalni, s még ez 

lenne a legszerencsésebb vég számára. Bizony azt nem érdekli a kisebbségi sors. Sem otthon, 

sem tömbben, sem szórványban, sem amelyik az anyaországban remélne hiába hazát, sem 

amelyik a jólét világának sivárodó biztonságában keresné ugyanazt. 

Van hát miről írnom a kapaszkodónak szánt lélekbugyor-történetekbe. 

Persze tudom, azt megmondani, hogy mit tehetnénk, a legnehezebb. 

Talán hányatott sorsunkból annyit mégis leszűrhettünk, hogy van amiben nem csalódtunk.  

Nem csalódtunk két kezünk és két féltekénk erőfeszítéseiben. 

Nem csalódtunk a megpróbált barátságok erejében. 

Nem csalódtunk a múltunkhoz való ragaszkodás vigaszában. 

Sajnos nem csalódtunk mindenkinél erősebb veszélyérzetünkben. 

Nem csalódtunk abban, hogy igaz és nagy óhaj, mely szerint nagy szükségünk volna egy 

hazára, de annak még nagyobb szüksége van most reánk. 

És soha nem csalódtunk a Gondviselésben, mely nem csak napi áldásaival, de megpróbáló 

erejével is mindenkor javunkat szolgálta. 

Még megpróbálunk álmodni, még kötelességünk utódainkat is álmodni tanítani, és igen 

célszerű lenne számvetést készítenünk a végső nagy álmodás előtt. 

Ez a számvetés szigorú kell legyen magunk és mások irányába egyaránt. De míg 

magunktól el kell várnunk a hibák és bűnök megbánását, addig másokkal szemben ne legyünk 

ilyen kemények. Hagyjuk ezt rájuk. Mi gyakoroljunk megbocsátást. Ez a legnemesebb és 

legjobban kamatozó befektetés. Persze egészen más módszerek és erővonalak mentén a 

magán – és a közéletben. 

A haza és a nemzet becsületét és jövőjét azonban a leghatározottabban kérjük számon 

magunkon és embertársainkon egyaránt. 

 

 

* 

 

 

(HONNAN HOVÁ ÉS MEDDIG?) 

A liberális páholy vitaestjének zsongása már csendesedik. Ide is eljöttem – mint annyiszor – 

tudósítani, információt gyűjteni az egészségpolitika világából. Színvonalas társaság, érdekes 

esték sorát ajándékozták nekem, s megannyi témát. 

De most valami olyan történik, amit én eleddig, huszonkilenc éves anyaországi 

pályafutásom során személyesen nem tapasztaltam meg. Hallottam sok hasonlóról, de magam 

még nem váltam szenvedő alanyává. 
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Jóhiszemű feltételezés szerint, a liberális gondolat, a másság elfogadásának egyik 

fellegvárában rámkérdez a vezér. S szól: azt hiszitek ti, hogy erdélyinek lenni kutyabőrt 

jelent?  

Az olvasó persze okát tudakolná a kérdésnek. S van is ilyen. Néhány nappal előbb a 

Vasárnapi Újságban nyilatkoztam az egészségügyről. Nem politikai felhangokkal, bár van 

véleményem a politikáról és annak ilyen irányú felelősségéről is, hanem saját észrevételeimet 

tolmácsolva a kialakult vészhelyzetről. A zárómondatban megjegyeztem, hogy amúgy, erdélyi 

lennék. Csendesen, szerényen mondtam, egyebek között. Mert ezt minden nyilvános 

szereplésem, minden eddigi kitüntetésem átvétele alkalmával, ha lehetőséget adtak rá, 

megtettem. Okkal. 

 

 

* 

 

 

1954 kora ősze napsugaras volt. A székely főváros, melyet még annak nevezhettünk, 

barátságos, langyos öleléssel fogadta a tizenhatodik életévüket alig betöltött és a 

szerencsésebb(?) esetben idősebb gólyákat. Az Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet, melyet a 

kincses városból a visszatérő román hatalom száműzött ide, már kibocsátotta első végzőseit. 

Már kivívta a megbecsülést. Köztudottan az ország egyetlen olyan egyeteme, ahol az európai 

hagyományok szerint képezik a hallgatókat. Itt még a latin nyelv használatos, és ez a látszólag 

csekélység, mintha magával hozna, mintha hátán cipelne egy rakás egyéb régi értéket is. 

Persze ennek vannak itt valóságos letéteményesei. Az egykori kolozsvári Ferenc József 

Tudományegyetemig, Nagy-Magyarország második egyeteméig nyúlnak gyökerei. És a 

Haynal iskoláig, nem beszélve más nagyságokról, kik vállalva a szolgálatot – magyar 

állampolgárként – itt maradtak Romániában, hogy a békeszerződés által biztosított és Csögör 

Lajosék által kiharcolt magyar egyetem, s ezen belül is az orvosképzés jövőjét biztosítsák.  

Már legenda az új alma mater néhány hónap alatt történt felállítása és megszervezése. 

Akik Kolozsvárról kiszorították, lehet, hogy azt remélték, nem sikerül. 

 

Egy ifjú ember a Klastrom utcán megy felfelé. Hosszú nadrágja már van. Zakóval 

azonban egyelőre nem büszkélkedhet. Utolsó – egyszer már kifordított – lódenkabátjából 

készített az öreg sánta Hartmann bácsi valami lemberdzsek félét. Háromszor is volt próbálni 

nála a kolozsvári Alkony utcában. A vén varázsló, nehéz idők nagymestere, kezében krétával, 

fogai között gombostűkkel szűrte a szót. Tanácsokat osztott kellő tisztelettel. Erdélyt s annak 

sorsát is emlegette, akár azon nagy emberek, kiknek beszélgetéseit a fiatalember apja 

társaságában hallgathatta éveken át. 

Az újdonsült egyetemi polgár, kinek ekkor fogalma sincs arról, hogy ezt valaha így is 

nevezték, a szovjet módszer bevezetésének köszönhetően évi két osztályt végezve, a tizedik 

után érettségizett. Ráadásul az első elemit elvitte a háború. Nagyanyja és a hozzá hasonló 

módon áldott emlékezetű Palkó tanító úr készítette fel az év végi vizsgára, (és követte kis 

tanítványa életútját haláláig) s egyenesen a másodikkal indított. Kilenc osztálya van tehát. Ez 

kilenc feszült hangulatú esztendőt jelent. Csengőfrásszal megtoldva és ezzel párhuzamosan 
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piros nyakkendővel is ékesítve. Merthogy az osztályharc évről évre fokozódik. Ezért kell a 

vörösdiploma is a biztos továbbtanuláshoz. 

Kilenc sikeres, de nehéz esztendejével a háta mögött halad tehát a gólya felfelé az egykori 

Klastrom utcán. Ekkor még mindenki így nevezi, bár Vitéz Mihály a névtáblára is fellovagolt 

mint tudtán kívüli ország-egyesítő, akár a történelemkönyvekben. A város lakóinak hatalmas 

többsége magyar anyanyelvű. Az akkor divatos esti korzón a jókedvű diákok észreveszik, 

hogy ha – szórványból vagy más okból román környezetből érkezvén – bírják és hangosan 

beszélik az ország nyelvét, utánuk fordulnak. Olyan is van még a városban, aki idegen 

nyelvnek hiszi. 

A lódenzöld gólya elhagyja a vártemplomot és a bástyákat, a Papiu Ilarianról elnevezett 

román gimnáziumot, melynek diákjait vidékről toborozzák, és egy kis rozoga épület előtt 

halad. Helybéli rokonságának nagy öregjei (olyan harminctól ötven évesek) sokat meséltek 

néki a Súrlott Grádics kisvendéglőről. Korgó gyomra felidézi az állítólag tizenhárom fogásos 

flekkenezésekről szóló történeteket. Aztán ugyanezt teszi lefelé haladván is. Ekkor már lelkes 

kollégákkal. Befordulnak a Borsos Tamás utca irányába, és a Köteles Sámuel felé veszik 

útjukat. Itt van a menza, az egykor volt jezsuita kolostor pincéjében. Az üveglapok alá három, 

négy rendbe sorolva dugják be a helyfoglalást is jelző jegyeket. Ha lehet, szép 

színésznövendék leányzók mellé. Szinte hallani lehet a domboldalon a gyomorkorgást. Ismét 

székelykáposzta, csonttal. És barna kenyér. Hetente 5-7 alkalommal, vagy délben, vagy este. 

Még csak beszélik, hogy az Apolló palotában működő internátus mellett, a hátsó traktusban, 

új menza létesül. Egyelőre azonban a jezsuitáknál osztja kegyeit és a csontos káposztákat Elza 

a konyhatündér. Innen pedig lelátni a rendőrség udvarára. Egy másodéves kolléga harsányat 

üvölt románul. Drepti! (Vigyázz!) És a hatalom letéteményesei dermedten merednek 

vigyázzállásba ott alant. Hogy a kolléga népi származásának, vagy őrangyalának köszönhette-

e a diplomáját, már nem tudni. A fontos dokumentumot aztán Moldovában hasznosította. A 

román elvtársak – általuk soha meg nem szolgált – testvéri barátságára sóvárgó magyar rektor 

küldte oda sok-sok társával, beolvadásra szánt emberszállítmányként. És úgy, mint valaha a 

rabszolgákat. 

Hősünk az egyetem egyik legfiatalabb hallgatója. Csendes és vézna figura. Még fogalma 

nincs arról, mily mértékben gyermeteg, de az elkövetkező években alkalma van 

megtapasztalni fiatalságának minden hátrányát. A középiskola és a román környezet 

kettősségeiben edződött óvatossága és szerénysége itt új elemekkel gazdagodik. Megszenved 

a nemek harcában is. Kolléganői még nem nézik ki belőle a későbbi, a kor keze által formált 

figurát. Származását továbbra is kényesen takargatja, azonban az adott helyzetekben 

felhangzó kellemetlen kérdésekre jól felkészülten áll az épülő romániai szocializmus kellős 

közepén. 

A magyar hangulatának felhígítását még el nem szenvedő Erdély egyik polgárvárosa éli 

életét, és élvezi az egyetem közelségének előnyeit.  

Az idő gyorsan repül, és eltelnek az első – sorsdöntő – évek. Közben egy mély nyomokat 

hagyó 1956 is. 1957-ben, a bakteriológia vizsga után a nagyobbak, vállát veregetve közlik 

vele, hogy immár csak hatökörrel lehet visszahúzni, hogy ne legyen belőle is orvos. 

Az ökrök kissé késve, de annál váratlanabbul, két év múlva érkeznek. Ötödév végén, 

1959-ben. Leonte Rautu és Alexandru Moghioros elvtársak, s a helyi kiszolgálók 
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személyében. A kolozsvári Babes-Bolyai Egyetemen az ekkor kezdődő románosítást már 

bizonyos N. Ceausescu dirigálja, s véle nevezett I. Iliescu elvtárs. 

Hősünk áldozatul esik a fenyegető példa felmutatásával történő megfélemlítés ismert 

módszerének. Boszorkányperre emlékeztető nagygyűlés, majd döntés. Észre sem veszi, s már 

ott rángatja gyenge karját egy ólombánya kompresszora. Aztán sorsa némileg jobbra fordul, 

de ismét az ólommal jár jegyben. Ólomkeretes ablakokat készít. Torkát a szalmiákgőz marja, 

máig ható eredményességgel. És mindenütt ismét a teljesítménykényszer, mint annakidején a 

középiskolában. Akkor, hogy bekerüljön, most, hogy visszakerülhessen. Ami sikerül is két év 

veszteséggel. Sokszoros élmunkásként. 

Új évfolyama szeretettel fogadja, és gyökeres fordulatot vesz a félszeg diák sorsa. 

Megemberesedve, immár nem mint az évfolyam legifjabbjainak egyike, hanem a 

szeniorokhoz tartozva, élettapasztalattal, s semmi kétség, némi glóriával feje körül élvezi a 

sikereket.  

Könnyebben megy a tanulás, hajlékonyabbak a kolléganők és egyéb női-hölgyek. És már 

elhelyezte magát a romániai diktatúra bonyolult társadalmi skáláján. 

Egy minden rettenete ellenére csodálatos nyolc év végén elnyeri diplomáját. 

A kihelyezési ceremónia mutatja meg igazán, hogy jól mérte-e fel azt a bizonyos skálát. 

Amint várható, etnikai alapon kerül jelentős hátrányba. Ami, helyi szokás szerint, 

pályakezdőnk lendületét csak fokozza.  

Orvoslakást, szülőotthont, falusi kórházat épít, gyógyít, szervez, olt és 

csecsemőhalandóság ellen küzd, és kötelező vöröskeresztes bélyegeket árul. Jelent és újra 

jelent. És persze megnősül. A kisebbségi sors valósága nap mint nap neveli. Ennek 

megfelelően fejlődik is. Újabb körzet, újabb építkezés, majd sikeres vizsgák, versenyvizsgák, 

s máris általános főorvos, utóbb ismételt és megújuló etnikai sasszék után szekundár 

(rezidens) a vásárhelyi, majd a kolozsvári pszichiátriai klinikán. 

Kolozsvár, ahol utolszor munkásruhában sürgött a főtér aszfaltján, és készítette, majd 

szerelte a Szent Mihály templom ablakait, most egy pillanatra, mintha kegyes lenne hozzá. 

Egy disszidálás, és véletlenül mint az eltávozott státusáért folytatott korábbi versenyvizsga 

következő helyezettje, birtokosa lesz a megyei egészségügyi főinspektor veje által előtte 

elnyert, majd jobbsorsba távozása által megüresedett állásnak. Újabb lendület. Mentálhigiénés 

központot szervez az egyetemi városnak és a környékkel együtt több mint másfél millió 

embernek. Aztán alig, hogy megérkezik az elismerés, máris megszűnik az állása. Mehetne a 

bűnöző elmebetegek kezelésének és a politikai elmegyógyászatnak – hazátlanok számára is 

megengedett – vonalára, akár vezető beosztásban is. 

Az események hatására tovább erősödik benne az ellenkezés és a változtatás óhaja. Amíg 

alkalma volt szolgálni és a magyar szellemi központ jeleseit segítve, úgy érezte, hogy tesz 

valamit, eszébe sem jut más utak keresése. De mikor közlik vele nyíltan, hogy ebben a 

városban nincs szükség magyar orvosokra, s ezt barátságos vállveregetéssel, mi több 

munkáját megdicsérve teszik, már eldől további útja. 

Három és fél év megaláztatásai után, házától s ingóságainak is jelentős részétől 

megfosztva, magyarságában számtalanszor megsértve és megalázva érkezik az anyaországba. 

Abba a hazába, melyet az elbocsátó hon hivatalnokai jó előre megpróbáltak előtte is 

bemocskolni, nevetségessé és idegenné tenni, ráadásul annak internacionalista – jószomszédi, 

saját nevetségességét nem is érzékelő – együttműködésével. A friss áttelepülő erre utóbb jön 
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rá. S arra is, hogy e két szomszéd viszonylatában ez a helyzet már régen ilyen, s még sokáig 

ez marad. Az egyik, a történelem által is kegyelt, bolonddá teszi a másikat, miközben az hol 

ilyen, hol meg olyan okból ezt nem tudja vagy nem akarja felfogni. 

Az álmok országába érkező ekkor még nem találkozik az ezt irányító elnemzetietlenítő 

erő igazi arcával. A magyar lakos és a középvezetés mondhatni szeretettel és segítőkészen 

fogadja. Az indulás nem könnyű, de mégis szép. Felemelő pillanat a talpraállás utáni első 

hazai látogatás, kevesebb, mint egy évvel az áttelepülés után. Berendezett lakás, saját Zsiguli, 

a kor mércéje szerinti elegancia. A kocsiban sztereóban szól Vivaldi Négy Évszakja. A két 

gyermek boldogan fészkelődik a hátsó ülésen. Erdély gyönyörű. Olyan részeit látogatják meg, 

ahol addig nem is járhattak. 

És elkezdődik a segítségnyújtás egy újabb időszaka. A folyamatos vendéglátás, az érkezők 

minden szempontból megszervezett feltankolása, ha kell ügyintézés, áttelepülőknek lakás – és 

állásszerzés. Sokaknak. Nagyon sokaknak. Mert Erdély és a gyökerek ott élnek a 

mindennapokban, a segítés vágyával egyetemben. 

Közben a puha diktatúra felfedi a jövevény előtt is valódi arcát. Kihallgatások, 

meghallgatások, megfigyelések következnek. De elérkezik 1987. Ez az az év, amikor a sors 

ismét feladatot jelöl ki a kifordított zöld lóden egykori tulajdonosának. 

Baráti súgásra, pályázat útján, a főváros mellé kerül. Itt pedig alig, hogy gyökeret ereszt, 

reáköszönt a fordulat esztendeje. 1989-et írunk. A tennivágyás hazulról hozott ösztöne még 

erősebben kezd működni. Lehetőség van a cselekvésre.  

Először az Orvosi Kamara munkáját szervezi, de ennek kapcsán felismeri, hogy itt lenne 

az ideje a médiában is megpróbálni képességeit. A véletlen és a baráti tanács ismét segítségére 

siet. Alapítója lesz a PHARE alapellátási lapjának. És ezzel elkezdődik egy új élet. A 

következő tíz évben öt lapnak lesz főszerkesztője, négynek alapítója. Utóbb a millennium 

évében ő kapja a MOK médiadíját. Az anyaország orvostársadalma, miközben az erdélyi 

orvosok befogadása egyre nehézkesebbé válik, s egyre több az őket érő irigy támadás, csodák-

csodája, befogadja. Sorra kapja a további kitüntetéseket, a Házi Gyermekorvosok 

Egyesületétől a gyermekhálózat megmentéséért folytatott eredményes küzdelmeiért, majd az 

akkor alapított családorvosi életműdíjat, s végül a Hippokrátesz emlékérmet is. Mindent, amit 

a szakma adhat. 

Ezenközben kiterjedt levelezéséből kiindulva, addigi írásait, majd kortörténetet jelentő 

család és élettörténetét adja ki. Összegyűjti naplójegyzeteit majd verseit és végül 

egészségpolitikai írásait is. Két év alatt hét kötete jelenik meg. Könyvbemutatók sora, sikerek. 

Számos lap közli írásait. Öt rovatot is vezet. 

A legszebb pillanatok, persze, az otthoni sikerek. A Kolozsváron, Marosvásárhelyen, 

Sepsiszentgyörgyön rendezett könyvbemutatók meleg hangulata. 

És amíg mindez zajlik, munkahelyén, körzetében, az otthont jelentő közösségben átéli azt, 

ami számára nagyobb dráma és gyógyíthatatlanabb sérülést okoz, mint az, amit szülőföldjén 

az idegenek követtek el vele. 

Az őt látszólag befogadó ország közössége, mint annyi más helyen is, tehát erdélyi 

származásától függetlenül, nem érti meg az érdekükben tett erőfeszítéseit. A tudati rombolás 

elérkezett arra a fokra, amikor a szolgálat szellemét - mely persze már nem független erdélyi 

gyökereitől – el sem hiszik. Ez itt a XX. század végén felfoghatatlan. Dolgozni, segíteni, 

esetünkben nagyszabású szűrő-gondozó tevékenységbe kezdeni nem lehet hivatástudatból. A 
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hátsó indítékot, a rejtett érdeket keresik. Durván, ocsmányul, de hiába. Viszont majdnem 

megakadályozzák a szép terveket. De ez csak részben sikerül. Nagy csakazértis 

nekifeszüléssel, saját erőből hajtja végre. Mégis sokáig a látható kész tények, a valóság sem 

győzik meg a kétkedőket. Rájön, hogy ez egy ilyen ország. A következő évek leplezik le 

előtte a korrupt szellem és a gerincmorzsoló jelen pusztító munkájának eredményeit annyira, 

hogy e kételyeket magyarázni is tudja.  

Közben a település mégis megemészti a valóságot. Vezetőcserék után kiderül, hogy a 

közösség átlátta azt. És saját községében is kitüntetik, a településért sokat tevőknek kijáró 

címmel. Úgy érzi számára talán ez a legfontosabb elismerés. 

Az eset alkalom arra, hogy visszatekintsen azokra a tényekre is, melyek kézzelfoghatók 

életében: kilenc orvosi rendelőt épített, vagy újíttatott fel, egy szülőotthont és egy falusi 

kórházat hozott létre szinte saját erőből, és megszervezte Kolozsváron a Mentálhygiénés 

Központot. Írt 15 és kiadott eddig 10 kötetet, ezekből kettő második kiadását is megérte. A 

fiókban kiadásra váró kötetek gyarapodása közben a Magyar Írószövetség is tagjai közé 

választotta. Alapított négy országos lapot, ma is öt rovatot vezet, közel ezerötszáz írását 

publikálták. Közben több mint egy évtizedet ingázott úgy, hogy télen sötétben indult és 

sötétben érkezett, és kilencszer rakott új fészket családjának, míg végre elvesztett szülőháza 

helyett újat épített. 

Nem feledi a legfontosabbat sem. Hiszen két gyermek és egyelőre öt unoka is ott állanak a 

képzeletbeli leltárban, és szerencsére mellette is. 

De nem csak saját sorsa foglalkoztatta ezekben az években. A médiában végzett munka és 

a közös gyökerek ápolása közben élő kapcsolatok révén ezernyi jelet kap arról, miként 

ütközik az anyaország orvostársadalma a körülbelül 2500 átérkező erdélyi kollégával. 

Miközben azok az esetek több mint 80 százalékában nehéz, az anyaországiak által el nem 

foglalt állásokat töltenek be.  

Az idegenből immár befogadottá vált médiamunkás ott ül egy jelentős vitaesten. Ismét 

egy liberális, majd egy baloldali szakmai-honatya szól: Marosvásárhelyen nem is egyetem 

működött, az csak valami bábaképző volt. Aztán a hazai váratlan és várható orvoshiányról 

vitázva megjegyzik, hogy idegen erőkre lesz szükség, de „nem ám” határon túli „gyengén 

képzett magyarra”. Inkább itt tanuló jemenire, vietnámira. Ő mélységesen felháborodva szót 

kér, s elmondja az erdélyi magyar orvosképzés történetét. És némi képet fest az egyáltalán 

nem balkáni román orvosképzésről is. Mert ebben valóban kilépett a szomszédos ország e 

nehezen szétfeszíthető keretből. Bocsánatkérés, megszégyenült távozások. Az eset mégis 

megdöbbenti és el nem felejthető sebet ejt rajta. Honnan ennyi harag, rosszindulat, 

félretájékozottság és durva, indokolatlan önbizalom? 

Közben alkalma van hazatérni és saját tanulmányainak helyszínén tartanai előadást. 

Néhány még élő tanára is ott ül előtte. Az alkalom felemelő, csak egy valami zavarja. Arra 

kérik, hogy románul tartsa meg. Előfordulhat, hogy román hallgatója is lesz. A nyelvet nem 

felejtette. Az évek során megesett, hogy fordítással is foglalatoskodott, román barátokkal is 

rendszeresen levelezett. Megtartja hát románul az előadást. Eszébe jut, hogy pár éve 

Szebenben egy nagy nemzetközi kongresszuson képviselte Magyarországot. Váratlanul kérték 

fel előadónak és ott sem vallott szégyent. A kongresszust ő zárta, érdeklődés és szimpátia 

vette körül, külön banketten is köszöntötték. A hallgatók közt ülő – egykor őt kiebrudaló – 
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főnöke és állásának egykori elfoglalója megszégyenülve távoztak a vastaps alatt. Micsoda 

regénybeillő fordulatai az életnek. 

De eszébe jut az is, hogy évfolyamainak – mert neki kettő is van ilyen – találkozóit sokáig 

nem engedték be az őket kibocsátó intézet épületébe. Sok volt köztük a „hazaáruló”, az 

idegenből hazalátogató. És az egyetem már-már azt hitték végleg román lett. Mára változott a 

kép, belépődíj ellenében használhatják az Alma Mater termeit. Tudja, hogy a leszámolás 

vágya ma is ott él a többségi vezetők szívében. De az európai ambíciók arra kényszerítik őket, 

hogy kivárjanak. Remélik, hogy ők megint ügyesek lesznek. Ügyesek, és megtalálják a 

feladat európai módszerekkel való végrehajtásához a kulcsot. 

Az évfolyam-találkozók lelket melengető alkalmak. Több mint ötven éve ismerik már 

egymást. Több mint fél évszázad telt el azóta, hogy a zöldfülű diák első alkalommal baktatott 

felfelé a Klastrom utcán. Ma már minden évben összejönnek. Lassan fogynak is. Csak az 

egymáshoz való ragaszkodás, az egymásnak örülni tudás nem fogy. Sőt, egyre csak nő. A 

beszélgetések arról szólnak, ami már eltelt, s azokról, akik majd folytatják. Az életutak 

változatosak. Vannak egységességükben, látszólagos egyhangúságukban tiszteletreméltók, s 

vannak színesen változatosak. Vannak sikeresek és küzdelmesek, és vannak sajnos tragikusak 

is. Mert egy száz feletti közösségben ez már így van. De valamennyi kötődik valamilyen 

módon az induláshoz, a gyökerekhez, azokhoz az együtt töltött évekhez és az együtt vagy 

külön, de hasonló gondok nyomása alatt megküzdött fél évszázadhoz. 

Ami hátravan az a tapasztalat közvetítése, a gyökerek tiszteletének átadása, az 

atomizálódó világ romboló hatása elleni harc. A magyarság ama tiszta értelmű megőrzésének 

szolgálata, az erőt és tartást adó erdélyi hagyomány ápolása. Mert ezt a harcot megfáradva, 

meggyötörve, kisemmizve is lehet folytatni az utolsó leheletünkig. 

* 

 

A másságot sérteni nem átalló, intoleráns liberális kérdezőmnek lehet, hogy mégis volt 

némi igaza. Ha a kutyabőr, mint egykor, kötelességeknek való megfelelést is jelent, akkor 

bizony mondom néki, erdélyinek lenni kutyabőrt jelent. Ezt enyéim között egy életen át volt 

alkalmam megtapasztalni. 

Az olvasótól pedig elnézést kér a zölddzsekis kisdiák és az ősz orvos-író. Mi ketten 

azonosak vagyunk, amint azt persze mindenki sejtette. Még azt is hozzátenném, hogy a cél 

nem a siránkozás és nem is a kérkedés volt, hanem csupán egy tanulságos életút őszinte 

felvázolása. Honnan indultam valamint hogyan és hová értem. S persze az örök kérdés, hogy 

van-e még: merre, tovább? 

 

A Vásárhelyi korzón már inkább a magyar szó után fordulnak meg az azt nem kedvelők. 

Hírét hallottam, hogy az immár román vezetők pezsgős ünnepet rendeztek, amikor többségbe 

kerültek a magyar városban. Arra is emlékszem azonban, hogy nemzetközi szerződések tiltják 

a létező etnikai arányok mesterséges módosítását. Amint azt is tudom, hogy van, ahol ezt 

másként teszik. Mert a délvidéki tömegsírokról is hallottam. Azokról, melyek igazság szerint 

nem érdeklik a civilizáltnak nevezett világot. Azt az Európát se különösebben, melynek 

büszke tagjává alázkodtunk. De azt is hallom, hogy iskolánk újra éledezik. Jeleit mutatja 

annak, hogy továbbra sem nevezhetik bábaképzőnek, de ott bábáskodik egy új erdélyi magyar 

orvosnemzedék kibocsátása körül. És jelei vannak annak is, hogy ott a szülőföldön talán még 
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hamarabb fognak rájönni arra, aminek az anyaországban is megmentő felismerésnek kellene 

lennie. Minőségre van szükség. Tudjuk, hogy egyelőre fogyunk, de azt is, hogy 

megmaradásunkhoz először a minőséget szükséges megvalósítani. Ez hozhatja majd magával 

a mennyiséget is.  

Ott, teher alatt, vajon hamarabb fogják elérni, mint az európai csábításoknak behódolni 

kész anyaországban? Még ez sem kizárt. Hiszen Erdély átmentette már egyszer a magyart a 

jövőnek.  

Amint egyéni életútjaink is a csodák sorozatából épültek, úgy ennek a nemzetnek a 

története is a végveszedelmeknek és csodás talpraállásoknak a története.  

Legyen hát ez az, ami utolsó percig erőt ad nekünk a küzdelemre. 

 

 

* 

 

 

2006. november 8. 

 

 

(ADVENTI LEVÉL 2006.) 

Idei adventünket megelőző hihetetlennek tűnő események után próbálom összeszedni 

gondolataimat, melyeket részben szemtanúként, részben a képernyőre meredve, de elsősorban 

is lelkem legmélyén vert szét a Harmadik Magyar Köztársaság általam is fenntartott 

rendőrsége. Ha testemen csattantak volna a kardlapok talán hamarabb józanodok ki, mint így, 

az elképzelhetetlen képek és vérlázító bizonyítékok hatása alatt. 

Brassó és Csík között az első tükörjégen halad velem a nyári gumikon gördülő naiv 

anyaországi gépkocsi, olykor átláthatatlan hózáporban. Gondoskodó baráti kéz próbál 

eljuttatni egy gondoskodó baráti házba, de erre a jelek szerint alig van esély. A cél, egyelőre 

csak halvány, mi több egyre halványuló távoli remény. Aztán egyszerre úgy néz ki, hogy 

mindennek vége. Ott állunk a kocsi mellett félcipőben az éjjeli hóviharban. Érdekes módon 

nem a rémület telepszik reám, hanem gondolkodni kezdek. Választhattunk volna más 

időpontot, esetleg más utat, másfajta gumiabroncsot. Rajtunk is múlik a baj, amelybe 

keveredtünk. Most azonban csoda történik. Roncsot szállító szerelőkocsi és egy őt kísérő 

személyautó áll meg mellettünk. Vidám, nyugodt és tagadhatatlanul székely fiatalemberek 

ugranak ki a kabinból. A december 5-én cserbenhagyott fiataloknak esze ágában sincs 

törleszteni. Ja, nyári gumi! Szól az egyikük. Szálljanak ki, szakember vagyok, majd én 

felviszem a kocsit a tetőre, s aztán ez az ember átkíséri magukat a hegyeken. A sikeres 

művelet után kedvesen nyújt kezet, és szemrehányást sem téve továbbmegy.  

