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Havasi fenyõk
A fenyves erdõk elindultak,
S hordták a havas illatát,
Hallgassuk meg elcsendesedve
Mit mond egy kis fenyõág?
Amíg csak ember él a földön,
Akinek szíve-lelke lesz,

Amíg csillagra néznek égre
Kitáguló gyermekszemek.
Amíg a kérges szívek mélyén
Lesz egy parányi szeretet,
Addig mindig lesz karácsony,
A télbe burkolt ég felett.

Áldott karácsonyi ünnepeket!
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EKOSZ
November 6–7én választmányi
ülésre gyülekeztünk össze a soproni Erdélyi Házba. Rég nem látott
népességû egybesereglés igyekezett a legfontosabb elõttünk álló feladatokat elõkészíteni a
májusi közgyûlés számára.
Az ülés résztvevõit köszöntötték:
Abdai Géza alpolgármester úr, Firtl Mátyás országgyûlési képviselõ úr és Tóth
Éva képviselõ asszony. (Firtl Mátyás beszédét a 20. old.-n közöljük. A szerk.)
Megbeszéléseket folytattunk a zsibói
Wesselényi kripta és kápolna felújításának helyzetérõl, az EKOSZ-zászló tervérõl, az Apafi emlékcsegely díj alapításának fenntartásáról. A választmány
meghallgatta és sajátjának mondta ki a
kettõs állampolgárság intézményéért
köszönetet mondó, valamint Gróf Tisza
István miniszterelnök Kossuth téri
szobrának visszaállítását kezdeményezõ nyilatkozatot, illetve levelet.
A választmány tagjai határoztak a
megszûnt és a szövetség munkájában
részt nem vevõ egyesületek tagságának
megszüntetésérõl (Pécs, Kecskemét,
Debrecen.) Ugyanakkor buzdítottuk
egymást az elkötelezettebb és áldozatkészebb közös munkálkodásra.
Szombat este a „Gyémánttengely” címû zenés-verses mûsorral hûsítettük
magunkat a munka heve után, Tóth
András és Tóthné Rázó Emõke mûvész
házaspár avatott elõadásában.
A vasárnapot elcsendesedéssel kezdtük, melynek alkalmával az Erdélyi
Házban Vladár Gábor református és
Kálmán Imre római katolikus lelkészek
szolgáltak. Ezt követõen felkerekedtünk, hogy megnézzük, miként bánnak
a „sógorok” a számukra „ideiglenesen
átadott” területekkel. Az Õrvidék egyik
legszebb büszkeségét, az ezeréves határ
tövében lévõ Fraknó várát látogattuk

meg. Mindebben részt vett vendégként
a frissen alakult Erdélyi Magyarok
Nagykanizsai Egyesületének elnöke és
családja is. Bízunk benne, ottlétük annak is jele, hogy a megfáradók helyében lesznek mindig újonnan belépõk is,
akik „újra építik a házat”.
Hogy minderre ilyen patinás és kiváló körülmények között készülhettünk
és eszmélhettünk, Dr. Úry Elõd elnök
úrnak és munkatársainak köszönhettük
– akinek a soproni kör fennállása 20.
évfordulója alkalmából az EKOSZ
közössége díszoklevelet adott át.
Mi pedig mindnyájan úgy állhatunk
helyt továbbra is, ha Isten áldása és kegyelme marad rajtunk !
Ebben bízva, az Erdélyi Körök Országos Szövetsége elnöke összehívja a
Szövetség közgyûlését 2011. május 1415-re, Szegedre.
Nagy Árpád
az EKOSZ elnöke
Az Erdélyi Körök Országos
Szövetsége a 2009. évi jövedelemadó 1%-nak felajánlásaiból 198 874
forintot kapott. Az adományokat a
szövetség munkájának támogatására és lapunk kiadására, az alapító
okiratban meghatározott célok
tejesítésére fordítottuk. Isten áldja
a jószívû adakozókat!
Izsák
Szeptember 24-én, a városi három
napos ünnepek (Sárfehér Napok) rendezvényei közepette két programmal is
gazdagította a kínálatot az erdélyi kör.
Idén is sikerült folytatni az Izsák bejáratainál megkezdett rovásírásos helységnévtáblák felállításának sorát. Ezúttal a Kisizsák felõli bejáratnál egy, az
izsáki koronás kopjafa motivumokat
õrzõ jelet sikerült felavatnunk. Az érkezõk üdvözlésén túl azért is fontos ez
az értékõrzés, mert az izsáki református temetõbõl az utolsó korhadó kopját
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kellett behoznunk, hogy Móricz József
fafaragó elkészíthesse mûvét.
Ugyanezen a napon került sor a zsibói
Wesselényi kápolna javára megszervezett jótékonysági koncertre az izsáki re-