Ezek után, a minden helyzetben nemzetben gondolkodni kénytelen erdélyi elme már 

általánosra is vált. 

Most amikor a legcsekélyebb mértékben is lehetetlen a becsületes magyar párbeszéd 

szintjén megszólítani azokat, akik országunkat e veszedelmes útra vezették, most van itt az 

ideje magunkba tekinteni. Választhattunk volna-e más útra terelő vezetést, létezett-e 

számunkra más ösvény, esetleg más eszköz a kényszerűen nehéz meneteléshez? S ha igen, 

bűnös-e ebben az egész nemzet vagy sem? 
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Az utóbbi évek tapasztalata már mindenkit meggyőzhetett arról, hogy a nemzetnek 

egyik fele részben közönyös, részben pedig tudatlansága, neveltetése vagy ügyesen felkínált 

érdekei miatt vak. A társadalmat tűzzel-vassal atomizáló és önérdekre okító neoliberalizmus, 

a globalizációs fogyasztói gondolkodás eszközével települt a fejekbe, s mint a szivacsos 

agyvelőgyulladás, lassan zabálja fel a tekervényeket. 

Na de a másik, a látók tábora mit tesz, s mekkora valójában? Kétségtelenül létezik, 

hiszen a kis különbségekkel elvesztett parlamenti, sőt a hatalmat meg nem rengető, egyéb 

választásokon még többséget alkotni is képes tömeg letagadhatatlan tény. Csak a nyertesek 

nem akarnak tudni róluk. Illetve nagyon is, ha élő tömeg formájában jelennek meg az 

utcákon, tereken. A módszert is megtalálták megfélemlítésükre. Nem véletlen, hogy nem a 

kisebbszámú (de a provokáció pillanatáig heteken át békésen szervezett) radikálisok 

megfélemlítése volt a fő cél. Azokat a békés nagy tömegre – az ország úgynevezett másik 

felére – kellett ráhajtani, és azzal összekeverni, hogy aztán beindulhasson a mindenkit 

megfélemlítés szörnyű gépezete. A magyar rendőr ugyanazt tette, mint a hodáki lerészegített 

román. Vakított. A hodáki – durva vagdalkozással – nagy írónkat fosztotta meg fél szeme 

világától – s utóbb kiderült – életétől is. A magyar rendőr célzott lövéssel dolgozott. 

Legnagyobb ellenségei a magyar kisemberek voltak. Tehát a rendőr megbízói tőlük félnek a 

legjobban.  

Hogy a magyar kisemberek becsületes tömege félelmetes, azt nagyon is értem. Közben 

azonban magunkbatekintést gyakorolván arra gondolok, hogy vajon mennyire jelent veszélyt 

a gonoszra a magyar értelmiségi, a tisztánlátni képesek csoportja? Ismét észlelem az 

értelmiség árulását, melynek oka ugyanott lelhető fel, ahol a fogyasztói társadalom által 

elcsábított tömegek buta önzésének említett gyökerei. A kádári örökség nem múlik el. A 

kihalni vélt szellem generációt vált, s újra éled. Hiszen a vidám rabokkal telt barakknál 

egyetlen keleti táborhely sem készítette jobban fel lakóit a globalizáció vidám rabságára. Az 

eladósodás mint a hatalom megtartásának módszere újfent tettenérhető. 

Az értelmiség – a kolbászszegény egytál lencse reményében – részben bizony eladta 

magát, közülük sokan még a tudatos árulást is felvállalták. Mások viszont egymással 

vitatkozva, meddő okoskodással töltjük időnket. Beszédeket mondunk, cikkeket és 

elektronikus üzeneteket írunk és olvasunk, s meghalunk a „jól megmondtam, jól megmondta” 

elégedettségével. Erre pedig az országvesztők már nem is figyelnek, legfeljebb 

titkosszolgálatuk gyűjti az anyagot be, arra gondolva, hogy a diktatúra egy még arcátlanabb 

pillanatában majd jól foghat. 

Így telnek hát a magyar értelmiség évei, kis és nagy árulások és önáltatások közepette, 

az eredménytelenség jegyében. Pedig ’48 és ’56 szikrái is értelmiségi fejekből pattantak ki, s 

lobbantották lángra a kisemberek folyékony gázzá préselődött keservét. Vagy akkor a nemzet 

egysége még nem volt ennyire megbontva? Az árokásók akkortájt nem tudtak olyan tökéletes 

munkát végezni, hogy még az ásás és az ásók használatának tényét is másokra testálják. 

Elgondolkodtató az egykori kommunista elit és a mai posztkommunistának nevezettek 

közötti különbség is. Akkor mintha több lett volna számukra a látszólag betartandó 

játékszabály. Mai utódaik – egy úgynevezett rendszerváltást követően – olyan erősnek hiszik 

magukat, hogy nyugodtan hazudják le a napot és a csillagokat is az égről. Azt a vöröset 

kivéve. Azt ott látta a megveretett utcai járókelő a rendőrőrs szekrényének tetején mint 

ereklyét. 
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Eltelt egy újabb nehéz év, és tovább haladtunk visszafelé. A haza sorsa nemhogy jobbra 

fordult volna, de már emlegetni is nevetség tárgya. Aki emlegetni merészeli, az magyarkodó 

megszállott, populista, szélsőjobboldali, vagy amit akartok. 

Hova vezet ez az út? Csupán a nagyvilág okolható érte, mely a globalizációs célok 

vezérelte Európán keresztül abban érdekelt, hogy olyan kiszolgálói legyenek mindenütt, mint 

akik nálunk uralkodnak? Vagy ideje ismét és ismét magunkba nézni, kegyetlen őszinteséggel, 

könnyű álmot nem tűrő igazmondással? 

Én azt hiszem ez utóbbi lehet az egyetlen út a magyar értelmiség előtt, s akkor kiléphet 

közönyéből, drága áron kialkudott olcsó tespedéséből, ráébredhet felelősségére s arra, hogy a 

jeges úton haladva az elszórt homokszem is életmentő lehet és elvezethet a közös baráti ház 

melegébe, eljuttathat a nagy összeölelkezés várva várt pillanatáig.  

Gumilövedékek és gumibotok hideg és hazug világában közlekedve azonban, nem fog 

ártani megválasztani a megfelelő gumiabroncsot is. Mert az út még jó ideig jeges lesz, és a 

hóvihar meg a ködök, ködösítések ideje sem járt még le. A megsemmisítettnek hitt munkásőr 

páncéltörők mellett a lejárt könnygázgránátok is ott vannak az arzenálban – és hatékonyak! 

Remélem csupán egy ideig! Mert örökérvényű szavatosság nincsen a világon. 

Lám az advent – akaratunkon kívül – ismét kettős várakozásban köszönt reánk. A 

megszülető Megváltó hitének azonban mindkét várakozásunkat könnyűvé kell tennie. A kettő 

nem miattunk vált mára elválaszthatatlanná. Egész létünk átpolitizálódása sem a mi hibánk. 

Legyen hát mindkét várakozásunk erős hittől áthatott és bölcs megoldásokon 

gondolkodó, karácsony ünnepe pedig csodás erejével törje fel atomizált világunk 

örökkévalónak képzelt jegeit, hogy új erővel kezdjük el a 2007. esztendőt.  

 

 

* 

 

 

2006. november 19. 

 

 

VESZTES FIAK? 

1956 magyar forradalma a maga tragikus végkifejletével lett talán a leghatásosabb méreg a 

szörny elpusztításához. Tehát győztes forradalom volt. Ezt ma világszerte így értékelik, és 

tőlünk függetlenül elismerik. E téma körül a leggyanúsabb tojástánc éppen az 56 örökségét 

büszkén felmutatni hivatott magyar hazában van. Nem véletlenül! 

2006 ősze is valami hasonlót hozhatott volna, de egy más – sokkal ravaszabb – jegyeket 

hordozó korban, más generáció lelki-szellemi munícióját mozgósítva.  

Azonban míg ötven éve az apák győztek, most úgy tűnik, hogy a fiak vereségre állnak. 

Van azonban egy érdekes nézőpont, mely szerint ez is megfordulhat, különösen, ha a 

lendület új erőre kap, s megtalálja a legmegfelelőbb utakat a sötét háttér leleplezésére. Mert 

jelek mutatják, hogy egy tompán látó világban a leleplezésből ma semmi sem elég. E szerint a 

nézőpont szerint az Európa által támogatott, elfogadott, sőt jórészt (mi mindenről nem tudunk 

mi) európai támogatással választási győzelmet aratott hatalom egyre nyilvánvalóbbá váló 
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magatartásának felmutatása a modern eurodiktatúra lelepleződésének első állomása lehetne, 

az első adag méreg annak testében.  

Lehet, hogy így van. Most azonban az ’56-os apák fiai nem egységesek. Egy részük ott 

áll a könnygázban, a másik – őrült módon – a szemükre célzóknak szurkol.  

Mi a különbség a két korban élt egy nép két generációja, apák és fiak között? Mitől más 

1956 magyar tömege a 2006 őszén megnyilvánulóhoz képest? Mert különbség van 

sokmindenben, s főleg egy valamiben. Akkor a spontán egység mindent uralt. Ma minden 

sokkal tarkább. Ma az egész folyamat nehezebben átlátható, kuszább, átmagyarázhatóbb, 

zavarosabb. Szinte sugározza azt, hogy itt mindent átszőtt a központi ármány és a 

titkosszolgálati befolyás. Kósza hírek vannak, egyesek bizonyítékokat is emlegetnek, de 

egyelőre csak az eredmény az, ami ezt feltételezhetővé teszi. 

Bármilyen legyen is azonban a folytatás, az eddig történtekből az igazán tisztánlátók 

szerte a világban már felismerhetik Európa új arcát. 

A gyurcsányi beszéd volt az egyik nagy teszt. Ezekkel mindent lehet! Szólt a 

tudományos válasz. A nevelés sikerült. Az apák még magukban hordozták magyarságuk 

gyökereit, tudatuk magyar volt, gyakran még a másik oldalon is, – csak titkolva. Mára a fiak 

egy része egy másik Magyarországot képez, egy olyant ahol ilyen tudat nem létezik, s ha 

tudnak róla, akkor csak, mint veszedelmes és ártalmas valamiről. A kádári puha évtizedek 

terméke ez, melyet a már akkor működő és messzirelátó újkori liberalizmus tetézett s az aczéli 

politikán keresztül meg is valósított.  

Most egy szabadtéri kísérletre is szükség volt. Ezen belül egyúttal a még át nem nevelt 

lakosságot kellett kellőképpen megfélemlíteni. Így jutottunk el a babakocsikra meredő 

páncéltörőkig, az aggastyánok kardlapozásáig, a járókelők begyűjtéséig és megalázásáig, a 

rendőrök(?) rohadt magyarozásáig, a XXI. századi vakításig és hírek szerint halálesetekig is. 

A TV volt a provokálás főpróbája s egyben az alibi felépítése. Aztán következett a nagy 

nevelés. A forgatókönyv nyilvánvalóan létezett, és semmi sem volt spontán 

A most megmozduló tömegben összevegyült, de főleg összevegyítették a még nem 

elhanyagolható tisztességes nemzeti tudattal rendelkező ünneplőket a nemzeti tudatukat 

kereső és rossz helyen keresgélő tévetegekkel s a nem kevés provokátorral. A lépéseket 

sakkjátszmaszerűen látták előre. A TV ostrommal – szerintük – előre indokolttá tett brutalitás 

célpontja természetesen a nagy békés, vagyis igazán veszélyes tömeg megfélemlítése volt. 

Európa most is csendesnek bizonyult. Elcsámcsogtak az öreg seregélyesi páncélos 

utolsó „nagy tettén”, hogy a néhány liter gázolajat elhasználtatta a jól odakészített s mértékkel 

feltöltött öreg tankkal. Nagyon zavaros ügy ez is. A dolgok lényege azonban nem az egyetlen 

pár rozsdás lánctalp messzehangzó csörömpölése volt.  

A neoliberalizmus is elvesztette hímporát. A hímfi ezúttal Demszky névre hallgatott, és 

nem érte be azzal, hogy „benne volt a buliban”. Ő még szembe is köpte szemüknek hinni 

képtelen választóit, és a szeretett „vasprefektust” marasztotta, sőt kitüntette. Ezt nem lehet 

másként nevezni, mint arcátlanságnak, csúfolódásnak, mutogatásnak. 

A sokat vitatott TGM fel is szólította volt párttársait, hogy ezek után oszlassák fel 

önmagukat. 

A szintén sokat vitatott Pálffy István TV sztárbemondó hírhedt és meglepő nyári 

szövegében hazáját féltette. Ő is aggódott, hogy mi lesz most. Tatárt, törököt, Trianont 

túlélünk, de ezúttal baj van! 
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Igen, nagy a baj. A tatár, a török és Trianon után most az emberi törpék képében 

újjászületett szörny leselkedik reánk. 

A megfelelő méreg egyelőre kerestetik! 

 

 

* 

 

HATÁRTALAN TÉL 

 

 

2007. január 29. 

 

 

(KÖZÖS GONDOK NYOMÁBAN) 

Hamar eltelt ez a bő két és fél esztendő. Európa ismét meghízott. Reményeink ismét 

megfogytak.  

Alig történt meg az örömteli esemény, máris világos minden józanul gondolkodni képes 

ember számára, hogy a neoliberalizmus szellemében vágtázó globalizáció strómanja – az 

Európai Unió – azt tette, amiért létrehozták. 

Ebben az „európai” sikerben – vagyis az újgyarmatosítás mindent elfedő lelkesedést 

feltételező előrehaladásában – előbb az anyaország, most pedig az abból már 86 éve 

önmagánál is nagyobb darabot magáénak tudó új tulajdonos politikai elitje jeleskedett. 

Egyformák voltak a feltétel nélküli csatlakozás igyekezetében. A tárgyalások eredményei 

valójában csak az előre túllicitált elvárásoknak az eredetileg várt szintre való visszarendezését 

jelentették. Olykor még ennyit sem. A fellelhető különbségek árnyalatnyiak. 

A hatalmas agrárproletár tömegekkel belépő Románia nem számolt azok majdani 

sorsával egy olyan közösségben, amelyben éppen ők jelentik az egyik legfőbb gondot. A 

történelmi megújulásának csodáiról híres Magyarország vezetői pedig ugyanezt teszik azzal a 

réteggel, melyből a nemzet eddig mindenkor képes volt talpra állni.  

Az egész román agrárnépesség nem lesz képes vendégmunkásnak szegődni, s magyar 

megfelelői nem is hajlamosak erre. Mi az oka annak, hogy nem lepték el Európát a magyar 

vendégmunkások milliói. Ezeknek száma lényegesen kevesebb a szomszédokból 

kirajzottakénál. Apropó, érdekes módon erről még nem hallottam elemző összehasonlításokat.  

Mi lesz ezután? Kérdezhetjük. És hasonló kérdések sorakoznak még sok más ezzel 

egyenlő súlyú gond mögött is. A megoldások helyett gyülekező közös gondok csak 

szaporodni fognak. 

Mindjárt itt is van egy ezekből. Érdekes módon ellenkező előjellel, de hasonló súllyal áll 

előttünk a kisebbségi kérdés elmaszatolása. A Trianon óta megoldatlan nemzetiségi gondok 

terén a nyertes lépést sem tett az „európai” megoldások felé. Ami pedig mégsúlyosabb, a 

vesztes teljes mértékben kihasználatlanul hagyott a kisebbségek sorsának javítására kínálkozó 

több történelmi lehetőséget is. Ugyanis, ha nem a globalizáció által pártolt kormány vezet egy 

országot, akkor – mint kiderült – az lehet akár nemzeti is. Egészen, vagy legalább részben. S 

ha egy ország, vagy országocska (erre van több példa is) nemzeti kormányt képes magának 

választani, az adott esetben képes lehet az Unióval keményebben is tárgyalni, és feltétlenül 
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eredményesen használhat ki az Unió bővítési folyamatának és alapszabályainak lehetőségei és 

paragrafusai közül többet is a maga javára. Ez érvényes lehet a gazdaság és a nemzeti érdekek 

terén egyaránt, s felesleges is e kettőt éles vonallal elválasztani egymástól. 

Két szomszédos ország, – melyek Európa keleti terjeszkedésének tengelyét képezik – ha 

a nemzetiségi kérdés gordiuszinak tűnő csomóját képesek lennének megoldani, már csak a 

természetes földrajzi-regionális (egykor volt és kipróbált) egysége alapján is igen komolyan 

tudná befolyásolni a kontinens gazdaságpolitikáját. Saját boldogulásuk útjának, közös 

gyökerű elmaradottságuk behozásának remek lehetőségeként kínálkozik ez az út. Ilyen 

összefogás azonban nem létezhet csak akkor, ha két nép között alapvető a bizalom. A 

nemzetiségi kérdés XIX. századi szinten való balkáni konzerválása, a tömegek ilyen 

eszközökkel való ámítása, a gyűlöletnek politikai eszközként való felhasználása, de még a 

probléma egyszerű szőnyeg alá seprése (lásd magyar külpolitika) sem vezethet ide.  

Tisztázni kell végre közös dolgainkat. Már nem bolondítható senki a határokon 

leselkedő magyar hadsereggel. Sem határ, sem hadsereg (december 5-re gondolva nem 

fokoznám a dolgot azzal, hogy sem magyar). Az ősi román földet senki sem veszélyezteti. 

Minden józan román láthatja, hogy a szászok és zsidók eladása, elűzése, milyen gazdasági 

kárt jelentett egy modern Romániának. Utolsó nagy vagyonukat, a magyarságot is el akarják 

herdálni. Egyesek közülük úgy gondolják, hogy nem elüldözni kell őket, hanem „európai 

módon”, ott helyben „ötvözni” az oktatás, a gazdasági kényszer és a közigazgatás különféle 

módszereivel. Akik arra gondolnak, hogy magyarjaik a beolvasztással helyben maradnak, és 

tovább építik az országot, tévednek. A magyar, akár a szász vagy a zsidó és bármely más 

nemzetiség, csak akkor képvisel értéket, ha az marad, ami. Ha nem a meglevőt duzzasztja 

mennyiségileg, hanem hozzáadja a saját értéket. Ha színesít, kiegészít, gazdagít. Békében, 

bizalomban, tervezhető jövővel és az így megtartható öntudattal. 

Európa térképén itt úszik egymással szemben a két egykori naphal alakú ország. Fejük, 

kopoltyújuk közös. Ebben a képben szinte benne van az eleve elrendeltetett egység 

lehetősége, sőt törvénye. Előttük egy közös és azonos veszélyekkel tele jövő. Előttük a 

veszélyeket jelentős mértékben kiküszöbölni képes összefogás lehetősége. 

Az eliteket megválasztották népeik, most az elitek választhatnak, gondjaik immár 

határtalanok. 

 

 

* 

 

 

2007. február 8. 

 

 

(A SZELLEMBŐL KISZABADULT PALACKRÓL) 

Ma országszerte mindenki A KORDONRÓL beszél. Folyik a meddő vita felállításának és 

elbontásának jogosságáról. Folytatása ez annak a csak itt elképzelhető disputának, hogy lehet-

e jogállamban békés embereket brutálisan bántalmazni? 
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Kétségtelenül fontos kérdések, hiszen ezekben rejlik mindennapjaink és főleg eljövendő 

hétköznapjaink minden apró és nagy kérdőjelének megválaszolása, a jövőnk, megmaradásunk 

esélyeinek felmérése. 

Valaha azt mondogattam a baloldali szavazóról, hogy a legstabilabb háttér, hiszen 

neveltetése és generációkat átívelő nosztalgiája a biztosíték arra, hogy még, ha elvbarátai által 

felnégyelve látja viszont közelállóját, akkor is oda szavaz. 

Nos, költői kérdésnek született s sajnos valósággá vált a maga módján. Hiszen a 

televízió ma már mindent otthonainkba hoz, és ha nem is felnégyeléseket, de addig 

elképzelhetetlenül brutális és sokkoló hatású képeket mindenki láthatott, mi több ismerősei, 

közelállói is lehettek az áldozatok között. 

Mindez azonban lepergett a honi – baloldalinak nevezett – szociál-liberális gondolkodás 

lelki konzervdobozának bádogpajzsáról. 

Az igazi cél, a megfélemlítés sikerült, a vitákban senki sem meri emlegetni a valódi 

hátteret, a hálózati megrendezés mindenütt kikandikáló lólábát.  

Közben ezen önmagában is oly fontos és egy nemzetet önbecsülésében megalázni képes 

történések mögött ott zajlanak a még félelmetesebbek, s ezekre már sokkal kevesebb energia 

jut vitáinkban. Eredeti tervek szerint – a félelemkeltés mellett – bizonyára erre is szánták. 

Ilyen események után csoda-e, ha nem tudjuk mi lesz a nemzet önbecsülésével, ha a 

takarásukban zajló döbbenetes rombolás nyomán – a tudás annyit emlegetett évszázadában – 

nem tudni mi lesz a nemzet szellemi színvonalával, és – a fenyegető és visszafordíthatatlanná 

súlyosbodni is képes demográfiai katasztrófa évtizedeiben – a nemzet egészségével, ismervén 

annak összetettségét, szerteágazó hátterét.  

Jól csinálja ez a lottó ötösnek beharangozott végrehajtó, nagyon jól. Mi meg 

szitkozódunk, szellemeskedünk, kiéljük magunkat gyermeteg „jókívánságok” skandálásában, 

lelkes vagy éppen megszállott egyének meg kiscsoportok hőzöngéssé zsugorodó akcióiban, és 

várunk valamire, valakire. 

Ez a leleplező erejű jogsértés-sorozat, mely a kontinens más helyein nem elképzelhető 

még abban is megszervezőit szolgálta, hogy meggyőződhettek arról, miszerint mindent 

megtehetnek. A teszt sikerrel végződött. Itt benn a helyzet a most ábrázolt, s amott kint az 

uniós színpadon is csak a néppárti oldal susmog el egy-egy ejnye-bejnye mondatot. A 

szocialista oldal még támogatólag is fellép. 

Soha világosabban nem láthattuk, hogy akárcsak a kollektív kisebbségi jogok ügyében, 

itt sem számíthatunk igazi támogatókra. Magunkra vagyunk utalva. 

Mi azonban várunk valamire és a nemzetben gondolkodó tömeg hitevesztetté válhat, 

előre kiszámított módon elfáradhat, s feladhat mindent, – akár a puha diktatúra idején. Akkor 

legalább koncot is adtak, most már erre sincs szükség. Megy a megszorítás, a 

globálrabszolgaság felé terelés, és a haza egén égitesteket kémlelő rabok egyre több idegen 

testet láthatnak ott, az abdai országút árkába pedig, egyre többüket lövik be tölteléknek a hont 

térképnek látni tanított, és ezért jól megfizetett helikopteres pilóták és gyalogos pribékek. 

A szellemből kiszabadult a palack, kilépett az őt a rossz örök elzárására késztető 

szellemből, és rabját útjára indította. Vajon ez által a szellemtől minden értelemben 

megszabadult palackká vált-e? A palack csak hideg anyag, ha megszabadul a beléje zárt 

szellemtől, bármikor hajlandó másik szellemet rabul fogadni. A gonosz szabadon 

randalírozik, palackja is van, így aztán kézenfekvő céllá vált abban a „szellemcsere”. 



 - 216 - 

Hol lakik, hol szunnyad a jó szellem? Palackon belül vagy kívül? Ezt kérdezgetjük nap 

mint nap. 

 

 

* 

 

 

2007. február 20. 

 

 

(KORDON BLŐD) 

Rengeteget írunk, s még többet olvasunk manapság Magyarország európai státusáról. Ez 

azonban minden vélemény szerint más és más. A fejlett európai államtól egészen a 

félgyarmati helyzetben tengődő örök vesztesig rangsorolgatják a vélekedők. 

A közvéleményt azonban folytonosan csak a kreált események tartják lázban, s nem a 

valódi veszedelmek felmérése. 

Ha ezekre most én sem figyelnék, kijelenthetném vidáman, hogy micsoda blőd ötlet ez a 

kordon is. Sajnos azonban az átlátszó rácsok mögé pillantva felrémlik maga a borzalom. 

Kopogok a klaviatúrán, és a mögöttem szóló háttér rádiózajban e percben veti fel – 

álfelháborodással – Gyurcsány Ferenc, hogy mit képzelnek egyesek: gazemberek vannak a 

politikában? Önkéntelenül bukik ki számon a válasz: Igen! Azt! És ez már megszokott, nem is 

lep meg. 

A kordonbontók körüli vita közben született meg a sokadik terrorfenyegetés ötlete. 

Fegyveres bandák készülődnek a magyar jogállam megsemmisítésére. Fejlett európai 

demokráciánk veszélyben. Mondogattuk is, hogy ez már sok, itt a szavakat ki fogják 

egészíteni majd valami szörnyű bizonysággal is. Többen a Reichstag példáját emlegették. És 

íme nem késett a válasz. Szerencsére olcsóbb megoldást találtak, s nem gyújtották fel a 

Parlamentet, de „megsorozták” a rendőrség Teve utcai büszke palotáját. Így néhány üvegtábla 

bepótlása árán meg lehetett hirdetni a még szigorúbb felügyeletet, és megtenni az első lépést a 

rettegettnek kikiáltott március 15. megakadályozására. 

Aztán Kóka vádolja meg, majd szólítja fel Orbán Viktort, hogy nyilatkozzon, nem akar 

ribilliót. Ha nem teszi, akkor neki volt igaza. Gondoljuk át e helyzet képtelenségét, micsoda 

primitív és mégis sokaknál hatékony csapda. 

Most meg a nagyhatalmú Unió alelnöke látogatott ide, és megnyilatkozásának ilyen 

vagy olyan magyarázása a fő feladat. Ne legyen többé gumilövedék, viseljenek a rendőrök 

azonosító jeleket, mondta ő. Nem is ezért hívtuk, nem is erről beszéltünk, hanem 

Schengenről, szól az elterelő válasz.  

Igen, jövőre Schengen is bekebelez, ez a célunk, még beljebb lenni a nagy 

emésztőcsatornában, a kloaka maximában. 

Közben már eldőlt a bamba fejek fölött önakaratukból nyakukba emeltek közt a 

tervezgetés a betelepítésre. Már feladták a nemzet számbeli gyarapodásának nehéz és 

költséges módszerét. Idegen szokású, idegen lelkű, más kultúrát hordozó, feltehetően 

alacsonyabb szinten nevelt tömeg kell ide. Ők majd hálásak lesznek és kezelhetők. Legalábbis 

egy ideig.  
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Így sorjáznak az események errefelé, van tehát miről beszélni bőségesen. 

Én meg átpillantva a légies határon, ismét hazaindulok. Negyvenpercnyi repülés után 

már kapom is az első híreket. A nagy harcok árán kátyútlanított székely utakon már nem 

járhatnak a jószágok és a mezőgazdasági gépek. A csorda nem tud kimenni a legelőre, a 

trágyát nem lehet kihordani, de az autósnak nem kell félnie, hogy felnyársalja a kivilágítatlan 

szénásszekér rúdja, legfeljebb egy-egy roma gumikerekes kocog purdéival az úton. Mesélik, 

hogy sokan eladják a földet, a tehénkét. Bagatell. Majd ők is mennek autóval a plázába. S így 

igaz. Ezt is teszik az elvándorolt utódok a nagyvilágban. Az öregebbje meg majd elköltözik a 

falu feletti dombra megpihenni az ősök mellé. Arrafelé nem kátyútlanítottak. Még döccen 

egyet a hazai gödrök felett, s aztán befordul abba a nagyba. Szervusz világ. 

Mi maradékok megyünk tovább a kiharcolt úton és a kijelölt blőd kordonok között. Az 

új rend kapitányai pedig kivillantják vigyorgó fogsoraikat. Ők elégedettek. A kitüntetéseikhez 

valót – csendes magyar beleegyezéssel – nemsokára már fejtik a templomaink helyén nyitott 

bányákban. 

Örökös csendes beletörődésünk félelemből és butaságból rótt kordonjai is épülnek már a 

blődre tervezett fejekben. 

Kovácsolják az új embert. Nem a nómenklatúra, hanem a mai kor pardon mentes 

neodónjai és Leporellói, a globalizációs elit urai és kiszolgálóik. Sikereiket végtelen 

regiszteráriákba lehetne komponálni, nem gunyorosakba, melyekről szorgos és szolgálatkész 

kezek porolják le a bűntudatot, hanem sokkal félelmetesebbekbe, mintha a kőszobor 

mennydörögné el őket. 

És sokan, egyre többen megborzonganak, a deja vu mindent eláraszt. 

Pedig tudhatnánk, hogy csak egy szánalmas automata énekel. Egy vas robot Leporelló. 

Koppannak benne az adófizetők fémpénzei, mint rúgás és kakaóbiztos vizitdíjautomatákban. 

 

 

* 

 

 

2007. február 28. 

 

 

(MEGOSZTOTTSÁGUNK ÚJABB VESZEDELMEI) 

Az anyaországi magyar alaposan elfoglalja most magát a profi módon gerjesztett 

figyelemelterelő manőverek miatt átkozódván és a még nagyobb tapasztalattal előállított 

félelmeinek feldolgozásával. A hirtelen reászakadt szabadságból a diktatúrába való 

visszatérés életérzése is megosztja a társadalmat. 

A szabadság örömére, megtermékenyítő ösztönzésére fogékony, azt igénylő, annak a 

nemzet megmaradására gyakorolt védő hatásait felismerő állampolgár, a többnyire 

konzervatív, de olykor csalódott baloldali is most azon rágódik, mivel magyarázza ezt mint 

folyamatot, s miként tegyen a diktatúrába való felgyorsuló visszatérés ellen. 

Kevesebben, de vannak még olyanok, akik most is ismerik a Kárpát-medencei magyar 

összetartozás kátéját, és fáradó szemeikkel a határokon átpillantani is hajlandók.  
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Az erőtadó példát kereső szemek azonban mindenfelé tükröket találnak. A hazai rossz 

tapasztalatok kigyűrűzésének, onnan nézve begyűrűzésének megannyi példája keseríti el őket. 

E tekintetben a magyar Kárpát-medence valóságos tükörteremnek tűnik. 

Ha az ilyen felelős gondolkodású magyarok most felkerekednek és bejárják a kisebbik 

hazát, ott bizony nehezen igazodnak el. Pontosabban eligazodnak, ha a magukkal vitt torz 

iránytűiket veszik elő. Mert sajnos azok működnek már ott is. A megosztottság magyar átka 

lengi be a megmaradás génbankjának remélt ősi tájat. 

Vélemények csattannak és folyik a labdarugó szurkolói szinten mozgó politizálás. 

Mindenki úgy véli, hogy ért hozzá. 

Pedig csak elő kellene venni a közelmúlt példáját. 

Ha a mai – Európaszerte csökkenő – választókedv mellett az erdélyi magyarság nagy 

számban lenne hajlandó az urnák elé járulni, az Unió parlamentjében ismét jelentősen 

gyarapodna a magyar képviselők száma, lehetővé válhatna egy közös Kárpát-medencei 

magyar politizálás felépítése.  

Egy ilyen csapatban azonban sokszínűségre van szükség. Kellenek a különböző oldalak 

képviselői, és kellenek a karizmatikus egyéniségek. Szükséges a kis lépések 

megfontoltságának ismerete, de a merész, radikális megoldások felmutatásának képessége is. 

S főleg a hitelesség!  

Az anyaországi utazó, miközben egyik oldalról az egyház politikai szerepét támadó 

vélemények sokaságát hallgatja, azt láthatja, hogy jelentős tömegek mozdulnak meg az 

egyházi jelölt mellett. Már pusztán ennek a tapasztalatnak asztalhoz kellene ültetnie az 

illetékeseket, hogy elérjék azt a kritikus szavazói számot, amelyik a maximálisan remélhető 

sikerhez szükségeltetik. 

Jelek szerint azonban nem teszik. 

S hogy ne kerülgessük azt a forró kását, mondjuk ki, hogy az európai parlament magyar 

képviselőinek csoportja jelentősen erősödne egy világszerte ismert és elismert személyiség 

hitelessége által. Értik ugye? Tőkés Lászlóra gondolok. Itt lenne az alkalom bebizonyítani, 

hogy a nemzeti érdek mindenek felett van valamennyiük számára. Az így elérhető fellelkesült 

állapot mozgósító hatása biztosítaná az annyit emlegetett – s reméljük valóban létező – fiatal 

tehetségek számára is a sikert. A megosztottság azonban magában hordhatja egy a harci 

hangulat okozta választói kedv növekedés mellett akár a katasztrofális kudarc felmérhetetlen 

hatásokat generáló lehetőségét is. 

Miért, miért? Kérdezi az utazó. Hol vannak ennek az ellentétnek a gyökerei, azok a 

gyökerek, melyek képesek a nemzet jövője elől is elszívni a felcsillanó lehetőségekben rejlő 

éltető nedveket? 

Körülnézünk a Kárpát-medencében, és a szétszaggatott nemzettest minden tagja 

önmagát szaggatja tovább.  

Pedig itt valóban élned és meghalnod kell. A szó legszorosabb értelmében. Vagyis előbb 

élned szükséges, hogy az utánad jövők életét és saját nyugodt álmodat bebiztosítsad. Vajon 

végleg képtelenek vagyunk erre? 

 

 

* 
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2007. március 8. 

 

 

(VÁD ÉS TÉNYEK EGY NÉHAI LAP ÉS EGY IGAZ EMBER VÉDELMÉBEN) 

Mindent olvasó ismerős odavetett információi között hallottam híreket, manapság 

megszokott, védekezésre már nem képes halottról szóló vádaskodásokról, melyek a 

felháborodás hullámainak bölcs elnyugvását követően, az érvelő gondolkodás munkába állása 

után, szívemnek nagyon kedves helyre és legalább ilyen mértékben fájdalmas időkbe 

röpítettek. Így aztán gyűjtögetni kezdem mesterséges szennyesünk ezen újabb darabjának 

derítőszereit. 

Emlékeim mellett én is előhúznám az erdélyi kultúrtörténetről szóló köteteket őriző 

polcokról a Romániai Magyar Irodalmi Lexikont, de hasonlatos területen végzett 

kutakodásaim már meggyőztek arról, hogy az ottani rendszer módosítását követő zűrzavaros 

időkben, az alighogy elkészült első köteteket valószínűleg csak kisebb kiigazításokkal 

vihették a nyomdába, s így azok nem egyszer megőrzik az utókor számára az addig előírt 

szemlélet diktatúrabéli sarakat szotyogtató lábnyomait. 

Mit is írhattak volna az akkor már több mint 60 éves Ellenzékről, vagy az azt szerkesztő 

szellemi emberekről akkor, s éppen olyanok, akiknek kötelező módon a csúsztatás, a kettős 

gondolkodás – évtizedek alatt jól beidegzett – módszereiben kellett mesternek lenniük. Az 

említett műben ennek ellenére, csak a német nyomás, főleg pedig a német megszállás éveivel 

kapcsolatosan olvashatunk bíráló mondatokat. 

A sok területen ma is kötelezően anakronisztikus gondolkodásmódot elváró bírálók, 

akik a kor lehetőségeit mérlegelő gondolkodást feledve követelnek „elhatárolódást”, 

„ítéletmondást” mindentől és mindenről, ami számukra, vagy akár számunkra is megérdemli 

azt. Pedig azok az apró kompromisszumok tették lehetővé, hogy például az Ellenzék is 

megmaradhasson, és a kellő pillanatokban és kellő módszerekkel mégis, csakazértis leírja az 

igazságot, ha kell irodalmi formában, ha kell parabolisztikusan, de mindenki számára 

érthetően. 

Van azonban másik támpontom is a szakma területéről. Fiatal, tárgyilagos, nagy 

felkészültséggel és az új generáció felülemelkedő képességével bíró szerzőtől, Vallasek 

Júliától, aki a Sztánai Napok 2005-ös számában ír az Ellenzékről igen alapos kutatómunkát 

sejtető tanulmányt.45 

Az egyébként konzervatív napilap már 1880-as alapításától kezdve féltve őrizte 

függetlenségét, s ezt – a mögötte álló tőkeerőnek köszönhetően – meg is tehette. Mindvégig 

világnézetétől függetlenül közölhetett benne a szellemi minőség s a történelmi kényszereket is 

úgy élte meg, hogy csupán a „minimumot teljesítse”. Ezt az élet számtalan területén 

történelmi korszakokat átívelően tette a magyar értelmiség – főleg utóbb – s csak éppen ebben 

a korszakban kérik számon? Jól ismerjük a kettős mérce alkalmazásának ezt a területét. 

                                                 
45 Vallasek Júlia: Sztánai Napok (Sztánai Füzetek 3.) Kolozsvár 2005. Napilap és irodalom 107-132. oldal. 
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Nézzük azonban mit ír még a Kuncz Aladár kora béli Ellenzékről Pomogáts Béla: „Az 

Ellenzék irodalmi rovatát a jobbak gyülekezetének szánta, s mert nevelni akart vele, 

műhelynek: az idősebbek, iskolának a fiatalabbak számára”46  

1940 szeptemberében, amikor a honvédség bevonul Kolozsvárra, Végh József aktuális 

főszerkesztő maga által is elismert mozgósító, militáns szellemű írást közöl, melyben így ír 

többek között a magyar újságíróról: „…a magyar jövendő őrhelyen álló közkatonája” a sajtó 

céljáról pedig, hogy: „…csak olyan sajtónak van létjogosultsága, amely hitet, lelkesedést, erőt 

önt a szívekbe”. Militáns szerepet szán az irodalomnak is: „Ahogy eddig végvári harcosai 

voltak a magyar kultúrának, úgy folytatják majd nagy munkájukat az anyaországban is, 

amelynek már annyi kitűnő közéleti vezetőt, írót, művészt adott az erdélyi föld. Támogatásuk 

tehát a magyar toll harcosainak életbevágóan fontos kötelessége.” Vallasek így folytatja: 

„Végh programcikke ellenére az ellenzék megszűnéséig szinte semmilyen propagandisztikus, 

illusztratív, az aktuális politikai hatalmat kiszolgáló szépirodalmi anyagot nem közöl.”47Sőt! 

1944 márciusa és szeptembere között: „…számos, burkoltan antihitlerista publicisztikát 

jelentet meg az Ellenzék (laptestvére, a filléres, bulvárkiadásként megjelenő, Demeter Béla 

szerkesztette Est Lapok nyílt konfliktusba is kerül a Sztójay kormánnyal”.48  Ez év 

márciusában az Ellenzék Adyra hivatkozik és azt az írását idézi, melyben ezeket mondja: „Az 

erdélyi Mikes Kelemen példája annak, hogy nekünk futni kell a germánoktól s nyugatabbra 

menni eszmeházasodások céljából.”49 Majd ezt olvashatjuk: „…metaforikus ábrázolásként 

jelenik meg 1944. július 22-én Heltai Gáspár Ahogy a halál nem fél sem hatalomtól, sem 

erőtől, sem tudománytól című Haláltánc-éneke, mely a zsidó lakosság elhurcolását és a 

bombázást nemrég megtapasztalt, állandó létbizonytalanságban élő város polgárait 

figyelmezteti. Hogy „Minden ember ezen megálljon, és a halálhoz igen készüljön”.50  

Természetesen, hogy elkerülhetetlenül érezhetővé váltak a kor hangjai is, de távolról 

sem olyan formában és mértékben, hogy azt a történelmi helyzetből kiemelve a lap 

jellemzőjévé tehesse bárki is. Érdekes bizonyíték az ügyes üzenetküldésre a „Szerb Antal 

eset”. Erről írva Vallasek Júlia elmondja, hogy a szélsőséges, antiszemita, baloldal ellenes 

vélemények ritkán jelennek meg a lap cikkeiben s nem az irodalmi művekben. Sőt, mint 

mondja: „Helyenként (igaz rejtett, a kontextuális értelmet mozgósító formában) egyes 

újságírók megpróbálják megkérdőjelezni a művelődést sújtó rendeletek egyikét-másikát. 

1943. január 9-i (szombati, tehát irodalmi anyagot is tartalmazó, ráérősebb, nagyobb 

figyelemmel olvasható) lapszám tudósít arról, hogy Szerb Antal: Magyar irodalomtörténetét 

bevonják az iskolai könyvtárakból, majd kommentár helyett ismerteti az Erdélyi Helikon 

pályázatának történetét, a bíráló bizottság összetételét, értékelését. Név szerint megidéz tehát 

néhány, az erdélyi magyar kulturális és közéletben nagy tekintélynek örvendő írót (Babits 

Mihály, Kuncz Aladár, Molter Károly, Makkai Sándor, illetve az Ellenzék olvasóihoz nemrég 

még közeli személyként szóló Bánffy Miklós), az ő szakértelmüket szegezvén a rendelet 

megalkotóival szemben. 1941 márciusában pedig tiltakozik a Hitel, az Erdélyi Helikon és az 

Erdélyi Iskola (ideiglenes) felfüggesztését jelentő 1940/7979-es rendelet ellen”.  

                                                 
46 Pomogáts Béla: Kuncz Aladár. Kolozsvár 2001. 119. oldal  
47 Vallasek Júlia i.m. 112-113.oldal. 
48 Vallasek Júlia i.m. 114. oldal. 
49 Vallasek Júlia i.m. 114 oldal. 
50 Vallasek Júlia i.m. 114-115. oldal 
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Ez hát a napilap, melyet mai kettősmércén nevelkedett kutatók támadni akarnak. S ha a 

lapot támadják, akkor kereszttűzbe kerül annak ezidőtájt felelős kiadója is, Vita Sándor, kinek 

személye a tolerancia, a szerénység és tisztaság jelképe lehetne. E tény aztán újabb 

gondolatokat indít el bennem. Lássuk most ezeket. Vita Sándor személye ugyanis 

elválaszthatatlan az előbb említett (ideiglenesen betiltott) Hitel folyóirattól is. 

A Kolozsvári Hitel folyóirat kezdeti 6 füzetét követő – oktáv formátumú – „nagy” Hitel 

néven is emlegetett első száma 50 éve jelent meg. Ebből az alkalomból is időszerű emlékét 

idézni, mert hányatott sorsa, melyet a kommunista párt uszályában levők már akkor is a mai 

módszerekkel (csúsztatás, besározás, kettős mérce félremagyarázás – sőt hazugság.) „idéztek 

elő”, majdnem teljes elhallgatásával tetőzött. Így aztán inkább csak alkalmanként és indirekt 

lehetett hallani róla. Ilyen alkalmak voltak a Vásárhelyi Találkozó emlegetésének pillanatai is. 

E találkozónak most van éppen a hetvenedik évfordulója.  

Mégis más – nem az évfordulók – késztettek arra, hogy ismételt sétát tegyek a Hitel 

munkatársai körül. 

A fent említett „harci” módszerek ugyanis újfent egy ártatlant érintettek. Egy olyan 

embert próbálnak besározni, aki az őt jól ismerők számára egész életében valóságos szentnek 

számított. Mint hallom, őt az indirekt antiszemitizmus vádjával próbálnák utolérni a 

másvilágon, ahonnan remélik, már nem tud védekezni. 

Vita Sándorról, a Hitel szerkesztői négyesfogatának jeleséről van szó. Arról az 

emberről, akinek inkább emléket kellene állítani embersége, mindenkire kiterjedő 

segítőkészsége, csendes, szerény bátorsága, nyugodt bölcsessége miatt. Sajnos nem valószínű, 

hogy még élnének azok a tanúk, akik maguk példájával tudnák mindezt felháborodva cáfolni. 

Ha nem is élnek, annyi bizonyos, hogy Vita Sándor befeketítése azokat is meggyalázza, akik 

őt éppen a váddal ellenkező felfogása miatt szerették, tisztelték és segítőkészségének 

haszonélvezői voltak. 

A Hitelt és az annak több munkatársát is foglalkoztató Erdélyi Magyar Gazdasági 

Egyesületet, melyek Vita Sándor tevékenységének éveken át otthont adtak, egyaránt 

megpróbálták megvádolni rendiséggel, fasizmussal, reakcióssággal, amerikai kapcsolatokkal 

– mi több kémkedéssel is. A Vita Sándor bemocskolására tett kísérlet csupán kiegészíti ezt a 

sort. 

A lemoshatatlan sárfröcskölés módszertanának szakemberei semmiféle eszköztől nem 

riadtak vissza. Az sem zavarta őket, ha adott pillanatban felbukkanó adott cél érdekében 

ellenkezőjét kellett állítaniuk annak, amit előtte mondtak, vagy ha éppen olyanokat kellett 

tönkretenniük, akik nem sokkal előtte – kockázatot is vállalva – segítették őket. 

Nem célom néhány oldalon egy köteteket igénylő magyarázkodásba kezdeni. Megtették 

ezt már nálam ismertebb és sokkal avatottabb szerzők. Példának okáért Orwell is. A 

kommunista számára a cél minden eszközt szentesít, s az sem érdekes neki, ha az a cél nem 

szent, sőt ha az saját érdekeivel ellentétes. Megmagyarázza magának, megideologizálja 

legjobb meggyőződése ellenére, sőt saját érdekeit is mellőzve, ha kell életét is semmibe véve 

(Rajk). Orwell ezt „duplagondolnak” nevezi. 

Vita Sándor védelmére – saját véleményemet megerősítendő – most csupán néhány 

idézetet fogok felsorolni, melyekből világossá válik, hogy aki a felsorolt eseményeknek 

tevőleges részese volt, nem lehetett antiszemita, sőt úgy általában idegengyűlölő sem. 
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Először egy éppen Vita Sándornak írott levelet idézek, melyet Albrecht Dezső 

szerkesztőtársától kapott a párizsi emigrációból. Albrecht így ír: „valahogyan úgy adódott, 

hogy mind a négyen – te leginkább – az erdélyi szabadelvűség hagyományait képviseltük, s 

érdeklődésünk valamivel szélesebb volt, mint a többieké”51 

Hogy a vádaskodások régebbi vonulatát is felemlegessem, Albrecht Dezsőt vádolták 

már rendiséggel, nevezték neofeudális-kultúrmerénylőnek, sőt fasisztának is. Miközben ezt 

tették, kitűnően együttműködtek vele közös ügyekben, elismerő sorokkal is illették, hogy 

utóbb, amikor úgy kellett, ismét sárba rántsák. 

De térjünk vissza Vita Sándorhoz.  

Vallasek Júlia sajtótörténész ezeket írja: „A Hitel köre rögtön a bécsi döntés bejelentése 

után megpróbálkozott a lap hasábjain korábban körvonalazott eszmék valóságba ültetésével. 

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

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

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

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

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

hagyományának megőrzését követelik.”52   

Az idézett szöveg szüleim házában, a Hitel otthonában született és a memorandumba, 

éppen Vita Sándor javaslatára is, olyan kérések kerültek be, mint pl. a román nyelv oktatása 

az erdélyi magyar iskolákban, románul is tudó hivatalnokok kinevezése a román lakta 

vidékekre, vagy a MÁV alkalmazottai számára a román nyelv ismeretének előírása stb. 

melyek nem egy xenofób személyiség jegyeit testesítik meg. Szüleim a tárgyalás résztvevői 

voltak, és nem egyszer mondták el nekem annak történetét. 

A „magyar négy év” végén is találunk éppen a baloldal által közölt adatokat Vita Sándor 

(és társai) magatartásáról. Szolgálatban című visszaemlékezésében Balogh Edgár, a Hitelt 

számtalanszor támadó személyiség ezeket jegyezte le: „ A Teleki-csoport (gróf Teleki Béla a 

nagytekintélyű Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület – vagyis az EMGE – és az Erdélyi Párt 

elnöke volt a magyar időkben. A szerző megjegyzése.) azonban elhatározta, hogy nem hagyja 

el Erdélyt, bármi történjék, és ez a szándék hozta össze a baloldallal, nem utolsósorban 

természetesen azzal a gondolattal élve, hogy a magyar elsőbbségi pozíció ezzel a taktikával 

talán még megmenthető. Öten ültek le tárgyalni, a gróf s az összekötő szerepet vállaló 

Demeter Béla mellett: Mikó Imre, aki már múltjával kiérdemelte bizalmunkat, Szász István 

agrármérnök, az EMGE egyik vezetője, Teleki bizalmasa (Apám, az EMGE ügyvezető 

alelnöke, a Hitel házigazdája és mecénása. A szerző megjegyzése.), és Vita Sándor 

országgyűlési képviselő, a Hitel mérsékelt szárnyának egyik jelese, szövetkezeti ember (A 

Hitel egyik főszerkesztője az országgyűlésbe való behívásáig. A szerző megjegyzése). Az 

öttel szemben Demeter János és Kovács Katona Jenő mellett Jordáky Lajos és Csögör Lajos 

ült, virtuálisan én voltam a párba vett ötödik. Itt ebben a szűk körben hangzott el Teleki 

ajánlata és Kovács Katona Jenő válasza, s az őszinte szó nem maradt visszhangtalan.”53 

A német megszállást közvetlenül megelőző pillanatokban zajlott megbeszélések 

nyomán, az ötök közbenjárására, kommunista, zsidó és román foglyok szabadultak ki, mielőtt 

                                                 
51 Záhony Éva Hitel. Kolozsvár 1935-1944. I. kötet. 1991. 31. oldal 
52 Vallasek Júlia: Sajtótörténeti esszék. Kolozsvár. 2003. Hinni és hihetni egymásban (Hitel) 
53 Balogh Edgár: Szolgálatban. Bukarest. 1978. 337-338. oldal. 
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a Gestapó elhurcolhatta volna őket. Ma is birtokomban van Balogh Edgár Egyenes beszéd 

című könyvének apámtól örökölt példánya. A dedikáció így szól: „Szász Istvánnak az 

ellenállási mozgalom emlékére szeretettel: Balogh Edgár”. 

Íme tehát még egy adalék az antiszemita Vita Sándor múltjához. És ezzel még nem 

mondtam el mindent. 

Bokor Péter Végjáték a Duna mentén című – a témában úttörő – munkájában ezeket 

idézi Vita Sándor emlékirataiból: „-Felvetődött az a gondolat, hogy egy memorandummal kell 

Horthyhoz fordulni, amelyet aláírnának a Horthy előtt is tekintéllyel bíró társadalmi vezetők. 

Ennek a memorandumnak a megszerkesztésére Mikó Imre, Szabédi László és Nagy István 

kaptak megbízást. S részt vett ebben Tamási Áron is. A szerkesztés az Erdélyi Kör Fő-tér 5. 

szám alatti helyiségében folyt(…) Több mint negyvenen írták alá.”54 Olvassuk el csupán 

néhány aláíró nevét – Vita Sándor mellett –, közvetlen környezetéből, Hitel-béli, EMGE és 

más munkatársai közül: Tavaszy Sándor, Józan Miklós, Nagy Géza, Tamási Áron, Szabédi 

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

volt, s így nem írhatta alá, de távollétében e tanács elnökének őt választották meg. A 

memorandumot Teleki Géza professzor vitte el a kormányzóhoz. Az Erdélyi Magyar 

Tanácsnak ez volt tulajdonképpen a megalakulása, mint arról Vita Sándor és Teleki Béla – 

Lipcsey Ildikó történész kérésére írott – levelei tanúskodnak.55 

Eddig hát az idézetek, melyeknek éppen birtokában vagyok, mivel a Hitel történetét 

kutatva kijegyzeteltem őket. Ha magának a Vita Sándor jelenségnek néznénk utána, ennél 

jóval több bizonyíték kerülne elő. 

Magam kisgyermek koromtól fogva a Hitel szellemi körének hatása alatt nevelkedtem. 

A tőlük hallottak, az ifjú koromban velük folytatott beszélgetések meghatározták 

személyiségfejlődésemet is. Soha köreikben antiszemita vagy idegengyűlölő gondolatokat 

nem hallottam. Ellenkezőleg, áthatotta őket a „magunk revíziójának” szelleme, a hibák 

magunkba keresésének gondolata.  

Sándor bácsit haláláig látogathattam Budapesten, Fiáth János utcai lakásukon. Nehéz 

körülmények közt, utolsó percig dolgozva teltek évei. Sokat beszélgettünk és állíthatom, hogy 

személyében az egyik legtisztább embert tisztelhettem. Szerencsésnek mondhatta magát 

mindenki, akit végtelen szerénységgel és emberszeretettel barátságába fogadott. 

 

 

* 

 

 

2007. március 23. 

 

 

(A FŐCSŐVEZETÉS MÓDSZEREI) 

Magyarország maradéka, nevezett: Csonka Magyarország, közismerten energia – és 

nyersanyagszegény állapotban született. Alkotói azt szerették volna, hogy ez eleve halva 

                                                 
54 Bokor Péter: Végjáték a Duna mentén. Budapest. 1982. 237. oldal. 
55 Vita Sándor és Teleki Béla Lipcsey Ildikóhoz írott levelei: Erdélyi Magyarság, 56 sz. 47-48. oldal. 
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történjen, de a Kisded Haza némi elvörösödés, majd elfehéredés után, a köldökzsinór fullasztó 

szorítása ellenre is élni akart. A születés csodája ezúttal nem betlehemi volt, hanem Bethleni 

konszolidáció néven jegyeztetett be az „anyagi” könyvekbe. S láss csodát, nemsokára 

gazdasága nagyobb tekintélynek örvendett, valutája pedig nagyobb súlyt nyert, mint azokéi, 

akik nemrégen nyelték el gazdagabbik kétharmadát. 

Még fizette a sarcot, még nem építhetett hidat a Dunán fővárosától északra, még 

semmibe végződtek ütőerei az egykori bőséges vasút és úthálózat, de nem akart elvérezni. 

Aztán a történelem ismételte önmagát, s megint mások vitték kényszerpályára, hogy 

utóbb velük, sőt helyettük is vezekeljen. A főbűnös boldogabbik fele, világ csodája, izmosan 

állt talpra, őt azonban egy sajtpapíron adták el félévszázadnyi időre. 

Mondjam még? Hiszen tudjuk, olyan jól tudjuk. 

És akadtak bőven, akik haszonélvezői lettek az új tragédiának, de ezúttal nem 

konszolidáció következett, mert a szolid ráció csendre intett egy világhatalom árnyékában 

működő diktatúrában. 

A nagyhatalmi – és ki tudja miféle – érdekek azonban fordultak, s miként az 

orvostudományban a méregből gyógyszer, s a gyógyszerből méreg lesz előbb-utóbb, úgy a 

diktatúrából is demokrácia lett. Aztán pedig a folytatás is sikerült, s most a demokrácia halad 

valamiféle új, ravasz és hazug kelmékbe öltöztetett diktatúra felé. 

Valaha életerőnket a haza szeretete és nemzeti tudatunk adta, ma a legfontosabb 

erőtartalékot a gátlástalan hazugság képezi, mely aztán felülről lefelé a polgárokat is kiképezi. 

Mindenki hazudik, ha kell – ami nem ritka –, ha nem. 

Vezérünk, ki egykori példaképeink lábnyomát kihasználva táncolgat előre s hátra, most 

a befelé hazudozásnak a világ által belügynek tekintett módszerét kiterjeszteni készül a 

nagyvilágra. Itt is aláír, ott is aláígér. Jelenleg éppen csőügyben.  

Arról a csőről van szó, melyet azért vezetnek majd erre, hogy azon Európa – nyakára 

csavarodni is képes – köldökzsinórra kerüljön. Ezt kívülről erőltetik, a másikat maga Európa 

szeretné. Ha igazat beszélnek a szakemberek, a kettő együtt nem valósulhat meg. 

Kiszolgáltatottak vagyunk ismét. Most nem lánctalpakon jön a leigázás, hanem acél, sőt 

talán már műanyag csöveken.  

Az állampolgár gondolkodik, s mindenféle badarság jut az eszébe. Van, aki erről, s van 

más, aki másról van meggyőződve. A biztos annyi, hogy veszélyben vagyunk, és hogy 

ugyanakkor helyzetben is vagyunk.  

Ki és mit fog nekünk diktálni, megengedni? Mi lesz ezzel a cél? Milyen fenyegetést 

jelent majd ez nekünk, és milyen előnyei lehetnének, vagy a kettő mérlege miként 

egyenlíthető ki? Nem tudjuk. A hírek félrevezetnek, nem informálnak, s csak annyit tudunk, 

hogy itt fogunk ülni egy nagy geogázpalackon, ahol a gázt alánk pumpálják, s azt nem mi 

használjuk majd, hanem mások, máshol, valahol. Hogy ez stratégiailag mi is, hogy ezért 

nekünk tartoznak-e valamivel? És mi a jobb? Ki tartozzon? Nem tudhatjuk. 

Hiszen azt sem tudjuk hova tartozunk! Jobbra tarts, balra előzz, a valaha volt balra tarts, 

jobbra előzz után. De már nincs meg az előzéshez kellő fordulatszám.  

A hozzá szükséges erőt elhazudták belőlünk. 

A Fő – és al – csővezetők azonban gyarapodnak. Egyénileg és csoportként is. Lassan 

már nem is lesz jelentősége, hogy ki van hatalmon. Az igazi hatalom a – pénz – egy irányba 

tart. Folyamatosan folyik balra, miközben apró jobboldali csőfúrókról szólnak a történetek. 
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Az illegális főcsővezetők, a nagy áramoltatók duzzadnak az erőtől. A haza elvérzése most 

valósággá válhat. Nem a szomszédok miatt, hanem saját erőből. Az igazmondás 

megtagadásából. A hazugság igazsággá nemesül módszerré, életformává, lassacskán becsület 

dolgává. A lelkileg is átcsövezett tömeg pedig igényelni fogja. Megígérik nekik, hogy ők is 

csövesek lehetnek. 

És könnyen lehet, hogy ez nem lesz hazugság. 

 

 

* 

 

 

2007. március 24. 

 

 

(HÁNY JÚDÁS FÉR MEG EGY CSÁRDÁBAN) 

„Ébredj fel, aki aluszol, 

Támadj fel a halálból, 

És felragyog néked a Krisztus!” 

               Efézusi levél  5,14 

A legnagyobb halált halt és feltámadott Megváltó kettős ünnepére várva, a keresztény ember 

gondolatait nagypéntek és a feltámadás hangulata uralja. A legnagyobb halál árnyékában 

azonban ott lapul a legnagyobb árulás is, a Júdásé. 

Az ünnepváró megszentelt hangulatban elkerülhetetlenül tör be a világ zaja, s a Júdást 

ma oly szívesen magyarázó júdások, ott sorakoznak előttünk kéretlenül is. 

Kik is a ma Júdásai, és kit vagy mit árultak el? Kérdezzük magunktól. 

A vétkes leegyszerűsítéssel csak politikának nevezett, valami által megzavart világban 

tanácstalanul állunk, ha meg kell határozni, ujjal rámutatni a rosszra. Mert széles a Júdás-

skála. A közönyösek, a némák, a gyáván hallgatók, a csendben ügyeskedők, a hangoskodó 

kollaboránsok és maguk az aktív hivatásos árulók, az ezüstpénzeket lelkiismeret furdalás 

nélkül élvezők között hol húzzuk meg a határt? Hiszen, ha szigorúak vagyunk, magunkat is 

kis Júdásoknak tekinthetjük énünk legbelsőbb ítélőszéke előtt. 

Kit és mit árultak el? Szól a kérdés másik fele. Hiszen a júdási tettek számos 

haszonélvezőjét úgy hiszik, hogy nem. Hol kezdődik az elárultak sokasága, a másik oldal? A 

megtagadottaké, a megalázottaké, a szenvedőké és keresztre szántaké? Vagy a kis 

haszonélvezők is ugyanúgy elárultattak hosszú távon, az általuk oly kevéssé ismert valódi 

értékek terén, sőt maguk az árulók is önmaguk és utódaik júdásai lettek? Mert elárultatott a 

hit, a remény és a szeretet, áru lett a múlt és verik a dobot jelenünk felett, sőt ráadásnak 

biztosítékul a jövőt is odavetik. Elárultattunk magyarságunkban, s ha valakinek ez már 

semmit sem jelent, észreveheti, hogy emberségében is hasonlóképpen járt. 

Ezek után akár ugorhatunk egy nagyobbat is, és egy hatalmas szökkenéssel 

megkereshetjük a legkisebb közös többszöröst: ki és mi a jó, ki és mi a rossz? Válaszolni 

azonban aligha tudunk, mert halálos álom borult látásunkra, szemeinkre nehéz obulust 

helyeznek értő kezek. 
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A gondolat tovább gyűrűzik és megmérgezi a megváltás boldog örömének erőtadó 

hangulatát. Azok, akik ezt a világot zavarossá tették, hogy ezáltal is biztosítsák uralmukat, 

képmutató módon ott ácsorognak templomaink oszlopai alatt, és kezüket dörzsölik. Álszent 

kettősségük világ elé vont védőpajzsa mögött bevált fegyvereiket fitogtatják: a kettős mércét 

és a hazugságot. 

A megtisztulásra váró világ megfáradt lakói azonban nem akarnak harcot, vért, halált és 

semmiféle felesleges áldozatot látni. Inkább beállnak a csendben várakozók közé, s a harcra 

készeket – akik annyifélék, hogy már azt sem tudjuk melyik az igazi, s melyik a kívülről 

küldött – gyanakodva figyelik. 

Mert az ezüstpénzeket csörgető júdások mellett ma már vannak még veszedelmesebbek. 

Ők más formában kapják láthatatlan jutalmaikat, s fejüket közben keblünkre hajtják. 

Árulók és elárultak országaiban élünk. Hazugok és igazmondók két véglete közt 

sorakozik fel egy nemzet, s a halálos skála mánusa nyugtalanul ugrál ide-oda, mint boltos 

mérlegének mutatója a hanyagul odavetett áru súlya alatt. 

Vajon megállapodik egyszer, s ha igen, akkor hol? 

Hány Júdás van, s hány fér meg közöttünk? 

Hol van az elfogadható határ, s van-e egyáltalán? 

Hol van közöttünk a jó, és meddig rágta magát belénk a rossz? 

Így vergődhetünk kettősségeink kérdéseinek kalodájában, megoldást remélve, 

megbocsátást várva, mint ama első Júdás a minden bűnt lezáró, de egyáltalán nem megváltó 

kötélen. Egyetlen reményünk Isten Báránya marad, az igazság és az élet Ura. Ő, aki minket 

nem tagadott meg, bár miattunk s általunk árultatott el, hanem meghalt érettünk, de 

harmadnapon feltámadott!  

Azokat a választóvonalakat alighanem, ő húzza majd meg. 

 

 

* 

 

FENYEGETŐ TAVASZ 

 

 

2007. április 4. 

 

 

(LAJOS MEGY AZ ARANY MARAD) 

A magyar közvéleményt, az egészségügyi miniszter lemondása állítólag váratlanul érte. Mi 

több partnerei, saját pártjának vezetői is ezt állítják. Mások a neoliberalizmus egyik 

bástyájának elestét ünneplik lelkesen. Az eset tanulságos lehet a hasonló elvek vezérelte 

globalizált világ minden tagja, főleg a még „gyakorlatlanok” számára is, mert a 

Magyarországon lezajlott folyamatot előbb-utóbb, így vagy úgy, az új világrend mindenütt 

elvárja a helyi lehetőségek, erőviszonyok és szokások szerint. 

Már a hír vételének pillanatában kísért egy emlék. Hasonlóképpen örvendező emberek 

ünnepelték Gyurcsány Ferenc befutását, sőt lottó ötösnek is nevezték azt. A baloldal biztos 

vereségének zálogaként emlegették jeles politikusok és politológusok. A történet folytatása 
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ismeretes. Bár a vártnál hosszabb távon s minden elképzelhető áldozatot meghaladó 

veszteségekkel még bekövetkezhet. 

Molnár Lajos idő előtti távozását már régen biztosra vettem. Csak azt nem tudtam, hogy 

mikor következik be. Az egyik nagy ellátórendszert megcsapoló fájdalmas műveletet 

tudatosan felvállaló végrehajtó ütésállása (a vizitdíj automatákra emlékezve, mondhatnánk 

rúgásállást is), és a kormány népszerűségének konfliktustűrő képessége voltak egy bonyolult 

képletnek azok az elemei, melyeknek összevetése eldöntötte, hogy a nagy végrehajtónak 

mikor ésszerű távoznia. 

A nép száján „Lajos aranyaknak” nevezett három (vagy több) százas lepengetésének 

ötletgazdája (vagy az ötlet felvállalója), kemény fiú volt. Távozásában természetesen más 

tényező is jelentős szerepet kaphatott. Ha a betegségéről elterjesztett hírek nem igazak, akkor 

ilyen lehet a több biztosítós rendszer bevezetésének – a világszerte rossz tapasztalatot 

figyelembe véve őrült – ötlete, annak szinte megmagyarázhatatlanul erős óhaja, egy önmagát 

a csak nevében baloldali partnerére ráerőltető neoliberális politikai vonal részéről. Ehhez a 

feladathoz egy új, nem elhasználódott, energiáit még el nem pazarolt, s főleg a hitelvesztésben 

még ennyire mélyre nem süllyedt személy szükséges. Gátlástalanságban, azonban hasonlónak 

kell lennie elődjéhez, legfeljebb a hangsúlyokat tologatja majd ide-oda, és a sebességváltóhoz 

is hozzányúl. E percben még nem tudjuk ki lesz ő, bár mire e sorok megjelennek már ismert 

lehet, de az, hogy alkalmas és képes lesz-e a nagy feladatra, csak később derül ki. A baloldal 

még ma is baloldalian érző tagjai és a jobboldal egyöntetűen szolidaritásban gondolkodó 

(tehát a szó egykori értelmében éppen baloldali) többsége nehéz ellenfél lesz ennek az őrült 

lépésnek az elkövetésében. Ez az erőviszony akár okozója is lehet az ámokfutásnak is 

nevezett rombolás-sorozat valamelyes lefékezésének. Bár a hír nyilvánosságra kerülését 

követően a liberálisok új elnöke keményen nyilatkozott arról, hogy a munka folytatása 

koalíciós feltétel, s még aznap este a nagyobbik partner is kénytelen volt bejelenteni 

elkötelezettségét a több biztosítós rendszer mellett. Ezzel a különböző politikusai által tett 

legkülönbözőbb nyilatkozatok, melyek sokszor bírálták ezt az irányt, sőt elvetették, ismét 

értékelhetetlenné váltak.  

Vagyis ami eddig történt, marad, esetleg az arányok, sebességek és árnyalatok változnak 

majd. Erre feltétlenül szükségük is van, s főleg a korrekciókra, mert a hibás intézkedéseket is 

hibásan hajtották végre. Mintha csupán az számított volna, hogy gyorsan lenyomják a 

társadalom torkán. Ennyi gyermeteg melléfogás, az amúgy is rossz döntéseket még 

népszerűtlenebbé tevő felesleges hiba csak akkor fordulhat elő, ha nem csupán a hozzáértés 

hiányzik, de még annak igénye is. 

Hogy a reformnak nevezett pénzbehajtás folytatódik nem titok, hogy lényegében már 

nem változhat azt is tudjuk. Az ujjongásnak semmi értelme s azokkal sem értek egyet, akik a 

kormány kudarcaként, a reform bukása gyanánt magyarázzák a miniszter lemondását. Nem 

erről van szó. A történés várható és nyilvánvalóan betervezett volt, csak az időpontról lehetett 

vitatkozni.  

A mór megtette feladatát, mi már megettük, lenyeltük a keserű pirulákat. Tiltakozásaink, 

jajkiáltásaink hatásukban nincsenek arányban valódi fontosságukkal, de azért mégis 

szükségesek. A globalizáció acélhengerét a hulló falevél is koptathatja. S bár ezek szerint sok 

beleszólásunk nincs, megmarad továbbra is a higgadt vélekedés: reform kell, de nem 

mindegy, hogy hogyan, mert ami eddig folyt, nem nevezhető annak. 
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Nem véletlen, hogy a minisztert búcsúztató értékelésekben gyakran bukkan fel az a 

vélemény, hogy ő legalább bátor volt, és hozzámert nyúlni valamihez, amitől eddig mindenki 

félt. Most kézenfekvő lenne a cigány vak lovának bátorságával példálódzni, de esetünkben a 

ló csak felvállalta a szembekötősdit. 

Hogy a zavarosban halászásokról nem szóltam, nem véletlen. A nagy változások 

(rendszerváltás?) kezdetei óta követhetjük ezt, és érezhetjük hátrányait. Felismerésükhöz, 

lelepleződésükhöz eddig mindenkor időre volt szükség, s ezzel, illetve ezért 

visszafordíthatatlanokká váltak. Büntetést nem kapott még egyetlen bűnös sem. Az 

egészségügy átalakulása körül is túl sok a feltételezhető hátsó szándék a legkézenfekvőbb 

ingatlan spekulációktól a privatizációs manőverekig, és azon is túl. Az intézkedések 

látszólagos logikátlansága mögött is gyakran sejlenek fel ilyenek. 

Nekünk marad a várakozás, s annak eredményeként az eljövendő felismerések, utólagos 

leleplezések. Az üzelmek megelőzésére biztos módszer még nem született. Ellenkezőleg, túl 

sok az ezt támogató újdonság. 

A Lajos aranyak útját és jövőjét követve is lesznek még meglepetéseink. Ami pedig a 

névadót illeti, csak azt remélhetjük, hogy nem sírjuk vissza. 

Elismerem: szerény kilátás. 

A játék tovább folyik egy egészségügyi és – egyebek mellett ennek kapcsán is –

demográfiai katasztrófa szakadékának szélén tántorgó nemzettel. 

 

 

* 

 

 

2007. április 19. 

 

 

(MAGYAR ORVOSTALÁLKOZÓ SZOVÁTÁN) 

Április 27-e és május 1-e között Szováta érdekes orvostalálkozó színhelye volt. 

A rendszerváltás utáni egyik legelső magyarországi civil szervezet, a FAKOOSZ és az 

Erdélyi Múzeum Egyesület százéves Orvosi Tagozata tartotta közös, és összefogást hirdető 

kongresszusát. A FAKOOSZ, mely alulról szerveződvén először a falusi körzeti orvosokat 

fogta össze, mára már nem csak az összes háziorvos, de minden kolléga előtt megnyitotta 

kapuit. A sikeres – 16 év tekintélyével szavát gyakran hallató – szövetség ma szeretné, hogy 

fokozatosan az összmagyarság orvosainak szolgálatába szegődjön. 

Két évvel ezelőtt, amikor e szövetség elnökségét átvettem, azt terveztük, hogy az 

érdekvédelmi és egyre jobban átpolitizálódó, majd gazdaságivá vulgarizálódó harci feladatok 

viszonylatában kívülről támogatjuk a Magyar Orvosi Kamarát (melynek elnökét és főtitkárát 

is adtuk), s mi – fontos részfeladatot vállalva – egy átkos félévszázad következményeit 

próbáljuk felszámolni az orvosi presztízs és az orvos mint meghatározó értelmiségi 

szerepének visszaállítása terén. 

A cél szép és egyáltalán nem elméleti. Ugyanis egyre inkább bebizonyosodik, hogy a 

lélektelen gazdasági kérdéssé váló egészségügyben tévelygő betegnek igen nagy szüksége van 

a bizalomra, az ehhez vezető empátia észlelésére és arra, hogy a szó jó értelmében 
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felnézhessen gyógyítójára. Vagyis a célkitűzés nem önző, hanem nagyon is közérdekű és 

gyakorlatias, és a liberális rombolás ismert következményei miatt, a szokottnál is időszerűbb. 

Szerettük volna megismertetni a közvéleménnyel azt, hogy a sokat emlegetett 

Hippokráteszi eskü nem csupán a lelkiismeretes és színvonalas szakmai munkára vonatkozik, 

hanem az orvosnak harcolnia kell a feltételek megteremtéséért is. 

Alapelvünk, hogy beteg és orvos érdeke soha nem választható ketté. 

Sajnos az utóbbi hónapokban visszakényszerültünk a mindennapi harcok mezejére is, de 

célkitűzéseinket nem adtuk fel. 

Évek óta dédelgetett tervünk vált valóra, mikor az Erdélyi Múzeum Egyesület Orvosi 

Tagozatával együttműködve szerveztük meg az évente jelentős eseményszámba menő 

kongresszusunkat. 

Sajnos rendezvényünk az EME orvosainak éves üléséhez időben közel esett, és a 

szponzori kedv is korlátozott, pontosabban Magyarországról korlátozott volt, mivel a 

gyógyszergyáraknak a határon túl nem szabad e tevékenységüket gyakorolni. Ennek ellenére 

nagyon gazdag tudományos és társadalmi programot sikerült szervezni, kihasználva az 

együttlét, a helyi jellegzetességek és a sajátos hangulat adta lehetőségeket. 

Magyarországról a jeles előadókon és bátor szponzorokon kívül, több mint 250 vendég 

érkezett s végeredményében 300 személy felett volt a résztvevők száma. 

Az egymás megismerését szolgáló találkozó számos szubjektív és objektív előnye 

mellett kiemelt jelentősége lehet majd annak, hogy közösen indulva nagyságrendekkel 

nagyobb esélyünk lehet az uniós pályázatokon.  

Terveink között szerepel Felvidék és Kárpátalja magyar orvosainak megszólítása, és 

szeretnénk az egyre szélesedő nyugati szórvány orvostársadalomnak is összekötő kapcsává 

válni. Éppen ezért az új alapszabály-tervezetben régiókba szerveződünk, s a határon túli régiót 

vagy régiókat is bevonnánk tevékenységünkbe. 

A mindkét országban akkreditált (tehát továbbképzési pontokat is hozó) rendezvény 

komoly tudományos kínálatát naponta hagyományos, érdekes és szórakoztató programok 

színesítették. Volt székely est a kitűnő Kibédi Táncegyüttessel és a Füstös zenekarral, 

táncházzal is megtoldva és persze jókedvvel, meg nedvesdő szemekkel, másnap következett a 

hagyományos bál, Dancs Annamária személyében meglepetés vendéggel és fergeteges 

hangulattal, az utolsó napon korondi kirándulás, ökumenikus istentisztelet, és régi zenei 

koncert volt a sóbánya templomában, nagy állófogadással és a töltöttkáposzta VB érmes 

termékével tetézve stb. A kongresszust itt zártam be. 

A találkozó a több mint másfél évtized legsikeresebb rendezvényei közé sorakozott fel. 

Ez számomra külön fontossággal bírt. Nagy figyelemmel követtem a különféle „típusokba” 

sorolható vendégek hangulatát. Hiszen voltak Erdély járók és nem kevés olyan, aki most volt 

ott először, s úgy vágott neki, mintha kenyai szafarira készülődne. Volt akinek már régen 

legfőbb gondja az erdélyiek megsegítése és olyan is, aki megkérdezte, hogyan is hívják azt a 

szép várost a határátkelőnél (Ja igen – mondta, mikor Nagyvárad nevét kiejtettem). És ez nem 

túlzás. Azonban kivétel nélkül valamennyien egyek voltak abban a tapasztalatban, hogy 

megerősödve és feltöltődve tértek haza. A legtöbb elismerő nyilatkozatban benne volt a 

találkozó szellemiségéért mondott köszönet, s együtt és ott mintha a Himnusz és a székely 

himnusz éneklése is átszellemültebb lett volna. 

A munka folytatódik. A remélt eredményekre nagy szükség lenne. 
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* 

 

 

2007. május 17. 

 

 

(NYOLCVAN ESZTENDEJE SZÜLETETT SÜTŐ ANDRÁS) 

Szájunk zugában még érezzük férfikönnyeink sós ízét, még zeng fülünkben a vártemplom 

Sütő András kopjafájáig elhallatszó harangja, s máris ünnepelünk. 

Szükségünk van az ünnepekre a megmaradáshoz, az összekapaszkodáshoz, a jövőt 

erősítő múltba tekintéshez. 

A mai napon arra az óriásunkra emlékezünk, aki még mintha most is itt lenne mellettünk 

hús vér mivoltában, s szárnyas paripáján nem röppent volna fel ama hegyre. 

Nyelvünk egyik legfőbb őrét ünnepeljük benne, annyiszor s most is éppen 

annyiféleképpen sárbatiport és sokfelé fogyó szavaink nagy gyógyítóját, feltámasztóját. 

Hiszen tudjuk jól, hogy Ő úgy szerette, és úgy szólította magához a szavainkat, mint 

megváltónk a kisdedeket. Így most a szórványban sínylődő magyar szónak e cintermében, 

Pusztakamaráson is véle imádkozunk a feltámadásért. 

E hely kitörölhetetlen lesz immáron a magyar nyelv történetéből. Ez a község sokáig 

egy nagy halottunknak adott előbb békés nyugodalmat, utóbb síron túli kínokat jelentő 

otthont. Aztán megtanulhattuk, hogy Pusztakamarásnak nem csupán nagy halottja, de nagy 

szülöttje is van. 

Ünnepünk családias hangulatával visszaélve talán említést tennék az engem András 

bátyánkkal összekötő kötelék néhány csomópontjáról is. 

Úgy kezdődött, hogy 1850-ben, zord történelmi időkben, egy a Kárpátokon túl, majd 

álnéven a cintosi malomban bujkáló Bem honvéd – szövérdi Szász Ferenc dédapám – a 

Kemények jóvoltából ide került, hogy itteni birtokaikat vezesse. Szövérd és Aranyosgyéres 

után így hajtott családunk itt Pusztakamráson hat új hajtást, keveredett rokonságba a 

Keményekkel, s lett örökre pusztakamarási gyökerű. Az újra meg újra porba döntött, ma 

végre talán védelmet lelt oszlop mellett áll dédapám síremléke, s megannyi ős és rokon 

porladozik a sírkertben. 

A hat Szász sarj közül, Ferenc nagybátyám 1927-ben egy kisfiút tartott a keresztvíz alá. 

Andrásnak hívták és a Sütő nemzetségből származott. Egy évszázad különbséggel ő is zord 

időket élt meg.  

Életünkben volt néhány hónap, melynek során – tudtunkon kívül – iskolatársak voltunk 

a Kolozsvári Református Kollégiumban. Ő, mint érettségiző nagydiák, ki Nagyenyed tudós 

szentélyeiből a Nagy Fejedelem kései pártfogoltjaként érkezett, én, mint betűvetést tanuló 

elemista. 

Aztán apámmal a Falvak Népe című lapnál dolgozott együtt, a következő évtizedekben 

pedig Sütő írásokat olvasgattuk, drámáinak nagyszerű előadásain ámultunk egyre nagyobb 

figyelemmel, ha könnyíteni próbáltunk lelkünkön s vigaszt kerestünk a szellemnek. Először 
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itthon, aztán egyre többen már az anyaországnak és nagyobbiknak csak szóban nevezett 

hazában. 

Felejthetetlen számomra az a Kossuthtéri napsütéses – könyvhéti – délután, amikor 

magához ölelt és családomról beszélt nekem nagy szeretettel s további írásra ösztönzött. 

De Vásárhelyen is voltak szép találkozásaink, s így volt alkalom elpanaszolnia – bölcs 

méltósággal – a méltatlan sérelmeket, a közöttünk senyvedő emberi kicsinység kormos és 

mindent beszennyező pernyéinek alattomos röptét.  

Akkor jöttem rá igazán mennyire fontos nagyjaink féltő óvása, őrizése, még haló 

poraikban is, és hogy mindenkor az életmű beszél, s nem a történelmi kényszerek múló 

pillanatai.  

Esetünkben az az életmű, amelyik kapaszkodó lesz még számos nemzedéknek, a remélt 

feltámadás elérkeztéig vagy annak a közös sírgödörnek a szélig, melyet bizony jól tudjuk, 

hogy nem könnyeket hullató szomszédaink állanának körül. Mai jelek s bizonyságok szerint – 

legalábbis nem. De talán lehullik a hályog a szemekről, elenyésznek a feleslegesen kovácsolt 

ellenségképek, s rozsda lepi be az azokat készítő hangosan csattogó szerszámokat is. Akit ma 

ünnepelünk, ezért is munkálkodott. 

Sütő András Pusztakamarásról világot hódított. Mint író és mint karizmatikus ember 

egyaránt, s e hódításáért tudatos vállalással szenvedett meg. 

Higgyünk abban, hogy felsorakozott azok közé a nagyjaink közé, kiknek géniusza és 

elrendelt sorsa elérheti nyelvünk megváltását. 

Másik nagy halottunk, Páskándi Géza mondotta egyszer, hogy az anyanyelv egy áldozat. 

Úgy hiszem igaza volt. Áldozatunk nyomán pusztult a magyar. S az Úr látszólag tűrte, nézte. 

De ennek a hitet és cselekvést egyaránt bizonyító ábrahámi magatartásnak eljő a jutalma is. 

Akkor majd megszólal az Úr, és azt mondja: próbára tettelek titeket, de most már elég. Ti az 

én népem vagytok, menjetek tehát, éljetek és hirdessétek az én dicsőségemet tovább 

anyanyelveteken. És meg is fogjuk ezt érdemelni, hiszen évszázadokon át áldozták életüket 

anyanyelvünk hordozói, más anyanyelvek védelmében, és talán leginkább éppen ezen a tájon. 

Ezért, ha valahonnan még felszállhat a „kiáltó szó”, meg a bölcs felszólítás a „magunk 

revíziójára”, vagy akár a „nem lehet”, akár a „lehet, mert kell”, és ahonnan felröppenhet az 

utána remélt „könnyű álom” boldog sóhaja is, az a hely csak Pusztakamrás lehet. Próbáljuk 

meg hát ezt a helyet, a magyar nyelv cinterméből, annak katedrálisává álmodni.  

Az önként vállalt áldozat figyelmeztető erejének és a hitnek tehát cselekvésre kell 

sarkallnia minket. Az a pont, ahol ehhez a munkához megvethetjük lábunkat, földrajzilag 

Pusztakamarás, szellemileg pedig a most 80 esztendeje született Sütő András életműve is 

lehet. 

 

Köszönöm, hogy meghallgattak. 

 

 

* 

 

 

2007. május 20. 
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(AZ ÖSSZMAGYARSÁG LÉTE A TÉT) 

 hazugságot dicséretes, sőt áldozatos munkamódszerré minősítők világa még itt terpeszkedik 

felettünk, és miközben a haza rohamos gazdasági pusztulásán borzongunk, fokozatosan 

jövünk rá az ennél is veszedelmesebb, mert sokkal hosszabb idő alatt feledtethető, morális 

válság fontosságára. Emlegetjük már régen, s nem kevesen fel is vázoltuk várható hatásait, de 

igazán komolyan senki sem vette. 

Most aztán – Öszöd óta – egyre sűrűbben kapjuk a vészjeleket. 

Eleinte csak úgy általában emlegették a „fejtől büdösödik a hal” alapigazságát, utóbb 

aztán már nagyobb mélységeiben is tanulmányozhatták és tanulmányozták erre hivatottak, 

meg ezt kendőzni akarók. 

A mai magyar politikai és ennek árnyékában sínylődő társadalmi viszonyok között 

szinte lehetetlen a részletek pontos áttekintése. A legképtelenebb módszerekkel tudják a 

legnagyobb törvénytelenségeket is elkenni, és ha ez ordítóan világos gazdasági visszaélések 

dolgában is akadálytalanul folyik, akkor még nagyobb az erkölcsi fertő elkendőzésének 

lehetősége. 

Kulcsár szabadon fut, sőt bűntársai a tényfeltáró újságírók szerint jobb helyzetbe 

kerültek, mint amilyenben az ügy kirobbanása előtt voltak. Tocsikról már ne is beszéljünk, 

hiszen őt már akkor is áldozatként sikerült beállítani, aki csak a jog hézagai adta lehetőségeket 

használta fel munkájának értékén történő „megbecsülése” érdekében. 

Most azonban az őszi borzalmas rendőri terror, csak központilag előre megtervezhető, s 

távolról sem a rendőrség tapasztalatlanságából adódó, története óta, az elképzelt cél, a ki nem 

mondott félelemkeltés, egyben a jobboldal bemocskolása és e félelemkeltés vádjának reá való 

átruházása óta, átszakadtak a gátak. 

A közvélemény kutatások azt mutatják, hogy a baloldalnak nevezett táborban is vannak 

még olyan határok, amelyeket szavazói nem óhajtanak átlépni. Innen a baloldal mutatóinak 

váratlan romlása, a vélt rendíthetetlen szavazótábor megrendülése, s hála Istennek az 

átléphetetlen küszöbértékeket feltételező elméleteink kudarca. Ennek eredménye pedig, az 

Orbán Viktor által új többségnek nevezett tábor fokozatos duzzadása. 

Ha optimisták lennénk, arra kellene gondolnunk, hogy mint azt most a fentnevezett első 

új-elnöki beszédében is említette, haladhatunk egy megújuló nemzeti egység felé. Ez lenne 

maga a csoda. Ha ez bekövetkezik, az a balliberális tábor eszeveszett és önhitt tombolásának 

következménye. Amit még az az eltompított magyar választó is megelégelt. Mára a sötétség 

az ő számára is a maga durva valóságában tört át a hamis, csalóka fényjátékokon. 

Ha a rendőrséget saját becsületes állampolgárai ellen használva kiképezzük az 

elállatiasodásra, akkor olyan változások történnek, amelyeket nem lehet utóbb kezelni. Ezek a 

rendőrök a vezetők és kiképzők parancsaiból, a tőlük elvárt „szolgálati embertelenségből” 

tanulták az erkölcsi normák semmibevételét. Mint minden közösségben, közöttük is sokféle 

ember van. Az erős morális háttérrel rendelkezők visszahúzódtak magukba, s igyekeztek 

legalább nem ártani, de a másik véglet képviselői, akiket csak a testületi fegyelem tartott 

kordában, ők nekivadultak. Volt már ilyen a magyar történelemben a nyilas uralom idején. A 

nagyon is jó hírnévnek örvendő, teljesítményében azóta is nehezen túlszárnyalható, 

csendőrség soraiban is voltak ilyen emberek. Az általuk okozott kár mérhetetlen volt, hiszen 
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nem csak az egész csendőrséget rántották magukkal a történelem ítélőszéke előtt, de az egész 

nemzet bűnössé nyilvánításához is indokokat szolgáltattak azoknak, akik csak erre vártak. 

Itt és most a magyar rendőrséget olyan cselekedetekre képezték ki felelőtlen és bűnös 

vezetőik, amelyeknek feldolgozása – rövidtávon – nem is lehetséges. Sem a testület tagjai, 

sem a magyar társadalom számára. A rombolás könnyebb, mint az építés. Néhány hónap 

rombolását helyrehozni évek kellenek majd. 

A rendőri morál mélyrepülésének legutóbbi leleplező erejű megnyilvánulásai mindezt 

igazolják. A felelősök mégis, most ügyesen kihátrálva az általuk bűnbe vitt testület mögül, 

ennek erkölcsi nyereségét akarják majd beseperni. 

A jobboldal összemosásos (összetereléses) bemocskolása megtörtént, a félelemkeltés 

évekre elégendő szorongást halmozott fel, most már el lehet játszani a jó kormányt, az 

igazságos kormányt. A mórok serege és tisztjei pedig – mehetnek. 

De sajnos nem csak ezen a területen látható a züllés. 

A züllött és erkölcstelen példát mutató, kapzsin harácsoló, hazug hatalom példája átjárja 

az összes „alsóbb” réteget. Az élet minden területén ott kísért a gátlástalanság, a „kaszálás 

minden áron” legkülönfélébb módszerével, a gyanútlan állampolgár átverésének szinte 

futószalagon és kötelező módon közelítő mindennapi példái. A reklámok a maguk 

gátlástalanságával, a biztosítók az „apró betűs” csalással, a bankok a félrevezető ajánlatokkal, 

a nagy áruházak az átcímkézéssel, az energia szolgáltatók az inkasszálás trükkjeivel, a 

parkolást megkaparintó cégek a hamis büntetések kipostázásával. És ott vannak a 

legkülönfélébb maffiamódszerek a maguk leleplezhetetlenségével, hiszen a lakásmaffia szinte 

védettségnek örvend, a termelőket csalásaikkal nyomorba rántó nagyvállalkozók állami 

hivatalokba pöffeszkednek, és sorolhatnám vég nélkül a legkisebbekig, akik már-már azért 

kénytelenek csalni, hogy lépést tudjanak tartani a nagyokkal. Egy nagy dominójáték hatalmas 

sorozata áll előttünk, s az első kockák ott fenn már eldőltek. A Magyarországnyi dominókép 

lassan elomlik. A sor végén ott álló tehetetlen milliók áldozattá válnak. 

Íme, amint az erkölcs válsága részletkérdéssé teszi a gazdasági gondokat, s mindent 

elfedve hömpölyög a nagy katasztrófa felé. 

Itt már nem lehet válogatni a módszerekben. Dönteni kell, cselekedni kell, lépni kell. 

A tét a létező leghatalmasabb, az összmagyarság léte! Mert Magyarország mélyrepülése 

a határon túliak teljes kiszolgáltatottságához is elvezethet. 

 

 

* 

 

BETELJESÜLT FENYEGETÉSEK NYARA 

 

 

2007. július 06. 

 

 

(MUZUL – MÁNIA ÉS GÁLYA – RAGOZÁS) 

Az erdélyi – netán romániai – olvasó nemegyszer tapasztalhatta, hogy ha eljövendő európai 

sorsába akar bepillantani, akkor a magyar eseményeket használhatja segédeszköznek. 
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Egyelőre. Mert ha minden így folytatódik, még megfordulhatnak a szerepek. De maradjunk a 

mánál. 

Magyarországon hatalmas harc után eldőlt a biztosítási rendszer sorsa. Először az 

SZDSZ akart teljes magánbiztosítói rendszert bevezetni, aztán az MSZP óhajtotta az egy 

biztosítót több régióban működtetni. Nem nehéz feltételezni, hogy mindkét esetben az ezer 

milliárd feletti pénz vonzása volt az egyik főszereplő, s hogy mindkét megoldás számos 

úgynevezett „csókosnak” juttatott volna bőséges jövedelmet, a párt megfelelő támogatásáról 

nem is beszélve. Aztán következett a politikai zsarolás és az egyezség. Az egy biztosító 

feldarabolása úgy, hogy a magántőke 49% részt kap belőle. A kulisszák mögül azonban máris 

kiszivárgott, hogy a 49% csak akkor lép be, ha ennél jóval nagyobb döntési jogot kap. 90%-

ról, sőt vétóról rebesgetnek. 

Miközben tehát mindenki csendesen reménykedett, hogy ami a világon sehol sem 

sikerült, azt mi sem próbáljuk meg, íme mégis nyakunkon a török. Hogy a hasonlat nem 

sántít, azt alább magyarázom el, de hogy az egybiztosítós-több biztosító sántítani fog, az 

kétségtelen. És hát sántít a benne foglalt turpisság is, melyet hamarabb utolér majd a 

nagyközönség, mint ama közmondásos ebet. Sajnos ettől teljesen függetlenül a turpisság is 

utoléri a nagyközönséget. 

Azzal nyugtatgatnak, hogy ez a fából-vaskarika ötlet, mely természetesen nem szakmai, 

hanem csakis politikai alku eredményeként jött a világra, remekül betölti majd szerepét, s 

hogy ki ne ejtsük szánkon a több biztosító szót, mert itt maradt az egy biztosítós rendszer. 

Kérdő tekintetünket észlelvén aztán tovább magyaráznak. Egy biztosító ez, csak 6-7 

kifizetőhellyel. Egy biztosító 6-7 egymással versengő alegységgel? Karinthy álma szerint még 

csak „két macska voltam és játszottam egymással”. Nekünk azonban ez nem elég. Miközben 

játszanak velünk, mint macska az egérrel, kiderül, hogy az egy cirmosból hét lesz, és az 

versenyez egymással. Itt ugrik be nekem a török a viccbe. Háreme mián irigyelt barátunk, a 

poszt-Atatürk Ali, a sztambuli „Alah Pénzgyűjtőinek Egyesült Hivatala” (APEH) ellenőreinek 

magyarázkodván illegális (fekete, esetleg szürke) háremének leleplezése alkalmából így szól: 

nekem kérem csak egy feleségem van, de hét kifizető hellyel, és versenyeznek egymással.  

Aztán a háziorvos is megszólal belőlünk. Rajtunk hogyan és miként fognak versengeni e 

mindenféle falánk és pazarló feleségnél kapzsibb (hölgyeim pardon, tudom: ilyen nincs csak 

az irodalomban) kifizetőhelyek? Csak eggyé lehetünk holtunkiglan, vagy háremünk lesz? 

Így s efféléken gondolkodik manapság a házak s családok orvosi őre a még 

Magyarhonnak nevezett hazában, miközben a média újabb lendülettel támad. Vajon miért? 

Csak úgy vagy szolgálatkészségből? A figyelmet elterelendő vagy a haragot reánk terelendő? 

Csak úgy érzi, hogy ezt tőle elvárják, vagy valóban elvárás lenne az akció? Mindenesetre a 

valamennyi csapból folyó egészségügyi témák során az orvos ritkán jelenik meg a jó hős 

szerepében (elkerülendő a magyartalan pozitív-negatív szavakat). És ha a riportalany, avagy 

betelefonáló a legképtelenebb (bocsánat) marhaságokkal vádolja az orvost, beszédéből ítélve 

akár (hajdan volt?) képességeinek nem teljes birtoklása közepette, akkor riporterileg a 

legnagyobb óvatossággal dédelgetik, s a kézenfekvő, az orvost tisztázó érvet nem hajlandók 

kimondani.  

Ismét felteszem hát a kérdést? Miért kell ezt tenni velünk? 

Amatőrség, vagy tökéletes taktika? Mert ha az utóbbiról van szó, annak zseniális. Ez is 

olyasmit valósít meg, ami a világon egyedülálló. A társadalmat és az orvost egymással 
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szembeállítja, s közben még arról sem feledkezik meg, hogy az orvosok is egymás ellen 

forduljanak.  

Mi lehet a következő lépés? Mert határozottan körvonalazódik egy központosító terv. A 

valóban szükséges szerkezetváltás örve alatt fel lehet készülni akár egy másik magánosításra 

is. Egész földrajzi egységek egészségügyi ellátása kerülhet magánkézbe. Az egymással 

acsarkodó orvosokkal együtt. Remélni szeretném, hogy ez csak egy a nagy zűrzavarban 

felbukkanó kísérteties rémkép, de ahogy mondják: benne van a pakliban. 

De térjünk vissza a már létező bajhoz. Mert a biztosítás kérdése már eldőlt. Abban a 

bizonyos háremben azonban nekünk nem Ali tulajdonosi szerepe (nem 100%, de még 49% 

sem) jut, hanem inkább észrevétlenül haladunk az eunuch állapot felé. 

S mit tehetünk? 

Jobb ötletem egyelőre nincs. Kolozsvári 2. sz. Fiú líceumbéli orosz nyelvórák 

nosztalgiája közben parafrazálom szegény volgai hajóvontatók dalát (igyot burlaki becsevoj), 

hogy mi is énekre fakadjunk imígyen: eu nuch nem. Hogy e nóta mögött mekkora erőt tudunk 

felvon(ul)tatni? Majd kiderül. 

Mert a gályát nekünk kell húzni a vízfolyás ellenébe, és minden körülmények között. 

Napjaink világában az egészségügyi publicista örök ellenzéki szerepre van ítélve. Még 

az első demokratikus kormány idején sirattam magunkat, s azt hánytorgattam fel, hogy a 

piacgazdaság véres köröndjén gladiátorokat csinálnak belőlünk. Ó boldog idők! Hiszen a 

gladiátorok felének van győzelmi esélye is.  

Egy esetleg készülődő gályarabság azonban már nem erről szól. 

Most mikor Erdélyben elkeltek az első háziorvosi körzetek, mi már készülünk a 

következő „európai” lépésre. Attól félünk, hogy visszaállamosítják praxisjogainkat. Reméljük 

nem így lesz, de már a bizonytalanság romboló ereje is mérhetetlen. 

Az európai módon tervezhető pályaképről mára talán ennyi elég. 

 

 

* 

 

 

2007. július 7. 

 

 

(LATOLGATÁSOK ÉS LÁTOLGATÁSOK) 

Két felháborodás és három elkeseredés között az ember latolgat, s látni óhajtaná a jövőt. 

Minden efféle kísérlet nulla kilométerköve egy átlagtól ugyancsak eltérő (fondor)lelkületű 

kormányfő. 

Ha ma csúfnevet lennék kénytelen kitalálni miniszterelnökünknek, Lakmusz Ferkónak 

nevezném. A lakmusz okos kis papírdarab, ma már inkább műanyag csík, neve is általánosabb 

lett, hiszen nem csak a PH mérésére jó, hanem mintájára ezerféle különböző vizsgálat 

elvégzésére alkalmas tesztcsíkot gyártanak. Miniszterelnökünk lehet okos vagy korlátoltan 

eszes, lehet tehetséges vagy gátlástalan, bátor vagy hazug, esetleg vakmerő, rendhagyó 

személyiség vagy elmegyógyászati eset és sok minden más, de nekem főleg a tesztcsík, ősi 

nevén a lakmusz jut róla eszembe.  



 - 236 - 

Ha hiszünk abban, hogy nemzeti sorsunkat felsőbb erők is irányítják (a saját erő 

felmutatásának szükségességét jelző erőteljes IS hangsúlyozásával), akkor nem lehet véletlen, 

hogy szégyenteljes hanyatlásunk közepette – a klasszikus viccből ismert segítő csónakok 

sokaságának elmulasztása után – most, talán mint utolsó bölcs segítség, megérkezett Ő. 

Tevékenysége vagy képes lesz egy mélységesen eltompított nép számára is világossá 

tenni, hogy mi az, amit el kell takarítania az útjából, vagy bebizonyítja, hogy ez a magyar nép 

már nem alkalmas a fennmaradásra, s eltűnése nem csupán számbéli elfogyása révén valósul 

meg, de eddigi nem kevés világöröksége is el fog enyészni az idegen érdekek hatására és 

örömére, s így emléke is kiírtatik.  

Aki ilyen újságot vesz kezébe, mint ahol ezen iromány napvilágot lát, aki efféle gondok 

és gondolatok olvasására vetemedik, az nem szorul már arra, hogy ennek az embernek viselt 

dolgait sorolgassam. Ismerjük őt minden eddigi tettével, s már jócskán viseljük annak 

következményeit is. 

Mi lehet hát a sors, vagy a felsőbb erők célja ezzel az annyiféle névvel és jelzővel illetett 

embernek a megjelenésével? Vagy ő egyszerűen csak egy magától értetődő terméke, 

szükségszerűen felszínre került eszköze, annak a nemzetrontásnak és harácsolásnak, melyet a 

jelenlegi koalíció képvisel? 

Természetesen mi csak az utóbbi szempontból vizsgálódhatunk, hiszen, mint tudjuk, 

Isten útjai kiszámíthatatlanok. A kettő azonban – talán majd kiderül –, hogy nincs is olyan 

messze egymástól. 

A szociál-liberális „klientaurnak”, mely a mito-ló-giaitól eltérően, mint tudjuk és látjuk 

egy mindent eldönteni képes satnya lábú farokból és egy minden ármányt magában hordozó 

trójai falóból áll, egyre nehezebb a helyzete. Mértéktelen étvágya, melyet a farok anyagi 

érdeken túli nemzetellenes vágyai még elviselhetetlenebbé fokoznak, most jutott el a nem 

remélt fordulóponthoz. Az a bizonyos megingathatatlan szavazóbázis is meginogni látszik. 

Még nem véglegesen, még nem végzetesen, de már odáigmenően, hogy egyes egyedei nem 

csupán a bizonytalanok közé sodródnak, hanem aktív ellenszavazókká is válnak. 

Ebben a helyzetben a pillanatnyi jelek szerint úgy érezhetik, hogy nincs más lehetőség, 

mint az előre menekülés. A vezér által bátornak nevezett magatartás az anyagiak további 

megszerzését tűzi ki célul a holdudvarok s természetesen ezzel a koalíciós pártok számára. 

Nem számít most semmi, még (már) a most reménytelennek tűnő 2010-es választási siker 

sem. A politikai hatalomból a gazdaságiba kell menekülni. Egyébként is, a választásokig még 

sok van, és sikerülhet az országot tragikus helyzetben átvenni kénytelen ellenfelet úgy 

meglepni, sarokba szorítani, bemocskolni, satöbbi, hogy az esély a mainál lényegesen jobb 

legyen. Hiszen az ellenfélnek is meg kell küzdenie a maga szerényebb holdudvarának 

gyengeségeivel, és ő sem tud csodafegyverekről, s a politikai hatalom megszerzéséhez pénzre 

is lesz majd szüksége. Ráadásul a világtendenciákat nyilvánvalóan jobban kiszolgáló nemzet-

semmibevevő koalíció kívülről nagyobb támogatást remélhet. Még a szomszédok irányába 

folytatott, minimum kisebbség-semleges politikája is – azok okos nemzeti önzését ismerve – 

részükről majd őt favorizálja.  

A koalíció most választhat. 

Az egyik út, hogy megpróbál megmaradni biztosan jelentős parlamenti pártnak, s ezt 

azzal éri el, hogy az SZDSZ és Gyurcsány terhétől szabadulva, egy mondjuk (jól felépített 

imágójú) Szili Katalinnal az élen, időközi választásokat ír ki, melyet előre borítékolva 
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elveszít, de a fenti lépésekkel visszanyert szimpátiának köszönhetően nem szenved 

katasztrofális vereséget. A komolyabb parlamenti jelenlét és gazdasági hatalmi túlsúly már 

nem is olyan tragikus jövőkép. 

A másik út a már említett előre menekülés a gazdasági hatalom döntő mértékű 

megszerzése és egy 2010-es majdani nagy ármány reményében (vagy tudatában). Ebben az 

esetben Gyurcsány Ferencnél alkalmasabb vezérre nem is bukkanhatnak már. Mert amúgy – 

ha ez a tendencia folytatódik – jelentőségét vesztett párttá is sorvadhatnak. 

A lakmusz tehát most van bemártva a forrongó magyar élet keserű levébe. Már 

ugyancsak színeződik. Ha majd végleg felbukkan a zavarosból, és mindenki megtekintheti 

színe változását, Magyarország lakossága talán képes lesz az eddigieknél bölcsebben dönteni. 

Amennyiben erre nem lesz képes, akkor drámai történések várnak az egész nemzetre. 

A Lakmusz azonban, akár így – akár úgy dől el a próba, elmondhatja magáról, hogy 

nem élt hiába. Sőt, amiképpen Medgyessy elmagyarázta nekünk, hogy ő hazája érdekében a 

KGB ellen harcolt, az agg Gyurcsány egykoron majd arról mesélhet, hogy ő az MSZP ellen 

küzdött, ott saját testén belül, ha kellett becsülete árán is. 

 

 

* 

 

 

2007. augusztus 19. 

 

 

 (KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ) (Elhangzott: Csomafáy Ferenc Az én erdélyi arcképcsarnokom 

című kiállitásának megnyitóján, az Erdélyi képzőművészek Leányfalun sorozat 21. alkalmán, 

2007. augusztus 19-én) 

 

Kedves és igen tisztelt egybegyűltek! 

 

Mostanság megélt mindennapjainkban nem ritka jelenség: szomorú és vidám vagyok 

egyszerre.  

Szomorú, mert drága barátunk Lászlóffy Aladár beteg, és nem tehet eleget annak a szép 

vállalásának, melyet eleddig minden évben híven betartott.  

A vidámságra okot viszont az ad, hogy sikerült elérkezni a huszadik kiállításhoz. Eleinte 

a távolabb lakók jobban számontartották, itt helyben nem nagyon akartak ráfigyelni, nem 

ismerték fel jelentőségét, de aztán lassan évről évre végigküzdve sikerült áttörni a hallgatás 

falait, s mára már úgy érzem, Leányfalu is magáénak érzi ezt a sorozatot. 

Kérdezgetik, hogy miért tartom fontosnak e kiállítás rendszeres megrendezését? Az 

okok kibontása, az indítékok felfejtése meghaladja egy megnyitó kereteit. Annyit azonban 

elárulhatok, hogy az erdélyiekben ma is kiolthatatlanul ég egy a szolgálat szellemének áldozó 

lángocska, különösen akkor, amikor életre szóló – alapjában véve indokolatlan – lelki 

küzdelmeket folytatunk magunkban a szülőföld elhagyása miatt. Erről tanúskodik az a 

sokadalom is, mely most a Duna túlpartján, Verőcén ünnepel, s amelyik tegnap este könnyes 

szemmel hallgatta Tamás Gábor dalait. Magam is sokféleképpen próbáltam innen szolgálni 
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azt, amit elhagyni kényszerítettek, s főleg úgy szolgálni az összmagyarságot, hogy abból 

Erdély semmiképpen sem maradjon ki. Hiszen a történelem különös játéka folytán éppen 

Erdélynek vált lényegévé ez a szolgálat. Ez a kiállítás számos próbálkozásom közül az egyik, 

s Istennek hála, talán nem is sikertelen.  

Jubileumi szám ez a húszas. Érdekessége az is, hogy jövőre újfent jubilálhatunk. Akkor 

lesz a sorozat húsz éves. Egyszer ugyanis – akkor is éppen egy fotókiállítással, mely a 

kolozsvári Házsongárdot mutatta be – két kiállítás volt egy évben. 

A jubileumra gondolva magamnak is kérdéseket teszek fel. Az alkalomhoz illően fotós 

nyelven fogalmazva, vajon ezáltal mennyivel sikerült hozzájárulni annak a képnek a 

retusálásához, mely a magyar nemzeti kultúra egészét ábrázolva, a szürke háttérbe szorítaná 

Erdély hozzájárulását. És mikor ezt mondom, nem csak a dicső múltról szólok, amikor Erdély 

átmentette a végveszélybe került magyarságot és kultúráját a történelemnek, de a máról is, 

amikor e veszedelem talán semmivel sem kisebb, csupán korszerűbb formákban jelentkezik 

egy mára sokkal gyengébb ellenállóképességű közösséget sújtva. Ma ismét felbukkan a 

kisebbik haza magyar értelmiségének – ezen belül is művésztársadalmának – kellőképpen 

meg nem becsült hozzájárulása a közös megmaradáshoz.  

Akárcsak 20 évvel ezelőtt, amikor a falunak bemutatkozván Tamási Áront idéztem, 

most is az ő gondolatait hívom segítségül. Ő Trianon nehéz döntése után azt hirdette az 

erdélyi magyarságnak, hogy merjünk nagyok lenni, hogy próbáljuk meg a magyar kultúra új 

arcát, ha kell magunk kidolgozni. És ezek a szavak, melyek 1936-ban felszólító módban is 

megjelentek, s a most 70 éve lezajlott Vásárhelyi Találkozó előkészítéséhez vezettek, 

búvópatakként éltek tovább, hogy a mai napig vezéreljék a zsugorodásra ítélt, de mégis nagy 

erőket felmutatni képes erdélyi kulturális életet. 

Időközben a történelem bőven szolgált fordulatokkal, és a legkülönfélébb kereteket 

erőltette a mindenkor szívósan dolgozó erdélyiekre. Volt ott román fasizmus Vasgárdával, 

Észak-Erdélynek fellélegzést hozó négy esztendő, ugyanakkor pedig Erdélybe importált 

vészkorszak, rövid szovjet közigazgatás és ismét román impérium, szocialista 

internacionalizmus és nemzeti szocializmus, forradalomnak titulált események és újrakezdés 

reményekkel, megtorpanás Marosvásárhely fekete márciusával és ravasz menetelés a vak és 

süket Európa felé. És mindezt végigélte Erdély alkotó értelmisége. Hibákkal, gyarlóságokkal 

és ugyanakkor hatalmas teljesítményekkel. Az anyaország nélkül, annak alig több mint 

látszólagos, s utóbb még annak sem nevezhető támogatásával.  

Ma, amikor az információáradat miatt nem jut idő saját múltunkkal és gondjainkkal 

foglalkozni, s vakon rohanunk a mások által ránkkényszerített jövőbe, ez a mai kiállítás ritka 

tömörségű alkalom, bepillantani abba a világba, amely mindezt átélte, végigküzdötte, 

szenvedte, megszenvedte és majdhogynem belepusztulva is túlélte. Fokozza az alkalom 

fontosságát az, hogy olyan művész mutatja ezt be, aki fotó-alanyainak kortársa volt, s részben 

ma is az, aki nem a véletlenre bízta magát, vagy ahogy a laikus mondhatná: nem csípőből 

tüzelve fotózott. Mai kiállítónk jelentős személyiségek portréit hozta el nekünk. Ennek 

megfelelően ő rendkívüli lelkiismeretességgel készült fel minden egyes munkájára. A nagy 

tudást felhalmozó bölcsész és a szemfüles, emberismerettel bíró újságíró jótulajdonságait is 

egyesítette tehetsége által hitelesített művészetével, és tudatosan ismerkedett meg 

mindegyikük jellemével, teljesítményével, énjük legbelsőbb titkaival, s csak ezek után 
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vállalta, hogy kísérletet tegyen a szinte lehetetlenre: egy pillanatba sűríteni mindazt, ami 

bennük rejtőzködő érték. 

Csomafáy Ferenc egy nagy nemzedék kiemelkedő művésze. A Kolozsvári Református 

Kollégium, pontosabban már annak utódintézménye bocsátotta szárnyra. Egyszerre 

érettségiztünk és abban a két három évben olyanok kerültek ki iskolánk padjaiból mint a most 

fájdalmasan hiányzó Kossuth díjas Lászlóffy Aladár, Bodor Ádám a magyar novella és 

kisregény nagymestere, Veress Zoltán az erdélyi irodalmi élet legnagyszerűbb szürke 

eminenciása, Kántor Lajos a Korunk főszerkesztője, Lászlóffy Csaba - Aladár öccse, Palocsay 

Zsigmond költő és számos publicista, szerkesztő, képzőművész, akiket felsorolni is nehéz 

lenne. Csupán az én 28 fős osztályomból egy tucat osztálytárs lett különböző területeken a toll 

embere. Nos ezek közül a falak és emberek közül indult el Csomafáy Ferenc pályája is, aki a 

színművészeti főiskola után a bölcsészkaron szerzett diplomát és újságíró, riporter, 

fotóriporter lett egyszemélyben. Amikor pedig eljött az írott szó nagy próbatételének ideje, 

nem adta el magát, hanem visszavonult a képek világába, ahol a cenzúra ereje megtörik, s 

ahol a mondanivaló a legjobban rejthető el úgy, hogy annak, aki kellő oldalról közelíti a 

művet, mégis mindent elmondjon. 

Kiállításainak, sikereinek se szeri, se száma. A meghívóból ezekkel megismerkedhettek. 

Képei bejárták az egész világot. Ez a kiállítási anyag egy hatalmas gyűjtemény töredéke, 

annyi, amennyit a jelen körülmények között lehetőség volt összeállítani, s remélhetőleg egy 

majdani sokkal nagyobb kötet részbeni alkotóelemeit vonultatja fel. 

Nézzék figyelmesen ezeket az arcokat, és olvassák el rövid ismertetésüket. Az utolsó 

erdélyi magyar évszázad nagyjai közül valók ők. Jórészt példamutató, hatalmas életművekkel 

rendelkező magyarok, olyan nagy emberek, akik csendben munkálkodtak, szerényen és csak a 

célra gondolva, akiknek Márai szavaival: volt mire szerénynek lenniük. Nem kevés közöttük a 

tragikus sorsú, a meghurcolt, a mártíromságtól sem megrettenő. S van olyan is, aki igazi 

példája ama damaszkuszi út valódi és hihető megjárásának. 

Csak néhányat emelnék ki közülük ábécé sorrendben a személyes érintettség jogán. 

Bajor Andor drága barátom és sors által megkínzott kedves betegem volt, a kor 

tehetségpazarló hatalmának nagy áldozata; Banner Zoltán ma is élő és alkotó 

művészettörténész és előadóművész, remélhetőleg Leányfalu egyik következő vendége; Bartis 

Ferenc községünk ismerője és kedvelője a nemrégen eltávozott, a rácsok mögül is a magyar 

eget kémlelő költő; Bálint Tibor is a közelmúltban elhunytak közül való, iskolatársunk, nagy 

regényíró, az egykori Kolozsvár egyik arcélének legjobb megörökítője; Beke György is most 

hagyott itt minket, s hatalmas életműve egész Erdély újkori történetét felöleli, 

nélkülözhetetlen forrása lesz egy majdani tárgyilagos történetírásnak; Cseh Gusztáv a grafika 

nagymestere, a világfi; Csiha Kálmán faluházunk vezetőjének unoka-nagybátyja, az igaz és 

aranyszavú püspök; Debreczeni László a számomra oly kedves, kolozsvári szülőházamban 

szerkesztett Hitel folyóirat illusztrátora, az erdélyi műemlékvédelem apostola; Gáll Ernő, aki 

marxista professzorként ismerte fel az igazságot még akkor, amikor ez nem volt divatos; Jakó 

Zsigmond a kiváló történész, a Hitel utolsó két, még élő munkatársának egyike; Kányádi 

Sándor korszakos költőnk, nehéz időkben vigaszunk; Magyarország Kós Károlya, egész 

Erdély Károly bácsija, kinek arcán a maga valóságában ül ott a szikkadó erdélyi magyar 

anyaföld szolgálata, Márton Áron az évszázad magyar püspöke, Tőkés László nemrég 

elhangzott szavaival: mindnyájunk püspöke, aki Kós Károllyal együtt a Hitel szellemi 
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körének szintén nagytekintélyű tagja volt; a másik Hiteles, Szabó T. Attila, számomra a 

valaha élt legnagyobb nyelvész, a megismételhetetlen – fél évszázados munkát igénylő – 

Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár megalkotója vagy Teleki Ernő, az alig ismert erdélyi 

arisztokrata, apám jóbarátja, akivel a számkivetettség éveiben munkatárs is lehettem, s akitől 

sokat tanulhattam. 

S ha még mélyebben akarnak behatolni ennek a kornak a hangulatába, akkor hallgassák 

meg Csomafáy Ferenc személyes bemutatkozó mondatait. Ezt követően élvezhetjük majd Dr. 

Jancsó Miklós professzor, színművész és Rekita Rozália művésznő műsorát, mely az erre 

legelhivatottabbak ablaknyitogatásával enged majd még jobban bepillantani, ebbe a 

példamutató és egyre ritkább, tehát egyre fontosabb értékeket hordozó világba és annak 

legfőbb gondjaiba. 

Köszönöm Csomafáy Ferencnek, hogy elhozta hozzánk is Kárpát-medence-szerte 

hírneves kiállítását, köszönöm kedves művészházaspár vendégünknek az áldozatot, hogy 

ideutaztak erre az ünnepi hétvégre Leányfalut szolgálni, és köszönöm mindazok munkáját, 

akik segítettek e kiállítás megszervezésében.  

Annak reményében nyitom meg a kiállítást, hogy jövőre talán ismét Lászlóffy Aladárt 

hallhatjuk, és a következő húsz kiállítás megszervezésére – szükség esetén – majd akad, aki 

átveszi tőlem a stafétabotot. 

 

 

* 

 

 

2007. szeptember 2. 

 

 

(A MEZŐSÉG KÉPEKBEN Elhangzott: Márton Zoltánnal a leányfalui Faluházban 

megrendezett Mezőségi képek c. fotókiállításán, annak megnyitójaként 2007. október 20-án 

és Sopronban 2007. december 9-én.) 

 

Különös feladat, kedves és nehéz, őszinteséget s mégis elvártható elfogultságot igénylő, ha 

valaki a szülőföldjét akarja bemutatni. Szűkebb pátriáját, ahogy azt eleink mondották 

egykoron. 

Keresztül-kasul járhatja ma a világot az európai utas. Ebben az értelemben már valóban 

uniós, de bárhol tekint körül, akarva-akaratlanul is mindenkor csak azzal a szemmel, amelyik 

legelőször a hazai tájat rögzítette. Kiskacsák vagyunk mi is e tekintetben. A tojásból kibújva 

meglátott valakit, valamit tekintjük anyánknak, s ez ellen valódi szer nincs. Legfeljebb a 

makacs tagadás. De hát épeszű és becsületes ember miért tagadná meg szülőföldjét? Nincs is 

ennek értelme a mai nagy szabadságban, amely nem is olyan régen még nagyon soknak tűnt 

volna. És abban az antivilágban valóban sok is lett volna magunkfajtának. Megárthatott volna. 

Mint a sovány koszthoz szoktatott birka elé tolt gabonás szakajtó. Elég annak a kóró is, abból 

is lesz gyapja, sajtot, ordát adó teje, sőt báránykái is a világra jönnek februárra. 

No, de manapság már más időket élünk. A világ felgyorsult, s úgy fordult meg nagy 

csikorogva, mint elhagyott mezőségi templomon az öreg szélkakas. Ki az? Mi az? Vagy 
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úgy… Az érckakas csikorog élesen. Trianon előtti években a kolozsvári Református 

Kollégiumban, ott a Mezőség szélén, állítólag Asztalos Miklós – későbbi nagy történészünk – 

fordította tréfás románra az V. Lászlót: „Cine, cine? Aha! Acolo sus érc-cocosul face 

retenetes krc. krc.” Egykori fültanúk szerint volt is nagy kacagás. Pedig mondják, hogy az 

akkor még a Szent Koronához tartozó Mezőség magyar birtokaiból már földet kapott a román 

egyházon és bankon keresztül az a magyar paraszt, aki áttért az ortodox hitre. A 

kakascsikorgató szél még nem dühöngött, csak az ég alja volt borongós, de a fűszálak már 

hajladoztak, s nem csak a Sütő Andrási értelemben, hiszen az utolsó pillanatban nem 

visszakozott mindenki, mint az ő írása által jelképpé vált Gergely testvére, midőn véle 

elégedett kenyéradó gazdája a bukaresti pópa átkeresztelte volna reformátusból ortodoxra. 

A gyorsuló időt nyögő gyorsuló világaink bizony nem bírják az iramot idő testvérrel. 

Beleroppannak a versenybe, s erejüket vesztve hol itt, hol amott fekszenek le a nehéz út 

martjára, hogy megadják magukat a versenyre szakosodó idők (zu) slág-fertig pribékjeinek, 

mint megannyi kimerült Radnóti. 

Alig két évtizeddel ezelőtt még azt hittük, ha látni, olvasni, írni lehet, legyőzhetetlenek 

vagyunk. Ma egy új világ mezsgyéit taposva már tudjuk, hogy az új körülmények között 

ennél jóval több kell, sokkal több: a közös jogok! 

Ezeknek hiánya teheti fel a koronát a mezőségi magyarság évszázados pusztulásának 

újkori fejezetére. Az új gazdának így elég ölbe tett kezekkel várakoznia. Hiába adják meg 

esetleg az egyén jogait. A közös kisebbségi jogok híján, a beolvadás csatornáin gyorsan 

csorog le a maradék. 

S csak a kő marad! 

Vajon mi maradt Wass Albert bátyánk irodalomtörténetbe vonult szülői házából? Az 

alapok? Vagy a Kemény birtokot vezető egykori Bem honvéd dédapám halálának helye, 

novoji kúriánk, nagyapám halálának színhelye, akár Kemény Zsigmond utolsó menedéket 

jelentő pusztakamarási lakhelye, már sehol nincsenek. Anyagukat idegen templomokba, 

idegen házak falába hordták, s fekete reverendás pópák lépegetnek kövein.  

De a kő marad! 

Csakhogy beszél-e a kő ha nem kérdezzük? 

Bolondosan csapong a gondolat. Egy kiállítás képeit nézem s közben a mezőségi 

Makkai Sándor Holt tengere dereng fel lelki szemeim előtt, s annak haldoklásán búsongok. 

Bármit látok, a mérce Pusztakamarás? Nevetségesen provinciális lenne hát 

gondolkodásom? S egyáltalán nevezhetők-e gondolatoknak az efféle száguldó 

kényszerképzetek, melyek kacagva-sírva tartanak hatalmukban, s egyre csak a magam hol 

édesbús hangulatból táplálkozó, hol már-már szakrálisnak érzett főgyökere felé húznak-

vonnak? Ha nem lennék mezőségi kálomista, tán csakrának nevezném ezt a hol sáros, hol 

poros, áldással-átokkal vert földet. 

Nemrégen Karthágónál, Afrika tengerpartján rohantak meg a kétségbeejtően 

reménytelennek tűnő tenni akarás szellemi koboldjai, punok idomított elefántjainak vonulását 

képzelhettem a parti homokra terített, térképet ábrázoló törölköző helyére. Amott, a másik, a 

számomra térképnél jóval többet jelentő szülőföldi tájon legfeljebb a sártengerben 

gólyalábakon araszoló egykor volt jobbágy gyerekeket képzelhettem magam elé, amint fehér 

templomok tövében meghúzódó kántortanítói házak felé cuppognak óvatosan s nagy 

igyekezettel. Pedig hát vonultak ott is világhódító hadak, ők is az elefántos ember céljaira 
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áhítozván, most éppen északról. S később is. Csak nem a mi javunkra, bár olykor-olykor 

dicsőségünkre: kifelé takarodván. De a sok jövés-menés bizony igen véresre sikeredett, s 

elfogytak a gólyalábasok.  

Szorongva száll le képzeletem tekintete Csigla mezejére. 

Először tavait csapoltuk le, aztán a mi vérünk megcsapolása következett, s elfogytunk. 

Olvasom, hogy másfélszáz éve még négyszáz éves elmaradottságban élt az a nép. Egy elvetett 

mag alig még csak egyet hozott, s mire ez ötre szaporodott, az történelmi jelentőséggel bírt. 

A kihalásunk miatt kialakult munkaerőhiány gerjesztette etnikai váltás továbbrontotta az 

állapotokat. A kő, de nem ritkán vályogpaloták urai vendégmunkásokra szorultak, s ők a még 

ennél is szegényebb szülőföldjükről szíves örömest jöttek. Jöttek az addig védelmet nyújtó 

hegyekből, s jöttek a fanarióták karmaiból. Az erdőrengeteg kiirtását követően addigra véres 

verítékkel kialakított teraszos gazdálkodást nem ismerve, hosszába kapálták máléjukat a 

domboldalakon. El is indultak a végzetes suvadások. Gyermekkoromból feltör az emlék, az 

apámtól hallott, s általa annyiszor leírt sok intelem a talajerózió megfékezésének 

szükségességéről. Ő is a Mezőséget mondhatta szülőföldjének, s ébredező agyamba plántálta 

a Mezőség parasztjának szeretetét. 

A szelíden türelmes táj, a mándrucos rengetegből, a csillogó tavak és ezernyi hal 

világából egy szárazság sújtotta, kopár dombsággá romlott. Nekünk így is szép volt, csak nem 

maradt már tarisznyás, vackort s száraz kenyeret majszoló gyermek, aki magyar nótát dúdolva 

őrizte volna marháit a kopasz domboldalakon. A templomok körül vasárnap egyre gyérebben 

s egyre fáradtabban szól a magyar szó. Van, aki a templomkertben még románul beszél, csak 

a papot hallgatja anyanyelvén. Sokfelé már el is hallgatott végleg a nekünk legszebb nyelv. A 

Pusztakamráshoz tartozó Novojban például évtizedekkel ezelőtt halt meg Szabó Mihály, az 

utolsó magyar, Kamaráson még 164 vallja magát magyarnak. 

Hannibál Karthágóját siratják, kutatják, csodálják, és sóval felszórt nyomait 21méter 

mélyről ásnák ki. Ötödik vagy hatodik nemzetként ott élő tunéziai arab idegenvezetőnk a 

legnagyobb természetességgel beszélt az elődökről, tárgyilagosan az ő nemzete által a 

berberek ellen elkövetett felesleges atrocitásokról, s a föníciaiakig magáénak érezte a táj 

történelmét. Sőt! Magyar vendégeit megintette gyenge nemzettudatuk miatt. Szent Istvánt s 

Mátyást emlegette, kikre büszkék lehetnének.  

Ki fogja majdan a magyar Mezőség emlékeit kutatni, korunk etnikai tisztogatását bírálni 

mifelénk? Ki fogja templomaink köveit faggatni? 

Bizony köveinket most kell megszólaltatni. Eljött az utolsó pillanat a Mezőség magyar 

múltjának megmentésére. Ha akármilyen jövendőt is akarnánk remélni maradékainknak, meg 

kell szólítanunk a köveket, bárhol is legyenek azok. Még a más nyelven éneklő gyülekezet 

templomának falában is. 

Segítség felülről csak akkor van, ha mi is megtesszük a magunkét. „Hitben erős 

emberek kellenek ehhez”, amint azt Kövesdi Kiss Ferenc, a Mezőség szülöttje mondotta. 

 

A békésen tűrő táj felett vadrécék húznak surrogva, sóhajtva susog a maradék nád is, s 

néha megmordul egy-egy domboldal, hogy alábbköltözzön, ha úgy tetszik úttal együtt. De 

hiába suvadnak le az utak, be kell járnunk a tájat, ahol Csaba királyfi emléke lengedez. 

Mentsük, ami még menthető. Wass Albert kövein kívül is akadnak még szövetségeseink. 
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Mert amint Pusztakamarás és Karthágó földje egyidős, úgy mi is mind egyidősek 

vagyunk, sőt az az időnk is egy, mely fukar természeténél fogva hamar lejár. 

Ennek a mentésnek cseppnyi, de gyönyörű része az a fényképkiállítás, melyet most ide 

elhoztunk. A képeket alkotó fiatalember, Márton Zoltán igazi mezőségi gyökerű magyar. 

Gyermekként sodorta a történelem idegen tájra, de messziről érezte meg a szülőföld hívását. 

Ő is karthagónyi távolságból, az északi Stockholmból költözik haza, éppen most, s ezért nem 

lehet közöttünk. Családját, mint megannyi erdélyi és különösképpen kolozsvári fiatal családot 

a Ceausescu rezsim etnikai tisztogatása üldözte el, szórta szét, és Kádár puha diktatúrájának 

közönye nem fogadta be. Így a remélt anyaországot átlépve lett svéd állampolgár. De Csigla 

mezeje megszólította, s a nagyatyai gyökerek visszahúzták szolgálatra oda, ahol otthon érzi 

magát, ahol tenni akar. 

Modus vivendi című gyönyörű fotóalbumát már sokfelé ismerik. Ezek a képek most egy 

még szűkebb erdélyi tájegység a Mezőség, Csigla mezejének szépségeit, hangulatait s 

hétköznapi drámáit hozzák el nekünk. A művész nagyatyja, Kiss Jenő erdélyi költőnk e tájat 

szomorúan szelídnek nevezte. Mikor Márton Zoltánnak ezeket a mai mezőségi képeit nézik, 

próbálják elképzelni egykori mivoltában is, a szelíd dombokon tölgyrengeteggel, nesztelen 

surranó mándrucokkal, a mélyedésekben halban gazdag tavakkal és lápokkal, úgy amikor még 

a Táltos király lovagolt úttalan útjain, vagy nemzeti fejedelmei építették fel menthetetlennek 

hitt haldoklásából Tündérországgá. 

Jó barangolást kívánok mindenkinek. 

 

 

Monastir, Tunézia 

 

 

* 

 

 

2007. szeptember 10. 

 

 

Eltelt az eddig talán legtűrhetetlenebb év, és láthatjuk, hogy hiábavaló spekulálni. Még 

keservesebb évszakok következtek. Ezekről írni már szinte felesleges, hiszen az, ami történt, 

szavak nélkül hirdeti a leleplező igazságot. 

És még ez sem volt elég! 

A jobboldal mindent végigpróbált, s most itt áll az utolsó demokratikus lehetőség: a 

népszavazás előtt. Lesz-e kilenc kérdés, ami az alkotmányosság összeomlását jelentené? Vagy 

hat, esetleg csak három? És mekkora lesz a remélt győzelem? Mennyire fogják bemocskolni a 

lezajlott szavazást, és a régen bevált módszerek melyikével? Esetleg van újabb elképzelésük 

erre? Hiszen látszólag nyugodtak.  

Mire e kis kötet segítségével ennek a régen elmúlt néhány évszaknak a hangulatait az 

esetleges olvasók átfésülték, már ismét többet fognak tudni ennél. De bárhogyan is lesz, az 

események zajlása és az ezek során ébredező gondolataink, reményeink, félelmeink rögzítése 

tanulságos lehet.  
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Ezért talán jó, hogy írásba foglalok ezt azt. Mert mi nehezen tanulunk. Nem okulunk a 

más drágán megfizetett tapasztalatából, de még a sajátunkból sem! 

 

 

* 

 

AZ UTOLSÓ SZALMASZÁL ŐSZE 

 

 

2007. október 3. 

 

 

(EGYES BALOLDALI SZAVAZÓK RELATÍV TUDATÁRÓL Avagy: akkor legalább mi is 

lophattunk!) 

Feszül a húr! Ki tudja hol pattan el? Ha csupán a szégyenérzet, netán a becsület tudná 

elpattanásig feszíteni, talán örökké bírná. A jelek szerint legalábbis. 

Az áradó szenny olyan ködöt és miazmákat bocsát a jelen magyar társdalomra, hogy 

elkerülhetetlenek a mindenhol ismétlődő kérdések, mi lesz ebből? Meddig bírhatjuk ezt a 

közeli megsemmisülés rémének felbukkanása nélkül? 

De a gondolkodó, aggódó, nemzetféltő hangok mellett sok, a tudatlan tömegből 

felhangzó más megjegyzés is figyelmet érdemelhet. Sőt, ezek adhatnak magyarázatot sok 

mindenre: keserű kérdőjelekre, lehangoló tapasztalatokra, magyarságtudatunk önbizalmát 

rontó észlelésekre stb. 

Szóba elegyedek valahol, valakivel. Így kisbetűsen. Egy magyar kisemberrel, baloldali 

szavazóval. Elégedetlen. Csakhogy nem úgy amint azt várnánk. Ezt mondja: akkor legalább 

mi is lophattunk. Aztán bővebben elmagyarázza, hogy: mi kicsik, és ezzel együtt biztos volt a 

megélhetésünk.  

Nem folytatja azonban a várt módon. Hiszen ezután azt várnánk, hogy megemlítse, 

miszerint „ezek” most mindent maguk lopnak el. Nem, ő ezt nem mondja! Jelzi, hogy tudja, 

de a valóságban ezzel mégsem nehezíti saját megrögzött, beégetett kis „agymenetét”. 

Nagyvonalúan átsiklik felette. Esetében ez nem ellentmondásos. 

Lazán beszélget tovább, s folynak belőle a megszokott panelek, a sajtó-túlhatalom által 

szajkózott igék. Amint ők szeretik mondani: az „osztott ész”. A tolvajbanda jobboldal, a nagy 

erőfeszítések ellenére is bekövetkezett Keller nyomozás kudarcát követően megmaradt kevés 

hamis lőszer. A ma is egyedüli vádként felhozott Orbán bányák és tokaji szőlővesszők.  

Ilyen tapasztalat után elkerülhetetlenül ismét azon kezd gondolkodni az ember, hogy mi 

lehet ennek a szelektív vakságnak, süketségnek a háttere? Erre nem elég a sajtó túlsúly, az 

egyoldalú tájékozódás magyarázata.  

Ma már eljutnak az egyre nagyobb botrányok hírei a baloldali szavazóhoz is. 

Ma már ő is érzi, hogy romlik az életszínvonala. 

Ma már elkerülhetetlenül szembesül választási döntésének következményeivel. 

És mégis. 
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Marad a berögződött hit, és marad a nosztalgia: akkor minket is hagytak lopni. 

Kimondva, kimondatlanul. Esetemben beszélgetőpartnerem kimondta, a többség csak 

magában gondolja. 

Vagyis értékrendjébe épült a lopás, mint a megélhetés természetes forrása. Ha pedig ő, a 

kisember, lopással biztosíthatja kis életét, kis igényeinek kielégítését, a nagyok is tehetik 

ugyanezt. Az ő tudatában a lopás, mint olyan, nem bűn, hanem a megélhetés eszköze, 

módszer, sőt talán mesterség. 

Veszedelmes következtetés. A népet, a tömeget ilyenekkel gyanúsítgatni, az 

általánosítás borotvaélén járkálni benesi hangulatú időkben különösen veszedelmes.  

Nem is kollektív lopásvágyról akarnék én beszélni, csupán a magyarázatot keresvén, 

egy letűnni nem akaró, lerázhatatlan múlt kóros örökségét boncolgatom, mely még ma is 

sokakat tart hatalmában. 

Sajnos azonban, ha a tömeget figyeljük, nem csak a köztulajdonnal kapcsolatos felfogás 

eltorzulását tapasztalhatjuk. Van egy másik kényes kérdés is. A munkamorál, a munka 

becsülete az élet legkülönfélébb területein. 

A felül tapasztalt kaszáló mozdulatok átkerülnek és hozzáidomulnak a kis kaszálókon 

dolgozó kis kaszásokhoz is. Itt majdnem mindenki kaszálni akar. Itt a becsületes munka (akár 

a szabályos közlekedés) már az élet normális mentét zavarja. Nincsenek rá felkészülve. El 

sem hiszik. A parkoló társaság hivatalos levélben szólítja fel parkolóőreit az állampolgárok 

becsapására, a szabályok és rendeletek őket védik. Vajon ok nélkül? A színesfém begyűjtő 

átveszi az ellopott szobrokat, művészeti értékeket, kegyeleti tárgyakat vagy a vasút 

biztonságát szolgáló kábeleket. Évek óta nem lehet ezt megakadályozni. Vajon ok nélkül? Kik 

támogatják őket, kik ők? Most egy – véletlenül – fennakadt a hálón, de más ügyek kapcsán, 

nem a színesfém miatt.  

De visszatérve a munka becsületéhez és a becsületes munka megcsúfolásához, hivatali 

és hivatalnoki szinten naponta ütközünk a hivatalok és közalkalmazottaik hibáiba. 

Felületesség, olykor gyanús nemtörődömség, mely soha nem a hivatal kárára történik, 

mindenkor az ügyfelet sújtja. Egyszer elhiszem, hogy hiba, de naponta, vagy ugyanabban az 

ügyben ötödször, hetedszer? S a következő hivatalban még aznap ugyanez? Csak velem? 

Dehogy! Minden ismerősöm erről mesél. Ismét védekeznem kell az általánosítás hibájától, 

egy egész társadalmi réteg alkalmatlanságának kinyilvánításától.  

 

Körülvesz a rothadás, a fejtől szagosodó hal rettentő bűze.  

És semmi sem történik. 

A véletlenszerűen feldobott esetek is állítólag belső viszályok miatt derülnek ki. Apró 

kis csúcsocskái hatalmas jéghegyeknek. 

S a dermesztő vizeken, dübörgő zeneszóval úszik az ország, mint egykor a Titanic. 

Csakhogy ezúttal a jéghegyet is a kapitány és tisztikara dirigálja, és ők minden áron ütközést 

akarnak, süllyedést, az áruló nyomok eltűnésével. Pusztulásunk árán is.  

Természetesen csak, ha már mindent átmentettek a hajóról, ami csak használható. 

És még a biztosító társaságok is őket pártfogolják.  

 

 

* 
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2007. október 23. 

 

 

(EGY ESTE TŐKÉS LÁSZLÓVAL) 

Zsúfolt színházterem és várakozó tekintetek előtt lépett fel a szentendrei Pestmegyei 

Művelődési Központ színháztermének elnöki asztala mellé Tőkés László, a romániai európai 

parlamenti választások egyetlen egyéni jelöltje. 

Így kezdődhetne egy tudósítás arról a szép estről, melyet egy karizmatikus és hihetetlen 

munkabírású, Istent és a magyarságot szolgáló személyiség társaságában tölthettünk. 

Az est híján volt minden rendkívüliségnek, s éppen ebben rejlett hitelessége. A 

meghívott egyszerű, érthető szavakkal ecsetelte a jelenlegi helyzetet és a romániai magyarság 

ügyeit meghaladóan kitért az összmagyar érdekekre, valamint október számunkra örökké 

felejthetetlen emléknapjainak jelentőségére, mai mondanivalójára. Aztán Kondor Katalin 

lényegretörő kérdéseit válaszolta meg és türelmesen meghallgatta – megválaszolta a közönség 

kérdéseit, beleértve az ilyenkor elkerülhetetlen véleménymondókat, sőt a magukat 

frusztráltnak érző, saját fontosságukat a köz elé táró felszólalásokat is. Így van ez ilyen 

alkalmakkor, sokfélék vagyunk, s csak a jószándék az, ami igazán közös. Utána együtt 

elköltött vacsora keretén belül folytatódott a „kiscsoportos”, baráti hangulatú eszmecsere. 

Miért volt hát mégis különlegesen fontos ez az est egy anyaországban élő erdélyi 

magyar számára? 

Nos az a gondolat, melyet annyiszor ismertünk fel, s annyiszor hagytunk figyelmen 

kívül, most ismét és teljes, életszerű valóságában jelentkezett.  

Hihetetlen, hogy a valamilyen formában minden – magyar szívvel és ép elmével 

gondolkodó – honfitársunk agyában ott fészkelő felismerés miért jelentkezik olyan 

nehézkesen a politikai cselekvés szintjén? 

Mindenekelőtt a legalapvetőbb gondolatsor: jövőnket a demográfai helyzetünk dönti el, 

ezzel a kérdéssel nemzeti stratégia nélkül tengődő közösség nem képes megbirkózni, 

ugyanakkor nemzeti stratégia valódi nemzeti kormány nélkül – hatékony formában – nem 

jöhet létre, nemzeti kormánya viszont csak tisztán látó, nemzetét tudatosan és korszerűen 

szerető többségi szavazóbázissal bíró országnak lehet. Minden egyéb fontos vagy kevéssé 

fontos jogos felvetés csak részletkérdés.  

Ha pedig eljutunk oda, hogy ilyen nemzetstratégiánk lehet, alapvető fontosságú, hogy 

legyen egy olyan karizmatikus, nemzetközi tekintélynek örvendő, európai kitekintéssel bíró és 

mindenki által elfogadott vezető politikusunk, aki a Kárpát-medence magyar képviselőit 

összefogva, mindenféle befolyástól mentesen tudja kézben tartani azokat az erőfeszítéseket, 

melyeket ennek a nemzetstratégiának az európai elfogadtatásáért közösen folytatnak. 

Erre a feladatra jelenleg a magyar ég alatt Tőkés Lászlónál alkalmasabb személyiség 

nincs. 

Románia magyarsága sajnos már lekésett az összefogás pillanatáról. Csak akkor lehetett 

volna ezt elképzelni, ha minden vezető már az első percben legyőzi belső gyarlóságok és 

külső ügyeskedések által másfél évtized alatt benne meggyökeresedett személyes indulatait, 

érdekeit, és a fent felvázoltakat elfogadva cselekszik.  
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Szilágyi Zsolt is egyetértett azzal a véleményemmel, hogyha akkor – és nem megkésve, 

a saját hibából felhorgadó veszedelmet felismerve – meghirdetik az egységet, az akkora 

választói lelkesedésben nyilvánulhatott volna meg, hogy legalább három magyar képviselőre 

számíthattunk volna. Vagyis éppen Tőkés püspök vihette volna be magával a jól kiválasztott 

és sokat emlegetett ifjú tehetségeket. 

Mára ez már csak álom. Jelenleg az ő győzelmét remélve, ha esetleg még egy befutóban 

gondolkodunk, már optimisták vagyunk. 

Természetesen minden számolgatás gyarló, hiszen nem ismerjük a román szavazók 

várható aktivitását. Ez lehet a másik döntő tényező, s a kettő szerencsés összejátszása további 

esélyeket rejthetett volna, vagy akár rejthetne magában. 

Meg kell említenem, hogy a szentendrei együttlétnek volt egy nagyon fontos 

momentuma. Bár más szavakkal, de az anyaország egy – közvélemény kutatási szakszóval 

reprezentatív mintának nevezhető – közössége kérte fel Tőkés Lászlót erre az összmagyar 

ügyet felvállaló szerepre. 

Ismét Tamási jutott eszembe a: „merjünk nagyok lenni” kijelentésével. Azt is mondotta 

akkor, hogy a magyar szellem új, korszerű gondolkodásmódjait dolgozza ki Erdély magyar 

értelmisége. 

Soha nem volt nagyobb szükség erre, mint éppen most. 

Az anyaország nagy bajban van. A két haza pedig – Bocskai óta jól tudjuk –, hogy nem 

élhet meg egymás nélkül. 

 

 

* 

 

 

2007. november 11. 

 

 

(MÉCSESSEL TRIANON LABIRINTUSÁBAN, AVAGY EGY KÖNYV GONDOLAT-

ÉBRESZTŐ EREJE – Székely András Bertalan: Népben, nemzetben. Polisz sorozat.) 

Ha egy könyvnek ilyen félreérthetetlen és tömör címe van, már a borítólap láttán eldől, hogy 

kik lehetnek olvasói. Ugyanakkor, mint a „szavakkal dolgozók” esetében manapság oly 

gyakran történik, már első saját gondolatát is felül kell bírálnia a méltatónak. Mert bizonyára 

e címszavak miatt akadni fog, akit nem érdeklődése vagy szíve, hanem az ellenkezés ördöge 

késztet a mögöttük sejthető tartalom megismerésére. Ha azonban ez a feltételezett valaki még 

valamennyire is ép lelkületű személyiség, olyan, akit csak környezete vagy neveltetése „vitt 

rossz útra”, bizonyára más emberként teszi le Székely András Bertalan könyvét. 

A magyarság igen nehezen eldönthető hosszúságú idő óta csapdában él. Hiszen több 

ezeréves történelmünk során az ismeretlen és ismert csapdahelyzetek sorát kellett túlélnünk. 

Ezeknek felsorolása most nem lehet célom, de a legutolsó, melyet Trianon csapdájának 

szoktam nevezni, már Trianon előtt rabul ejtette, és máig nem ereszti. Közben – minthogy 

ennek is folyamat jellege van – sokféle formát öltött, de végkifejletében egy: „hét az egyhez” 

helyzethez vezetett. Ma legalábbis, ez határozza meg sorsunkat. Papíron ismét Európa része 

lettünk, és Európa érdeke, hogy köröttünk csend (kuss) legyen. Ha nekünk adna igazat, heten 
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lázadnának ellene, ha hétnek ad igazat, csak egynek – vagyis a magyarságnak – kell befognia 

a száját. 

Ilyen helyzetben, melyet éppen a fenti logika alapján az is tetéz, hogy saját nagyobbik 

„hazánk” belső erőink közül is a nemzetben gondolkodást tagadókat támogatja, hatalmas 

felkészültség, rendkívüli lelkierő és szívós kitartás kell, ha át akarjuk menteni magunkat a 

jövőnek, és értékeinket egy eljövendő jobb világnak. 

Ennek a munkának a hangyaszorgalommal történő elvégzéséhez mutat fel nagyszerű 

példát Sz. A. B. egész – rendkívüli realitásérzékről tanúskodó – tevékenységével. 

Szerzőnk a nemzet számára nélkülözhetetlen tudós prototípusa. Ő az, aki rátapint a 

sebekre, az elfertőződött fekélyekre és szőnyeg alá sepert kényes kérdésekre. Ő az, aki már a 

tiltások világában is a megtűrt határokon belül mert és tudott emelni fontos kérdéseket, aki a 

leletmentő alaposságával és szívósságával kutatott meg elsüllyedni látszó értékeket. 

Hogy könyvének címe még ma is, vagy éppen talán ma, indulatokat és gyanakvásokat 

kelthet, az a nagyon sajnos, s a csepp, melyben benne leledzik az egész Pannon szellemi 

tenger keserűsége. Mert elszabadult a neoliberalizmus, s féktelenségében apokaliptikus lovas 

alakját ölti. Vagy talán inkább egy földgyaluét, amely főleg a rombolást képes szolgálni, jó 

esetben olykor talán az alapozást. Száz egynéhány éve az ős, a magyar liberalizmus az: „azt 

bünteti, kit (mit) szeret” gondolkodásával, ott bontott ahol kell, és alapot készített ahhoz, ami 

előre vihette az akkor feudális sarakba ragadt országot. Mai – vélt – örökösei tudjuk mit 

tesznek, s egy egész világot, főleg pedig Európát színesíteni képes nemzetet, annak minden 

kincsével, dühödt és dúló-fúló lendülettel próbálnak eltakarítani a globalizáció már-már 

önmagát is rothasztó áradatának útjából. 

Nagyon szeretném hinni, hogy a sok apró és mégis óriási leletmentés, feltárás, 

rávilágítás, felismerés, felmutatás, letisztítás és felvilágosítás, ami Sz. A. B. munkájának útját 

szegélyezi, hozzájárul valamennyire e romboló lendület megfékezéséhez. 

Ennek az új kötetnek tarka szőttesét a cél és a cél felé törekvő akarat módszerének 

következetessége teszi harmonikussá. Aki végigolvassa nem tagadhatja le, hogy a 

tárgyilagosság, az önkritikus magunkba néző szemlélet végigkíséri. 

Nem én beszélek haza, ha a harmincas-negyvenes évek kolozsvári Hitel folyóiratának 

szellemi köréhez érzem közelállónak. Állíthatom ezt azért is, mert a Hitel körüli nagy 

hallgatásban éppen ő volt az egyik első „csendháborító”, aki aztán e kör tevékenységéből, 

Venczel József munkájának megkutatását és felmutatását vállalta fel. 

Amint a Hitel szellemi köre a Németh Lászlón keresztül leszűrt Széchenyi féle 

gondolatok alapján működött, úgy Sz. A. B. is innen indul ki. És jól dönt. E 

gondolkodásmódnak ma is használható, aktuális elemeit következetesen felhasználja 

módszertanában. De közvetett módon ott munkál benne Makkai Sándor „magunk 

revíziójának” iránytű fontosságú szelleme is. A valaha élt nagy nemzetstratégiát kereső 

gondolkodók örököse ő, aki biztos kézzel helyezi el e lassan emelkedő épület falába saját 

mívesen csiszolt köveit, s nem azzal foglalkozik, hogy mikorra készül el az épület, hanem 

napról napra próbálja végrehajtani az önmagának kiszabott feladatot. És ezt a munkát a lehető 

legjobban, leghatásosabban, leghitelesebben hajtja végre. Az ő magatartása valóban méltó a 

haza sorsához, tehát Németh László értelmezésében Sz. A. B., a tudós, valóban hazafi is.  

A Népben, nemzetben című kötet a Polisz sorozat szerkesztőinek igen jó választása volt. 

Ma, amikor nem csupán az utca embere, de még (sőt) a vájtfülű értelmiségi olvasó is tévelyeg 
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az információáradatban, ezek az írások egyenként és együtt is alkalmasak, hogy a 

megközelíthetőséget biztosító terjedelmi korlátok ellenére tanítsanak, felvilágosítsanak, 

eligazítsanak nagy nemzeti kérdéseinkben. Vagyis Trianon csapdájának labirintusában 

mécsesek lehetnek.  

A kötet méltatója nem térhet ki a késztetés elől, hogy írásról írásra felbukkanó 

legfontosabb gondolatait ne sorakoztassa fel, ezzel is megpróbálván felkelteni a szellemi 

étvágyat ínyencekben és – manapság sajnos érthető – közönyben tengődőkben egyaránt. 

Lapozzuk tehát fel a kötetet! 

Mindenekelőtt az tűnik fel, hogy a válogatás triptichon szerű. A szerző három fejezetbe 

gyűjti anyagát. 

Már első – egy rádióműsor margójára írott – rövid fejtegetésében (Az én hazám) 

megerősíti feltételezésemet és a Hitel alapító és szellemi körét többek között vezető Venczel 

Józseffel azonosulva vallja, hogy: „a tényfeltárást a cselekvési program megfogalmazása, 

majd a változásokban való részvétel kell, hogy kövesse”. Úgy érzi ebben benne is foglaltatik a 

haza s a hazafiság fogalma. Ezt olvasván csupán egyre gondolhatunk: mai helyzetünkben 

alapvetően fontos felismerés, hogy a haza cselekvő hazafiságot követel. Minden egyéb csak 

szépelgés. 

 

Ezután kezdődik a triptichon első fejezete, mondhatni a középső oltárkép, melynek 

címe: Górcső alatt. 

Ennek a fejezetnek első írása Szent István nap előtt címen egy televíziós 

beszélgetésének szerkesztett változata, mely közelebb visz a tudós személyéhez. Megtudjuk 

belőle, hogy családi gyökerei mián is elkötelezettje a kisebbségkutatásnak, s mint maga 

mondja, felhasznál minden lehetőséget a kisebbségekkel való bánásmód etikájának 

kifejtésére. Ezzel maga mondja ki azt a szót, mely magatartását tudós mivoltában is jellemzi. 

Ő Németh László értelmében vett hungarológus és etikus szószólója minden Kárpát-medencei 

(vagy bárhol létező) kisebbségnek. Erre a beszélgetésre tulajdonképpen az előtte Határhártyák 

címmel megjelent kötete is alkalmat adott. Maga e cím is tudatosan, vagy freudi módon 

árulkodik Németh László a természettudós szellemi jelenlétéről. Hiszen a hártyáról 

nyilvánvalóan az ozmózis jut eszünkbe, és ő ezt átemeli a szellemi, társadalmi, nemzetiségek 

közötti átjárhatóságok viszonylatába, a hungarológia tudományába. Ez a ma is zajló és ható 

folyamat fontos vizsgálódások tárgyát kell, hogy képezze, hiszen meghatározó a Kárpát-

medence magyarságának jövőjét illetően is. Még nem dőlt el, hogy ez az oda-vissza folyamat, 

mely miközben a nemzetiségi terek között értékeket is átáramoltat – egyéb párhuzamos 

hatásait is figyelembe véve – milyen más hatásokkal jár, s hosszú távon kinek a javára 

dolgozik. Sz. A. B. a kettős mérce manapság annyi viszonylatban használt felháborító és 

méltatlan eszközét is elutasítja és nem csak saját javunkra, hanem kisebbségeinkkel 

kapcsolatos kötelességeink vonatkozásában is. 

A kisebbségeink parlamenti képviselete dolgában igen pontosan fogalmaz. Ennek 

elmaradását alkotmányos mulasztásnak nevezi, hiszen a ma működő pártokhoz kötött 

megoldás hibás elképzelés. Hibás elsősorban, mert megköti a kisebbségeket képviselők kezét. 

Ami persze a mérleg súlyosabbik serpenyőjét illeti, a beszélgetés anyagát olvasva 

természetes módon lobban fel a vágy minden értő olvasóban az ellenünk mindegyre felhozott 

ezeréves vád tisztázására, miszerint elnyomók, mi több, mi is a népek börtöne lettünk volna. 
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Az olvasó szeretné, ha Sz. A. B. írásai eljutnának minden félrevezetett európaihoz, s így azok 

– a franciás államnemzet fogalmának megértést gátló fogságában – képesek lennének 

megérteni mit jelentett a hungarus, mit jelentett a Szent Korona védelme alatt többeknek is 

nemzetté fejlődi, miközben a nagy abszolút monarchiák még a nemzeti tudat kialakulása előtt 

– így szerencsés módon mai szemmel még bűntelenül – homogenizálták kisebbségeiket. Ezek 

ma fejlett demokráciának számítanak és történelmi tényekkel nem is foglalkozva, saját 

érdekeik mentén ítélkeznek általuk bűnösnek kikiáltott kevéssé szerencsés nemzetek sorsa 

felett. 

A beszélgetés egy másik részében felemlegeti a védőhatalmi státust. Az olvasó itt is 

felháborodhat a kettős mérce egy másik esetére gondolva. Hiszen ez a státus, amely érdekes 

módon egyeseknél (pl. Ausztria) lehetséges, esetünkben elképzelhetetlen, s a nagy közös 

fórum előtt még a lesorvasztott státustörvényünket is felháborodva lobogtatták Európa furcsa 

szándékú ügynökei: Ezt nézzék meg! Ez mi akar lenni? A kettős állampolgárságról nem is 

beszélve! Annak külső és belső vonatkozásait egyaránt hosszan taglalhatnánk, de elég csak 

annyit megemlíteni, hogy valamennyi szomszédunk perceken belül és pártsemlegesen az igen 

mellett döntött e kérdésben. Vajon miért vagyunk éppen mi a kivételek, mi a leginkább 

érintettek? Mi vagyunk a legszéttagoltabbak s a demográfiai veszedelem is minket sújt 

legjobban. Ebben a helyzetben a kívül rekedtekről való lemondás többszörösen bűn. De szóba 

kerül az összetartozás fontossága és a mennyiségen túl a minőséget romboló tényezők, a 

Fekete Gyula által definiált kultúrmocsok stb. melyek megakadályozhatnak sajátosságunk 

védelmében. 

A szerző harmadik írása 2006-ban Gyulai Pál-díjban részesült. Címe: Közép-Európa 

ketyegő bombája: Trianon. Az írás Horváth Jenőnek a Magyar Külügyi Társaság egykor volt 

elnökének: A milleniumtól Trianonig címen ismert tanulmánykötetét széljegyzeteli, a reprint 

kiadás örömteli megjelenése alkalmából. Szerzőnk már a tanulmány elején állást foglal egy 

nagyon fontos kérdésben, amikor a: „fájóan hiányzó nemzetstratégiáról” beszél. Ismét 

felmerül az olvasóban egy kérdés. Vajon miért csak nekünk nincs nemzetstratégiánk, mikor 

összes szerencsés szomszédunk rendelkezik ilyennel. Talán éppen ezért nevezhetjük őket 

most szerencséseknek? Ez a munka is kimeríthetetlen tárháza a fontos információknak. Aki 

röviden akar tájékozódni e kérdésben, s nincs ideje, alkalma könyvtárnyi irodalmával 

foglalkozni, itt megtalálja a legfontosabb tudnivalókat. És az sem elhanyagolható, hogy a 

Székely András Bertalannál immár megszokott tárgyszerűséggel. Egy könyvismertető csak 

röpke gondolatokat vethet fel, főleg olyanokat, melyeket a mű olvasása ébresztett benne. 

Ismét elgondolkodhatunk az „Orosz medve” történelmünk utóbbi évszázadain áthúzódó nyílt 

és hátsó szándékok vezérelte befolyásán hazánk sorsára. Érdekes kiemelni egy másik ma is 

tanulságos információt: Apponyi – egy megfelelő nemzetstratégia fontosságát tudva tudván – 

már azon a sötét június 4-én felkérte Horváth Jenőt a Külügyi Társaság elnökségére. Ma 

évtizedeket szalasztunk el anélkül, hogy eljutnánk e felismerésig! Vajon miért? De ismét 

visszatérhetünk a kolozsvári Hitel körének aktualitásához, amikor az ott Tamási Áron által 

erdélyi feladatként megjelölt gondolatról tudjuk meg, hogy már Horvát Jenőnél felbukkant. Ő 

ezt mondta: „…merjünk tudásban, ismeretben, szorgalomban nagyok lenni…” Ugye nem kell 

hozzá kiegészítés! De sokak számára lehet újdonság Károlyi árulásának a nemzetközi jog által 

is igazolt egyik esete, a belgrádi katonai megállapodás, melyben a már létező sokkal 

előnyösebb demarkációs vonalat adta fel könnyelműen a tárgyaló partnerek körében is 
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ellenszenvet keltő sportruhás, új miniszterelnök. Nem folytatom, csupán annyit jegyzek meg, 

hogy a tanulmány a Trianon csapdájában vergődő magyarság számára az egyik legsikerültebb 

tömör összefoglaló erről a fájdalmas és oly összetett kérdéskörről. Ha szomorúan ironikus 

akarnék lenni azt mondanám: kis kortörténet kórosan elbutított magyaroknak. Horvát Jenő 

megfogalmazza, hogy mi jellemezte a békediktátumot. Pontjai közül a számomra talán 

legfájdalmasabb a harmadik. Így szól: „mert a szerződés egyoldalú volt és nemcsak mások 

jogainak ellenére jött létre, de megkívánta, hogy valamely nemzet a maga jogainak fegyverrel 

való eltiprását általa is igazságosnak és méltányosnak tekintse, általa is óhajtott 

rendelkezésnek nyilvánítsa;” Mennyire ismerős. Mintha napjainkban ennek a kívánalomnak 

próbálnánk minden áron megfelelni. 

A következő írás a Tükörcserepek különlegesen érdekes, hiszen a mai olvasó számára 

már születésének éve (1986.) is erre predesztinálja. Ez az az év, amikor múltunk dolgában 

valamennyire megtörik a hallgatás fala. Ekkor jelenik meg a „szakmában” mérföldkövet 

jelentő három kötetes Erdély története is. A munka már módszerében is rendkívül tárgyilagos 

és félremagyarázhatatlan. Szakmai része nem csak a tudományos elit számára megközelíthető. 

Leginkább a szomszéd népek rólunk és kapcsolatainkról alkotott véleményét és a 

nemzedékeken át befolyást gyakorló történelemtankönyveket helyezi górcső alá. Magam saját 

gyermek és ifjúkori kisebbségi élményeim alapján gondolkodtam el a tanulmány olvasása 

közben. Kettős életünk mennyire formálta kettőssé személyiségünket? Mást hallottunk az 

iskolában, s mást odahaza. Sőt kétszer kettős volt minden akkoriban, hiszen volt egy 

kisebbségi és egy osztálykettősség is. De vajon nem ennél is felháborítóbb, hogy az 

osztályharcot igen, de a kisebbségi sorsot nem ismerő anyaországi kortársainknak is csak az 

elhallgatás jutott osztályrészül? Miközben rendszersemlegesen minden szomszédunk 

felhasznált és felhasznál minden eszközt a nemzettudat erősítésére, nálunk ennek fordítottja 

folyt 40 évig és a maga módján azt követően is ez folyik. Pedig a kollektív tudat, a „mi tudat” 

kialakulása az egyénnek is nélkülözhetetlen szükséglete. E nélkül nem csupán a nemzetnek 

nem lehet hasznos tagja, de még a neoliberalizmus által éltetett nemzetek feletti táradalomnak 

sem képes teljes értékű alkotóelemévé válni. Sz. A. B. beszél a kognitív disszonancia 

megjelenésének veszedelméről is. Vajon a kettős tudat tükörcserepei hogyan állnak össze az 

egyes egyénekben? Ki az, aki a kognitív disszonancia útján a beolvasztás szégyenkező 

áldozatává válik, s ki az, aki a súly alatt növekedő pálma mintájára a csakazértis útját 

választja? 

Sz. A. B. ezt követő írása a Venczel József és az erdélyi magyar gazdaságtudomány. Az 

írás személyesen is érint, s nem szeretnék nagyon szubjektív lenni. Mint a Hitel kutatója és 

Szász Istvánnak az EMGE – Szász Pál majd Teleki Béla, utóbb ismét Szász Pál idejében –

igazgatójának, illetve ügyvezető alelnökének fia, a ritkán emlegetett, de annál fontosabb idők, 

események és cselekedetek sorával találkoztam benne. Különösképpen fontos ez nekem, mert 

Venczel József személyes atyai ismerősömnek mondhattam és ifjúkori eszmélésem óta 

csodálója voltam. A munkából csak néhány V. J. idézetet emelek ki, az olvasóra bízva azt, 

hogy Sz. A. B. méltó alanyt talált-e kutatásainak. Ő egyébként V. J. legelső kutatóinak egyike, 

még azokból az időkből, amikor ez nem volt egyértelmű feladat, sőt eredményeit sem volt 

könnyű átemelni a hallgatás falain.  

V. J. egyebek között ezt mondja: „…az erdélyi magyarság életének legdöntőbb kérdése 

a magyar falu, amelyért elsősorban a magyar intelligencia felelős.” Sz. A. B. megemlíti V. J. 
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egyik mesterének a román Dimitrie Gustinak két fontos fogalmát is, mégpedig a 

népszolgálatot és a faluvezetést. Néhány éve „újdonságként” felénk is felmerültek hasonló 

gondolatok, de akkor még nem, mint olykor hátsó szándékok megvalósításának csatornái. Sz. 

A. B megállapítja, hogy V. J. a két erdélyi Hitel c. folyóirat (az u.n. kis és nagy Hitel) vezető 

ideológusa volt. Tudnunk kell, hogy mindkettő alapításában is részt vett. A Hitel szellemi 

köre, melynek V. J. meghatározó egyénisége volt, felismerte Széchenyi önkritikus, 

önismeretre alapozott társadalomszemléletének jelentőségét. Sz. A. B. Venczel József (és a 

lap szellemi körének) szemléletéről Benkő Samut idézi: „a kérlelhetetlen önkritika bátor 

megalkotásával jut el a társadalmi változások, a reform gondolatáig, következésképpen száz 

év múltán is időszerűen tanulságos a társadalmi mozgások, változások irányának 

kutatásában.” Utóbb Záhony Évát szólaltatja meg a lapról: „hasábjain a szellemi terület teljes 

átfogására törekedtek. A kisebbségpolitikai és hungarológiai tanulmányok mellett domináns 

szerep jutott a konkrét tényfeltáró szociológiának, a társadalomstatisztika legfontosabb 

területeinek (népmozgalom, táplálkozás, szövetkezeti és népegészségügy stb…) Ugyanakkor 

helyet kaptak a kisebbségi magyar gazdaságpolitika, agrárpolitika, művelődéspolitika 

kérdései is.” Sz. A. B a Hitelt korának legmeghatározóbb értékű társadalomtudományi 

folyóirataként említi, melyben V. J. átfogó gazdasági, szociális, oktatási és közművelődési 

reformprogramot adott közre. 

Dolgozatában a szerző megemlékezik a ma az anyaországban már alig ismert Erdélyi 

Magyar Gazdasági Egyesületről is. V. J. 1938-1945 között ennek az évszázados múltú magyar 

érdekvédelmi intézménynek (magyar viszonylatban a legnagyobbnak) volt a munkatársa. A 

V. J. által is alapított Hitel az EMGE jelentőségéről így ír: „hivatásrendi nézőpontból tekint a 

magyar mezőgazdasági termelés alaptényezőit jelentő birtokcsoportokra; foglalkozást lát 

bennük, s ezért szervezi és szervezheti egy szinten, egy táborba; érdekeket lát, a magyar gazda 

érdekeit, amelyek elsőrendű nemzeti érdekek s minden védelmet megérdemelnek...”.  

Gondolhat-e másra az ember, minthogy milyen hatalmas segítség lenne egy ilyen intézmény a 

mai tönkretett magyar mezőgazdaság számára? 

A Magyarország Európa „kitsinyben” című írás is tömör tankönyvként ajánlható 

olvasmány, valóságos kislexikon. A sokszínű Európába való beilleszkedés során a szerző 

felhívja a figyelmet a soknemzetiségű együttélést hordozó múlt előnyeire. Az ezt követő 

lexikális felsorolást olvasva első gondolatunk az lehet, miszerint ez egymagában elegendő 

annak bizonyítására, hogy a Szent Korona védelmében itt nemzetek jöttek létre, fejlődtek, 

vagy menekültek meg. Ezt nem sok minket elítélő és bűnösnek kikiáltó nemzet mondhatja el 

magáról. Ami nálunk történt Sz. A. B. szerint európai példaként állítható. Ugyanakkor nem 

felejtkezik meg felsorolni a dualizmus korának hibáit (baklövéseit). Kiviláglik azonban a 

hatalmas különbség az akkor elkövetett hibák és az ezeréves gyakorlat, s főleg pedig 

összehasonlításban a későbbi magyar kisebbségeket ért megtorlás, s a későbbi létüket 

meghatározó másodrendűségük között. 

Az olvasó Trianon csapdájához visszaérkezvén újfent elgondolkodhat. Magam azon 

töprengek, hogy vajon a Monarchia felszámolásának mindent elsöprő akarása mögött csupán 

egy konkurens nagyhatalomtól való megszabadulás óhaja, vagy az orosz medve pánszláv 

bundába bújt délre törekvése húzódott meg? Vagy benne volt a nagy nemzetállamoknak, egy 

talán a szövetségivé fejlődés irányába haladó, új típusú, többnemzetiségű (s ezért adott 

esetben talán a szokottnál is erősebbé válni képes) hatalom példájától való félelme is? 
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A mához közeledvén, munkája befejező oldalain, Sz. A. B. élete nagy ajándékának 

tekinti, hogy munkatársa lehetett az 1989-ben létrejött Nemzeti és Etnikai Kisebbségi 

Titkárságnak. Kiemeli az 1993-ban hozott a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 

LXXVII. törvényt, mely a térségben az első volt, és melyet a kontinens számára is 

példamutatónak nevez. Az olvasónak azonnal feltűnhet, hogy ez a törvény azt biztosítja a 

kisebbségeknek, amit Európa máig nem valósított, sőt nem is értett meg igazán: a közösségi 

jogokat. Felsorolja – kommentár nélkül – a sok hasznos munkát is végzett két hivatal 

(Határon Túli Magyarok Hivatala illetve Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Hivatala) 

felszámolását és beolvasztását, illetve a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának 

megszűntetését. 

Tanulmánya végén remek és tömör összefoglalóját adja mondanivalójának. Ezt írja: 

„Számunkra és hozzánk tehát nem 2004. május 1-jén érkezett el Európa s az európaiság, 

hanem azon kevés nemzetek közé tartozunk, akik – nem csupán természetükből adódóan, 

hanem első királyunk intelmei óta, jogszabályok, gyakorlati megoldások, autonómiák egész 

sorával, sokszor a földrész nyugati felét megelőzve –, kezdettől fogva alakítottuk is az európai 

toleranciát. A véleményalkotó értelmiség, a kultúra emberének mindenkori felelőssége, hogy 

a globalizáció viszonyai között e kimunkált értékek ne menjenek veszendőbe, s – akár a 

politika vagy a gazdaság ettől eltérő törekvéseire is rámutatva –, biztosítsuk a feltételeket a 

jövőben is a csoportjogok érvényesüléséhez, a kulturális sokszínűség megőrzéséhez.” 

 

A triptichon következő fejezete Tájhazák, alkalmak közös címmel rövidebb 

megszólalásokat tartalmaz. Lapozzunk ebbe is bele. 

A „Merjünk magyarok lenni” című írásával tulajdonképpen röpiratot szerkeszt a hiányzó 

nemzetstratégia megalkotása érdekében. A Haza a magasban címen megjelent írása és a 

Középkori templomok Felső-Magyarországon, egyebek mellett a keresztyén szerzőről is 

vallanak. A nemzeti egység megtestesítője címet adja Pozsgay Imre isaszegi beszédéről szóló 

beszámolójának. Sz. A. B. fontos kiemelést tesz, mikor P. I. mondandójából a következőket 

közli: „…a határvonal nem a jobb- és baloldal között húzódik, hanem a nemzet 

sorskérdéseihez való viszony mentén.”. Ismét olvasói gondolattal toldom meg a kiemelést: 

vajon a szomszédaink sikerei nem éppen e felismeréshez s annak gyakorlati alkalmazásához 

is kötődnek? 

Egy következő írásában, melyben Cselekvésbe vetett hittel címen Lakner Zoltán 

életművét méltatja a gyakorlatias cselekvést dicséri a steril elméleti munkával szemben. 

Közben az is kiderül, hogy maga is élt ezzel a lehetőséggel, s nem is kis mértékben. Az 

„embernek s magyarnak lenni…” című évfordulós megemlékezése Sándor János fafaragó 

művészt méltatja. Itt is találhatunk megjegyezni valót mikor a művész ars poeticáját mondja 

el nekünk imígyen: „embernek s magyarnak lenni, senki ellenére, nemzetünk hasznára”. 

Varga Sándor méltatását olvasva (Varga Sándor nyolcvan esztendős) ismét felfigyelhetünk 

arra, hogy Sz. A. B. az egész Kárpát-medencei magyarságot szívében hordozza. Hol itt, hol 

amott bukkan fel, ezúttal éppen Alsólendván. A bemutatott személyében pedig a kor egyre 

ritkább embertípusát mutatja fel: azt a kiemelt kádert, aki helyzetét nem saját gyarapodására, 

hanem nemzete szolgálatára használta fel. Az Egy patrióta mérnök című írása Regőczi Emil 

tudós mérnököt méltatja. Az írásból kiderül szerzőnk és a Honismeret című lap kapcsolata is. 

Az írás végén gyönyörű szavakat idéz méltatottjától: „ A nyelvben nem csupán az élő szívek 



 - 254 - 

dobogása hallik, hanem a réges-régen elporladottaké is, sőt azok is benne fognak zengeni, 

amelyek még világra sem jöttek. Az embert megérinti az örökkévalóság. Akaratlan is hazájára 

gondol, bűvölet uralkodik el rajta, mert mi más ez, mint a magyar nép örökéletének 

szimbóluma. Ebben a végnélküliségben pedig – a tudomány tanítása és a történelem 

apokaliptikus illusztrációi dacára – hinnünk kell!” Mikor hosszúra sikeredett méltató 

szavaimat írom, arra gondolok, hogy azok számára, akik mégsem tudják majd a könyvet 

elolvasni, legalább ennyit közvetíteni kötelességem belőle. 

A magyar Holttenger Makkai Sándort idéző címe számomra rendkívül fontos 

gondolatok fűzére, hiszen szülőföldemről, a Mezőségről szól. Nagy lenne a kísértés, hogy 

elmerüljek részleteiben, de ellenállok. Annyit azonban el kell mondanunk, hogy a Kráter 

Műhely Egyesület jeles, a Mezőség múltját s jövőjét menteni óhajtó kísérlete kapcsán 

született rövid összefoglaló anyag. Ehhez kapcsolódik a következő írás, mely az ezzel egy 

időben megrendezett Gálfy-Bódi Tamás kiállításra született Visszatérés a szülőföldre címen, 

az egy haza két ország szindróma újabb történetét mondja el. Sz. A. B. a fejezet utolsó 

írásában már ismét a Kárpát-medence egy másik pontján található, és Bácskában mond 

beszédet a kishegyesi csata emlékére, s itt is az összetartozásról beszél: Közös múlt közös 

jövő címmel. 

 

A triptichon harmadik szárnya Könyvek között közös cím alatt hét írást sorakoztat fel. 

Már az első írás: Nemzetiségi táj- és népismertetők a reformkorban megmozgatja a 

fantáziát. A rendkívül alapos felsorolás és idézetek halmaza bizonyítja, hogy ott ahol Európa 

legváltozatosabb, legszínesebb etnikai szőttese kialakulhatott, s ahol ezzel ilyen széles körben 

és ilyen szívesen – mondhatnám babusgatva – foglalkoztak tudományosan is, ahol egyes 

kisebbségek néprajzát előbb tanulmányozták, mint a magyarokét, ott bizony nem 

beszélhettünk a népek börtönéről.  

Szerzőnk következő írása a: Kisebbségi néprajzi tanulmánykötetek jubileumára az 

eddigieket további bizonyítékokkal egészíti ki. Megtudjuk, hogy a reformkor után sem 

változott a helyzet. Az 1889-ben – tehát a (nem túl sok) nemzetiségpolitikai hibáink korában – 

alakult Magyar Néprajzi Társaság alapszabályába foglalt feladatként rögzíti az együtt élő 

nemzetiségek néprajzának feltérképezését. A Trianoni katasztrófa és a második világégés sem 

változtatott e téren mutatott igyekezetünkön. Éppen a jubiláló könyvsorozat igazolja ezt. Az 

utódok lankadatlanul folytatják nagy elődeik munkáját. Magyarul, vagy a kisebbségek 

nyelvein már kiskönyvtárnyi, mintegy 107 kötet jelent meg. A könyvsorozat címe: A 

Magyarországi Nemzetiségek Néprajza.  

Oldsich Knichal író-műfordítóval folytatott beszélgetése: Beszélgetés egy közép-európai 

hídépítővel cím alatt szerepel. A szlovák anya és cseh apa sarja, magyar feleségével 1981. óta 

él Magyarországon. Ő állapítja meg, hogy egy nemzetiségi közösség megmaradása azon 

múlik, hogy milyen minőségű lesz a nemzetiségi kultúra ápolása. Figyelemreméltó 

megállapítás minden kisebbség számára. 

Szerzőnk következő két írásában a szlovén-magyar irodalmi kapcsolatokkal foglalkozik. 

Az Irodalom a határok fölött-ben arról ír, hogy nem ismerik eléggé egymást a Kárpát-

medencei népek. A közösen lakott területekre ez kevéssé vonatkozik, de ahogy ettől 

távolodunk, úgy fogynak az egymásra vonatkozó tapasztalatok és ismeretek. A szlovén-

magyar irodalmi átfedések sokunk számára ismeretlen kincseit sorolja fel. A Magyar költő a 
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szlovén tengermelléken című írásban a kevesek által ismert Szalkai Kanyó Leonát mutatja be. 

A nehéz, mondhatni kalandos életű költőnő sokoldalú munkáját, nemzetszolgálatát jóleső és 

biztatást hordozó érzés megismerni. 

Sz. A. B. Kelet-Közép-Európa „kurdjai” címmel alig négy oldalon olyan adathalmazt 

sorakoztat fel, melyből világosan kiderül, hogy a szétszabdalt ruszinság nem véletlenül viseli 

a gens fidelissima címet. Ha ugyanis ez a népcsoport egy nemzetiségeket elnyomó 

Magyarországon élt volna, vagy már rég nem létezne, vagy szóba sem kerülhetett volna e 

megtisztelő jelző kiérdemlésének puszta ténye. Tehát ez is ellenpróbája a Magyarország a 

népek börtöne vádnak. 

Az Egy európai gondolkozású magyar című írásból megismerhetjük Skultéty Csaba 

külpolitikai publicistát. Az írásból most egy tőle vett idézetet emelnék ki. Skultéty a rövid 

időre Magyarországhoz visszacsatolt Kárpátalja ungvári magyar gimnáziumában 

tapasztaltakról írja: „Nagyon nagyra becsülöm az akkori magyar kormányzat új nemzetiségi 

beállítottságát, hogy ezeken a területeken a szomszéd népek, illetve a környezet népének a 

nyelvét kötelező tárgyként bevezették (…) örömmel tapasztaltam, hogy ezeken a területeken 

az állomásokon és közhivatalokban mindenütt megjelentek a kétnyelvű helységnevek és 

feliratok (…) a magyar hatóságokban valóban megvolt a készség a Budapesten mintának 

szánt autonómiaterv későbbi, háború utáni megvalósítására.” Íme egy ismét csak felbukkanó 

bizonyíték. Azonnal eszembe jut a Hitel szellemi körének – Teleki Pál által elfogadott – és az 

életbe is átvitt – memoranduma, melyben a bécsi döntést követően, még a honvédség 

bevonulása előtt, ugyanilyen jogokat kérték biztosítani Észak-Erdélyben is a románságnak. 

De Skultéty másik tapasztalata is érdekes számunkra. A 33 éven át a Szabad Európa Rádiónál 

dolgozó tudósító már akkor azt látta, hogy az amerikaiak a kisebbségi kérdésekben nagyon 

óvatosak: „A kisebbségi ügyek felvetésére irányuló minden kísérlet, mondhatni a legtöbb 

esetben ellenállásba ütközött”. Szerinte ennek oka az államokban és nem nemzetekben való 

gondolkodás volt. 

Utószó helyett írott vallomásában Székely András Bertalan édesapja, a „gyalog” székely 

emlékéről beszél, ki maga is Trianon üldözöttjeként érkezett az anyaországba. Ő mindvégig 

becsülettel dolgozva – mindig ott ahol a kor lehetőségei megengedték – az értelmes élet 

összes színterein teljesítményt volt képes felmutatni. Még megérte a változást és volt ereje, 

éleslátása megfogalmazni a később valósággá vált kételyeit is. Tulajdonságait felsorolva már 

nem csodálkozunk a szerző morális szilárdságán és sokoldalú elkötelezett érdeklődésén, 

diófaültető természetén. 

 

Jut még eszembe számtalan gondolat, de a papír telik és az idő halad, ezért tanácsolom, 

olvassák inkább magát a könyvet és figyeljenek fel ennek kapcsán éledező saját 

gondolataikra, kérdéseikre. Érdekes élménynek lesznek részesei. Ezt az élményt köszönjük 

meg Székely András Bertalannak. Nekem pedig bocsássák meg, hogy átengedtem magamat is 

ennek az imperatívusznak. 

 

 

* 
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2007. október 31. 

 

 

(HALÁLFÉLELMEKKEL A FELTÁMADÁS VÉDELMÉBEN) 

Halottak napján, rekviemek hangulatában leltározom őseink csontjait a Kárpát-medencében s 

azon kívül is. Halottaink világhódító útja hihetetlenül szélesen teríti be a földet, s hol vannak 

még az ismeretlenek, hisz ők is – kikről még ma sem tudjuk mi voltunk-e vagy sem – tovább 

bővítik a gyertyát gyújtogatni alkalmatos helyeket, meg az elkallódottak, kikről nem tudjuk 

merre hurcolták őket történelmi időkben, s fokozatosan azzá váló utóbbi évtizedekben. 

Guláglakó magyar parasztok és harcos szkíta ősök, vándor ugorok és menekülő sumérok 

szent törzsei egymásra rétegezve fekszenek a humusz alatt, magyarabok és rab magyarok, 

Rodostók minden néven s minden földrészen. 

És itt vagyunk mi, maradék gyertyagyújtogatók. Unokáink vajon még élnek-e szép 

hagyománnyal? Vagy az újkeletű szabadelvűség nevetség tárgyává teszi ezt is?  

Ma még lobognak temetődombokon, temetőkertekben az emlékezés lángocskái. 

Ilyenkor többen vagyunk együtt, mint a 15 millió. Velünk vannak ők is, kik munkát hagytak 

reánk, s kik a magunkénál súlyosabb szótlan szavakkal kérik számon a majdani 

gyertyagyújtogatókról való gondoskodást. 

Itt vagyunk, és különös állapotban várjuk a jövőt. 

A gyufák még felsercennek, s a gyertyaszag belevegyül a krizantémok szomorú illatába, 

de ott legbelül mintha kihunytak volna a fények. Kevesek lobognak már azért, hogy 

világítsanak. 

A Kárpát-medence magyarsága elfásult. A szétszóródottak pedig lassan új meg új 

korosztályokba fordulván, elfelejtik – vagy csak érdekességként őrizik meg – a gyökerek 

emlékét is.  

Bodor Ádám völgylakóinak fásult lelkiállapota, ott a Stix hangulatát idéző Sinistra 

mentén különös módon vegyül a fogyasztói társadalom lélektelen csillogásával. A 40 éves 

kommunizmus nevelte fásult, közönyös, máról holnapra élő magyar lett nyersanyaga a 

posztkommunista globalizációs elit mesterien higított magyarjának. 

Lelki ellenállóképességünk oda van. A testit éppen most árusítják ki pirulást nem ismerő 

szolgák. 

Hova vezet ez, ha nem akad fásultságot elseprő szövétneklelkű vezető? 

Hiszen a fásultságból könnyen csaphat át a közhangulat, a kollektív tudat által 

ismeretlen csatornákon működtetett nagy, mindent elsöprő lelkesedésbe is.  

Vajon ez már az utolsó remény? 

A fásultság melegágyával: a lebutítottság állapotával, a majdnem nyomor 

kiszolgáltatottságával, a szétzüllesztettség jellemezte életmóddal felemás ellenpólusokat 

szülhet. Az, hogy a helyzet kétségbeejtő kezd lenni, a kétségbeesés felé visz. A kétségbeesés 

pedig nem jó tanácsadó. 

Az az állapot, melyet nekünk szántak, s mely felé szakszerűen kitervelt módszerekkel 

terelgetnek, az a különleges fásultság, a neonreklámos Sinistra völgy ellentmondásosnak tűnő, 

de lassan szervülő hangulata képezi egyedüli ingatag alapját mindannak, amit most felettünk, 

reánk építenek. Ennél bizonytalanabb alapon még soha nem állt társadalmi rendszer. Mert az 
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a neoliberalizmus vezérelte globalizáció már egy új társadalmi rendszer. Reméljük, hogy az 

egyre rövidebb életű rendszerek között ez is önmagát felfaló. A legrothadóbb. 

Szégyenteljes valóság, hogy miközben a globalizálódó világnak minden látszólag 

tehetetlen tagja – a kifelé hangoztatott globalizációs szólamok álcája mögött – saját 

ellenállását szervezi, a mi vezetőink versenyezve próbálják kiszolgálni ezt az apokaliptikus 

lovast. 

Sokat emlegették a történelem folyamán a világvégét. Emlegették mint fenyegetést és 

mint reménységet.  

Nem az idő múlása, hanem ez a világrend vitte eddig legközelebb az emberiséget egy 

világvéghez, melynek legszörnyűbb fenyegetése már nem is csupán a test pusztulása, hanem a 

lélek lepusztulása, a feltámadás reményének elkótyavetyélése, a büszke és önhitten önző, 

önmegvalósító ember szánalmas mellverdesése egy élő halottakkal telt reménytelen sírgödör 

fenekén. 

Rettentő és patetikus sorok. Sokaknak tán nevetségesek. 

De hát ebben működnek közre azok, akikre többségünk leadta szavazatait. És művük – 

fásultságunk közepette – napról napra egyre jobban kiteljesül. 

 

 

* 

 

 

2007. november 16. 

 

 

(ADVENTI LEVÉL 2007.) 

Kitekintek a szürke latyakos novemberbe és az elmúlás megannyi üzenetét hordozó október 

után hangulatom csak tovább süllyed. Hányadszor küldöm Nektek adventi gondolataimat? 

Magam sem tudom már, hiszen jórészt a „számítógép előtti” korszakba nyúlik vissza az az 

igényem, hogy barátaimmal megosszam szellemi prófuntomat. Prófuntot mondok, mert 

kenyerünk e téren is fekete és harci volt mindenkor, hiába reméltünk nemzetünk munkájának 

jutalmát jelképező lágy fehér cipókat, s mellé csillogó és zamatos szőlőfürtöket. S arra is jól 

emlékezem, hogy sokan és sokszor válaszoltatok nékem több reménykedést kérve számon, 

míg mások maradék reményeimet vontátok kétségbe. 

Bizony ez az állapot jellemezte életünket, munkával, küzdelemmel s remények 

dédelgetésével teli évtizedeinket. Megküzdöttünk és elbukva is újra talpra álltunk, a reánk 

mért csapásokból is megtanultunk gyarapodni, és ezerszer megbocsátottunk ellenünk 

vétkezőknek. Csakhogy az az ország nem jött még el, a kísértések még nem múltak el, és 

főképpen nem szabadultunk meg ama gonosztól. Hogy mi volt az atyai akarat? Hát bizonyára 

ez. S, hogy azért-e, mert még nem bocsáttattak meg a mi hetedíziglen is érvényes vétkeink, 

vagy azért… igen ez talán a vigasz pillanata, mert az „azt bünteti, kit szeret” emberi ésszel oly 

nehezen érthető igazságának, értelme, célja van. Hiszen éppen mi tapasztaltuk meg, hogy 

szenvedéseink által előre léptünk, s bár voltak, akik elbuktak és voltak, akik elhullottak a 

próbatételek során, mi megmaradók mégis és világ csodájára felálltunk, eldobtuk mankóinkat, 

levetettük tetszhalotti lepleinket, újra láttunk és jártunk, éltünk és elölről kezdtünk mindent. 
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Vagyis a reményt és csalfa vak reményt számonkérő válaszokat leltározván mégis az előbbi 

kerül ki győztesen. Hiába nyomaszt a novemberi kép, hiába ejt kétségbe egy ország, egy 

nemzet csatakos menetelése a felszedett kövezetű sáros úton, hiába szegélyezik azt keresztre 

feszítettek, és hiába vetnek kockát köntöseikre az árulók és a bambák, az út végén, a 

barlangsír kövén mégiscsak egy üres lepel hever, és hirdeti a győzelmet a gonosz felett. 

Mert túl a hitünk nyújtotta vigaszon, túl minden hasonlaton, túl a történelmi meg a saját 

tapasztalat nyújtotta felismeréseinken is, ott lebeg az igazság és az ésszerűség, a rend erejének 

kiegyenlítő hatalma. Igen: az nem lehet hogy… Semmi sem történhetett hiába. Mi hordoztuk 

keresztjeinket, vívtuk apró harcainkat, gyűjtöttük a nemzet nektárcseppjeit, hangyaszorgalom-

mal cipeltünk testünknél, lelkünknél látszólag nagyobb terheket, és mindez nem válhat sem-

mivé. Néha látszólag úgy tűnik megtörténhet, de a legváratlanabb pillanatokban bukkan fel a 

bizonyság, hogy a jó, a tiszta, az előrevivő, az búvópatakként is megmarad és felszínre tör. 

Csüggedésünk ma látható mélységei talán éppen azt a pontot jelzik, ahonnan már csak 

felfelé van elmozdulás. A fenékhez csapódás ereje fog felfelé lendíteni, s bár tudom, hogy ez 

fájdalmas, netán kockázatos is lehet, mégis hiszek benne, hogy előbb vagy utóbb megtörténik. 

A rossz, ami körülvesz, már nem írható le jelzőkkel s nem is érdemes szavakat keresni vagy 

azok fokozatait ragozni. Van, amikor a gonoszság már önmagát emészti el, és ma ezt a pontot 

közelítjük. A gátlástalanság nagy előnyeit a becsület és tisztaság önkorlátozó ereje eddig nem 

tudta ellensúlyozni, a „neki mindent szabad” magatartás eleddig előnyt jelentett, de ez 

elképzelhetetlen, hogy a végtelenségig képes fenntartani önmagát. S mivel a hatalom és az erő 

megtartásának módszereiben csak a megengedhetetlen tárházából képes fegyverkezni, előbb 

vagy utóbb ez a lehetőség kimerül. Közeleg a mindenki számára világos lelepleződés 

pillanata. Nem tudhatjuk melyik percben. Nem is lesz könnyű. Ami utána reánk vár talán az 

lesz a leginkább embertpróbáló, de ezt is túl kell élnünk. Nem sok nemzet van a 

földkerekségen, amelyik ebben nagyobb gyakorlattal rendelkezne. 

Felettünk Isten szabad ege és kegyelme. Talpunk alatt őseinknek az egész a Kárpát-

medencét beterítő csontjai, kezünkben az ő csontkezükből kihullott tapasztalat fegyvere. 

Köröttünk egy önmagát felfalni képes neoliberális téveszme vezette, globalizálódó világ. És 

előttünk a küzdelem. A küzdelem reménye, lehetősége és kötelessége. 

„Ne csüggedj el kicsiny sereg” – szól ismét a zsoltár. És erre buzdít ez az újabb adventi 

várakozás is. 

Egy távoli part halovány csíkja feldereng. A megváltás közeleg, de nem lehet 

osztályrésze ölbe tett kezeknek. A nemzet hajójának fedélzete vár. Ott a helyünk. 

 

 

* 

 

 

2007. november 18. 

 

 

(BELZEBUB ÉS A MEGHASONLÁS ÚTJAI) 
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Ma, ismét csak, a szószékről hangzott el figyelmeztetés. Olyan, mely az örökké aktuális 

bibliai intelmekben lelhető fel, és irányadó személyes életünk valamint nemzeti létünk 

minden területén. 

Első mondata ez volt: Az az ország, mely önmagával meghasonlott, nem maradhat fenn. 

Félelmetes szavak és százszor visszaigazoltak, történelmi példák sokaságával 

hitelesítettek. 

Aztán az igehirdetés egy történetről is szólt, mégpedig arról, amelyben a farizeusok 

megpróbálták Jézust besározni, és gyógyító erejét a Belzebub hatalmával összemosni. Lám, 

nincsen új a nap alatt. A módszer kétezer éves. De más is kiderült az írásból. Az ördögnek 

ugyanis számos neve van, s megannyi módszere. Így például, fordításban a Sátán a 

rendetlenséget (is) jelenti, Belzebub pedig a rothadás hatalmát.  

Gondolkodjunk csak el dolgainkon! 

A jó és a rossz harca határozza meg egész történelmünket, s így az emberiség, 

nemzetünk, de hangya létünk történetét is. 

Legelőször a paradicsomi eset alaptörténete szól arról, amint a mindenkori rossz akkor 

éppen aktuális képviselője, a kígyó képében jelentkező kísértő megpróbálja eltántorítani az 

embert, az örök életet és biztonságot jelentő jótól: Urától, Istenétől. Ami ezután következik az 

ennek örökös ismétlődése. Az emberiség a bűn kísértésének szinte tablettázott „fenntartó 

adagjait” kapja folyamatosan. És miként a tablettázott gyógyszerek a gyógyulást, vagy az 

egészség állapotának fenntartását szolgálják, úgy ezek a kísértéspirulák a meghasonlás, a 

rothadás, tehát a pusztulás szellemének fenntartó adagjai. 

Lehet, hogy sokan kenetteljesnek vélik e sorokat, de a maguk bibliai egyszerűségében 

ezek a hasonlatok és figyelmeztetések olyan világos, szinte megdöbbentő fénnyel mutatják 

mai helyzetünket, hogy elkerülhetetlen ezt észre nem venni. 

Félelmetes, ahogy a rossz, a gonosz erői sokezer éves módszerekkel aratják látszólagos 

győzelmeiket, s az is amint a jó háttérbe szorul, olykor már-már nevetségessé válik, sőt 

besározódik. 

A nemzet pusztulására szerződött meghasonlást okozó, rothadást szolgáló Belzebub ma 

is velünk van, ma is megtalálta megfelelő burkát. Az általa segített folyamat pedig látszólag 

feltartóztathatatlanul halad a gyászos végkifejlet felé. 

Isten azonban lehetőségeket ad nekünk arra, hogy ezt elkerüljük. A gonosz erők minden 

félrevezető, megzavaró, ködösítő erőfeszítései ellenére észre kell vennünk, hogy itt és ma is 

vannak ilyen lehetőségeink. 

Itt az anyaországban most néhány MSZP képviselő kezében van a nemzet sorsa. Nem 

tudom, hogy közülük hányan és mennyire képesek ezt felmérni. Mert ha a magánbiztosítókat 

a nemzetre szabadítják, iszonyatos veszedelembe sodorják a magyarságot. Ráadásul olyasmit 

valósítanak meg, ami eddig kormánynak még nem sikerült. Ismét egy hungarikum keletkezik, 

de világ szégyenére, nemzet vesztére. Ha viszont az a nagyjából négy ember, akik a 

képviselőtársaik jelentős részét képesek meggyőzni, most nemet mond, akkor elkövetkezhet a 

nagy pillanat, és Belzebub uralma megtörik. 

Ezzel a lépéssel az ország megszabadulna a meghasonlás irányította lejtő 

végveszélyétől, pártjuk megőrizhetné magát az erős parlamenti pártok között, s még ők 

maguk sem veszítenék el zsíros állásukat, sőt az így elnyert bizalom egész további politikusi 

pályafutásukra biztosítaná számukra a hitelesség védjegyét. 



 - 260 - 

Ha ők most nem mernek lépni, akkor történelmi lehetőséget szalasztanak el. A kis 

kövecske most felboríthatná a nemzet ellen menetelő harci szekeret, utasaival – Belzebubbal 

és szedett-vedett ördögeivel – együtt. 

És ehhez hasonló lehetőség amott a kisebbik hazában a szavazáson való részvétel is, 

Tőkés püspök úr, és ha lehet, minél több magyar képviselő bejuttatása az Európa 

Parlamentbe. A sötét és megosztó szövegek meghallgatása helyett a józan ész kell 

felülkerekedjen. Egyetlen helyes álláspont a minél nagyobb részvétel. Ha nem egy 

meghasonlott közösség közönye fogja jellemezni november 25-ét, akkor nagy lehetőség 

kapujában állunk. Ha a meghasonlást gerjesztő erők győznek, akkor önmagát is vádolhatja 

közösségünk a következményekért. 

A történelem ott található a Bibliában. A minden könyvtárnál teljesebb Szentírásban ott 

van a mi sorsunk is. Csak nyissuk ki szemeinket, és próbáljunk hinni annak, amit látunk. 

Isten világossága újfent kezünkbe adott egy lehetőséget. Itt is és ott is. És mindkét 

lehetőség egyaránt és egyszerre fontos itt is, és ott is. 

Mert a két haza ott a magasban egy, a két közösség sorsa itt a földön elválaszthatatlan 

egymástól. 

 

 

* 

 

 

2007. december 5. 

 

 

(KÉNYES ESZMEFUTTATÁS, ÉVFORDULÓS GONDOLATOKTÓL ELINDULVÁN) 

Ha a nemzetet féltő gondolatokkal az év minden napján küzdő magyar értelmiségire 

ráköszönt december 5-e reggele, legyen bár szülő vagy nagyszülő, először egy szégyenteljes 

évforduló miatt borul el tekintete, s azt már a Mikulást váró utódok kedves zsivaja sem tudja 

teljesen feloldani. Hiszen miféle Mikulásokra számíthat a jövő, kik fognak a jóságos agg 

püspök jelmezében tetszelegve újra meg újra félrevezetni minket és a zsibongókat. 

Ha körültekintünk a minket környező „valóvilágban”, egy olyan társadalommodell áll 

előttünk, melynek alapja és minden sarokköve a hazugság gyártóinak műve. 

Hogy a legfontosabbal kezdjük, az emberiség fennmaradásának közös érdeke is ennek a 

szemléletnek a karmaiban vergődik. Nem vagyok zöld, de szemléletem nem mellőzheti ezt a 

túlélési technikát. S máris a legnagyobb gondhoz kapcsolódó, talán a legnagyobb hazugság 

ellen fellépő erő is a hazugságba fullad. Hiszen számos zöld mozgalomról mondják, hogy 

éppen azok tartják fenn, akik ellen szerveződni látszik. Mint az erdőtüzekkel szemben 

fellobbantott ellentüzek? Ki érti ezt? Lehet-e ez egy életre szánt faj megnyilvánulási formája? 

Van egyáltalán jövőnk e globuszon? És miféle emberi csoport az, amelyik a tudomány 

eredményeinek birtokában, azok elkendőzésének lehetőségeit is kezében tartva vezet a 

pusztulás felé, saját pusztulását is beleértve? Mondhatnám azt, hogy az emberbőrbe bújt 

földöntúli ellenségek jelenlétének ez lehetne az első kézzelfogható bizonyítéka. De tudjuk, 

hogy ők mégis emberek, vagyis annak születtek.  
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Ezek után szeretnék továbbmenni a felsorolással, és eljutni a skálán a számomra 

legfájdalmasabbhoz, a nemzetihez s ezen belül is a magyarhoz, de az első gondolatom arról 

szól, hogy talán nem is lehet már értelme az egésznek. Úgyis előbb-utóbb vége mindennek. 

Idáig azonban mégsem akarnék zuhanni. Elgondolom ugyanakkor, hogy már az elmélkedés és 

egy naiv elmefuttatás folytatása is megköveteli, hogy hinni legyek képes valamiben. 

Valamiben, ami fennmaradásunk záloga, aminek célja van velünk, ami nem enged elsüllyedni 

minket. Tehát átélem, hogy elhivatottságunk tudata létfeltétellé vált. 

Fennkölt gondolatok ezek, s mégis igazak. Ugyanakkor magától értetődik, hogy ezek a 

magasságok már nem divatosak mifelénk. Ennél sokkal alacsonyabban repülünk, röptetőink 

alacsonyabb röppályára szocializáltak minket. Aki képes az általuk nem hitelesített áramlatok 

szárnyán magasabbra emelkedni, s onnan alápillantva tisztábban látni, az ellenség s 

osztályrésze a legdurvább támadás, abból is a legveszedelmesebb: a nevetségesség 

bélyegének hordozása. 

De tekintsünk el eme veszedelmektől és világvége hangulatunkat leküzdve, pillantsunk 

alá a hazugságépület szintjeire. 

A globalizációról mindenki tudja már, hogy milyen mértékben emberellenes. Az elitet 

hordozó gálya, mely az emberiségnek árján úszik, bizony, nem csak képbeszéd. Hatalmas 

kettészakadást készít elő ez a világrend, s maga képezi alapját az első fokon emlegetett 

világveszedelemnek. 

Ennek a rendnek elméleti, ideológiai alapját a neoliberalizmus adja. Mára ez a látók 

számára szitokszóvá vált szó. A liberalizmus hőskora régen lejárt. Buldózere, mely ósdit 

bontott, és alapozott az újnak, építeni már nem képes. Arra más gépezetek s főleg másfajta 

szorgos kezek kellenek. A buldózerrel építkezés erőltetése manapság – bár első látásra 

nevetségesnek tűnik – valóságos és rettentő veszedelem. Ilyen példának okáért az 

egészségügy neoliberális átalakításának őrült kísérlete is. 

Ezen a szinten szemlélődve elérkeztünk tehát a magunk nemzeti gondjaihoz. Mert az 

egészségügy már egyik eleme a nemzetmegmaradásnak is. Amíg az emberiség 

megmaradására bárminő csekély remény is van, az annak részét képező nemzetek 

fennmaradása ennek elválaszthatatlan része. Ha jól körültekintünk, egyelőre és látszólag nem 

is vonja ezt kétségbe senki, nem bizony, addig, amíg nem rólunk van szó. Amint azonban a 

Trianon sújtotta magyarságról vagy Magyarországról beszélünk, kiderül, hogy amit szabad 

Jupiternek, azt nem szabad az ökörnek. Erről jócskán lehetne értekezni, és közhelyekig 

menően bosszankodni. Én azonban most egy másik aspektusából közelíteném a kérdést. 

Azt az érdekességet észlelem, hogy éppen a neoliberálisok és „szekértolóik” a kapitál-

szocialisták – minő képtelenség, s mennyire igaz – (na végre egy igaz hazugság) akarnak 

minket visszavetni a „sötét középkorba”. Pontosabban abba az időbe, amikor még nem volt 

nemzeti öntudat, amikor még ez a „káros szenvedély” nem született meg. Szépen éldegéltünk 

mi akkor itt, hungarusok. Szűcs Jenő jeles történészünk írta, hogyha az ilyen-olyan hungarust 

megkérdezték arról, hogy kik is ők, akkor először uralkodójukat említették (aki lehetett 

bármely nemzet fia-lánya), ezután a hűbérúr következett, aztán megemlítették az egyházat 

melynek szertartása szerint az Urat imádták, s esetleg másokat is, kiknek alárendeltségében 

élték életüket. A beszélt nyelv felsorolása csak ezt követően volt elképzelhető. Nagyot 

tévedünk, mikor történelmi filmek anakronisztikus, mára hangszerelt lelkesedését nézve 

képzeljük el a múltat. Az összetartó erő a haza volt, a szülőföld, és nem a nyelv. Vagyis 
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létezett egy tudat, nem is olyan gyenge, de nem a XIX. s főleg a beteg XX. század értelmében 

ismert nemzeti tudat. De jött a polgárosodás és az idők változtak. A középkor praktikus 

szempontokat is figyelembetartó nyelvi homogenizálása sokfelé már lezajlott. Főleg a „fejlett 

nyugaton”. Onnan jött be hozzánk a folyamat, mely akkor fejlődésnek számított, de amelyik –

itt egy nyelvében és vallásában inhomogén országocskákból álló szubkontinensen – egészen 

más hatást ért el, mint ott, ahol ez már nem volt probléma. Ott az állampolgárság nyelvet és 

nemzetiséget jelentett. Itt egészen más volt a helyzet, s az idegen ing bizony nem passzolt 

sokféle testünkre. A fejlődést azonban mégis a nemzettudat kialakulása jelentette, s ez 

összezúzta az oly jól bevált hungarus világot. 

A neoliberális bukfenc itt következik. Minekutána a liberalizmus felszámolta a 

feudalizmus maradványait, késői hanyatló formája a neoliberalizmus a mostanra kialakult és 

most már világviszonylatban fejlődést jelentő nemzettudatot akarja összetörni és visszavezetni 

minket egy olyan világba, mely meghaladja a középkor leírt tudati rendjét is. Hiszen még a 

hazaszeretet sem kell. Lehetőleg semmiféle szeretet, semmiféle hit, semmiféle tartás, 

semmiféle kapaszkodó. A gyártógépek primitív szintjére süllyesztett tömegek kellenek, 

akiknek másik fele egy fogyasztógép. Egy saját bóvliját megtermelő és minden hazugságra 

vevő, csakhogy ugyanakkor semmit észre nem vevő embertípust akarnak kialakítani, az 

elitjük által kényelmesen hajózható világ embertengerét. E világ megteremtésének akadálya a 

nemzettudat, akadálya minden minőség, minden érték, minden igazság. E világ 

megteremtésének eszköze pedig a hazugság minden szinten és minden mennyiségben. 

Egy kérdés mégis nyitva marad. A mi kis – számunkra annál nagyobb – magyar 

gondunk. 

A december 5-e sikerétől minket megfosztó hazugságaikra uraink éppen most tették fel 

a koronát. Azt, amivel egykor riogattak, éppen ők, a riogatók tették lehetővé. Na nem a kettős 

állampolgárságot, nem a 800 ezer magyar, immár jobboldali szavazóként történő beözönlését, 

hanem a másikat, a 23 millió román reánk törésének lehetőségét. Már tehették, hiszen ma már 

Romániában dolgoznak magyar vendégmunkások. Románia rá sem hederít. 

Eszembejut Jürgens úr, amint a magyar igazolványt lobogtatja Európa politikai elitje 

előtt: Ezt nézzék meg! 

Egy nagy világprogramon belül mi valahogy legelöl szerepelünk. Itt akarják legelőször 

végrehajtani, minket akarnak legelőször megtörni, mintha mi lennénk leginkább útban 

elképzeléseiknek. 

De miért éppen mi, miért éppen velünk kezdik? 

Ismét egy MIÉRT, melyre az esetleg megtalált válasz rejtegeti a legnagyobb csapdát a 

választ adni próbáló számára. 

 

 

* 

 

 

2007. december 17. 

 

 

(A NAGY ÁRULÁS) 
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Felfelé haladok a Parlament lépcsőin. Már átjutottam a kordonokon és a gépi, meg kézi 

letapogatásokon. Mint minden alkalommal, most is megilletődve haladok felfelé. Velem 

szemben feltűnik a kupolaterem. Középen díszőrség nélkül árválkodik egy az egész világon 

páratlan ereklye, a nemzet szuverenitásának jelképe, a Szent Korona. Körötte sürgölődő 

emberek nyüzsögnek minden irányból. Senki még csak arra sem fordítja a fejét. 

Újabb lépcsők, s már el is foglalom helyemet. Már csak egy csodában bízva szorongok a 

gyönyörű, felemelő és felelős gondolatokat kelteni épült teremben. 

Életem egyik sötét élménye, amint a vendégpáholyból alápillantva végigkövetem a néző 

arcára is pírt csaló színjátékot, a százszázalékos igenek kijelentését. 

 

A hatalmon levő politikai elit, minden észérvet, minden morális meggondolást, egy 

keresztény ország évezredes kapaszkodóit megcsúfolva, csupán a hatalom megtartásának 

érdekében hagyta magát megzsarolni néhány még ennél is mélyebbre süllyedt alkalmi 

szövetségesétől. Ők azok, akik nem csak a pénzéhség, hanem ezen túl a tudatos rombolás 

megszállottjai. Ők a neoliberalizmus. Felelősségük felmérhetetlen, de azon az oldalon nem is 

próbálják, emitt, a nemzetért felelősséget érzők táborában pedig képtelenek kellő súlyú 

szavakkal leírni azt. 

Ez az év ennek a jegyében zajlott, és az utóbbi nyolc hónapban saját szellemi és lelki 

energiáimból is erre pazaroltam a legtöbbet. Többet, mint bármikor. Mindhiába. 

Azok, akik kéretlenül és személyesen győztek meg arról, hogy könnyedén 

megakadályozhatták volna a tragikus döntést, birtokában voltak nem csupán a lehetőségnek, 

de a hozzá szükséges érveknek és ismereteknek is. Vagyis tudták mit cselekednek! Saját 

lelkiismeretük mérlegén a hatalmat és az ezzel járó hasznot – ha netán fenyegetésnek is tették 

ki őket, akkor a saját kis félelmeiket – súlyosabbnak érezték a magyarság romlásba 

döntésének, zártabb köreikben szakmailag általuk is leírt veszedelménél.  

Azok, akik ezt kierőltették, nem szeretik a gyűlöletbeszédet, ha lehet parttalanná tennék 

ezt a fogalmat, s mindent ide sorolnának ami az ő üzelmeiket leleplezi. Ők másként, ők a 

cselekedeteikkel gyűlölnek. Ennél gyűlöletesebb és veszedelmesebb következményekkel járó 

döntést nehezen találhattak volna ki. Az a megveszekedett ragaszkodás a döntéshez, az a 

gátlástalan hazudozás, a kivitelezésben felhasznált ügyeskedések, csúsztatások kis és nagy 

szélhámosságok, melyekre szükségük volt, hogy mindezt véghezvigyék, félelmetesebb és 

undorkeltőbb megannyi gyűlöletes szónál. 

Az alig kendőzött magánbiztosítási rendszer, hacsak elnöki szó vagy össznépi 

ellenkezés nem jön közbe, elindul pusztító útján. A kormánytöbbség szerint ez nem is több és 

nem is magánbiztosító, a „kiküzdő” fő érdekeltek szerint hatalmas eredmény, győzelem, 

céljaik megvalósítása, tehát mégiscsak „magán és több”. Csókok, behűtött pezsgő! 

Az utcán két tucat ember hallgat egy szónokot. Ennél sokkal több rendőr kordonokkal 

állítja le a forgalmat. 

Advent van. Egy nemzet várakozik. Keresztényként a Megváltót, állampolgárként, 

magyarként a megoldást várja. Remélni akar.  

Az Országházban azonban ellopták a reményt. 

Hazatérek. 

Egyik szomszédos, látszólag békés városka főterén álló szép Betlehemből, ellopták a 

Kisjézust. 
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2007. február 8.              Erdélyi Napló (807) 2007. március 28. 

2007. február 12.            Erdélyi Napló (805.) 2007. március 7. 

2007. március 8.             POLISZ 2007/104. május 5. old. 

2007. március 23.           Átalvető 2007/62.16. old. 

                                        Erdélyi Napló (811.) április 18. 

2007. március 23.           Átalvető 2007/62. 17. old. 

2007. április 8.                Erdélyi Napló (810.) 2007. április 11. 

2007. április 19.              Átalvető 2007/62. 44. old. 

                                        Erdélyi Napló (812.) 2007. április 25. 

2007. május 20.              Erdélyi Napló (820.) 2007. június 20. 

2007. július 6.                 Erdélyi Napló (825.) 2007. július 25. 

                                        A Kör 2007/2. 

2007. július 7.                 Átalvető 2007/63. 19. old. 

2007. augusztus 1.           Székelyföld 2007/10. 88. old. 

2007. szeptember 2.        Átalvető 2007/64. 52. old. 

                                        Helikon 2007/23. 2007. december 10. 

2007. október 3.              Átalvető 2007/64. 16. old. 

2007. október 24.            Erdélyi Napló (840.) 2007. november 7. 

2007. október 31.            Átalvető 2007/64. 16. old. 

2007. november 16.         Átalvető 2007/64. 5. old. 

                                         Háromszék 2007. december 1.  

                                         Erdélyi Napló (842.) 2007. november 21. 

                                         Erdélyi Református Naptár 2008. 206. old. 

2007. december 17.          Erdélyi Napló (847.) 2007. december 30. 

 

 

 

 

 