formátus templomban. A különös „házasítású” orgona, fuvola és tárogató
koncert szép élményekkel ajándékozta
meg a jelenlévõket. Vesztergám Miklós
(tárogató), Kerekes Eliza (fuvola) és
Fejszés Dániel (orgona) szolgálatainak
nyomán 50 230 forinttal gyarapíthattuk
az EKOSZ gyûjtését a fent nevezett cél
eléréséért.
Buzdítunk másokat is arra, hogy a kápolna felújítása érekében szervezzenek
hasonló célú rendezvényeket! Az
EKOSZ számlaszáma, melyre „Wesselényi” megjelöléssel küldhetik támogatásaikat: 52400054 – 10030826 (Orgovány
és Vidéke Takarékszövetkezet).
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Az Izsák és Környéke Erdélyi Magyarok Közhasznú Egyesület a
2009. évi jövedelemadó 1%-nak
felajánlásából 54 864 forintot kapott. Az adományokat az egyesület
Alapító okiratban kitûzött meghatározott céljainak megvalósítására
fordítottuk Isten fizesse meg!
Köszönettel: az IKEM elnöke
Komló
A Komlói Erdélyi Kör a következõ
eseményekrõl tudósítja lapunk olvasóit:
– Június 4.: A minden évben általunk
szervezett Trianoni megemlékezés alkalmával Nagy Árpád lelkész, az EKOSZ
elnöke mondott nagyívû emlékezõ beszédet. Verset mondott Korbuly István,
klarinéton játszott Róth Károly.
– Június 5.: A Komlói Erdélyi Kör juniálisát Horváth István barátunk Magyarszéki „tanyáján” tartottuk vidám
mulatozással, lakomával.
– Október 6.: Megemlékezés a Kopjafánál az 1848-as szabadságharc Aradi
vértanúira, nagyszámú résztvevõvel. Az
ünnepi beszédet Cseke Gabriella, a
Kodály Zoltán Ének és Zenei általános
iskola igazgatónõje tartotta. Közremûködtek az iskola 6. osztályos tanulói, a
Komlói Bányász Fúvószenekar, Korbuly István, a Komlói Színház és Hangversenyterem igazgatója.
– Október 9.: Jótékonysági est a Háromkúti (csángó) iskola javára. Az estünk fõvédnöke Bajtai Erzsébet asszony
Magyarország Bukaresti nagykövetének
felesége. Az est bevétele 26 0000 forint
volt. (Kapcsolódó írás a 38. oldalon – a
szerk.)
– Október 25.: Körünk vendége volt
Záhonyi András, aki a nagyszámú érdeklõdõ közönség elõtt Tatárlaka és Tardos titka - legõsibb írásemlékünk címmel tartott elõadást.
– November 2.: Bálint Ferenc grafikusmûvész (az Erdélyi Kör tagja) grafikai tárlatát Dr. Tamás Attila nyitotta
meg. Közremûködött a HIM SINGERS énekegyüttes.
Ötágú Síp Kulturális Egyesület –
Szeged
Egyesületünk 2010-ben teljesített programjai:
– Február 12.: „Bálint-napi vigasság”.
Vendégek: Fábri Géza (Délvidék), Péter
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és Pán duo (Szeged), Drozdik József és
fia, Drozdik Attila borászok (Párkány illetve Pannonhalma), házigazda: Kisimre Ferenc (Délvidék) Ennek az estnek
köszönhetõ, hogy a Drozdik-pincészet
már három meghívást kapott és fogadott
el Szegedre.
– Március 27.: Koszorúzás II. Rákóczi Ferenc szobránál és emléktáblájánál
(Ezt a tiszteletadást egyedül Egyesületünk végzi Szegeden, összefogva a
Rákóczi Szövetség szegedi tagozatával.
– Június 21.: „Tûzvarázs a Nap tiszteletére”- a nyári napforduló ünneplése,
melynek elõadója Grandpierre Attila
csillagász volt, a hallgatóság pedig a
nagy létszámú határon túli fiatal, akiket
a Szegedi Rendezvényház hívott meg
nyári táborba, és ezzel az esttel nyitották meg a tábort.
– Július 21-23.: „Nándorfehérvári Napok - a gyõztes csata tiszteletére. Ehhez
Egyesületünk egy történelmi emlékülés
megszervezésével járult hozzá.
– Mivel az Egyesület 1995 õszén alakult meg, ezért az év hátralévõ részében 4 alkalommal ünnepeljük meg az
évfordulót, összefogva a 10 éves Katolikus Ifjúsági Alapítvánnyal. Ebbõl az
elsõ rendezvény a Délvidéki est volt,
ahol bemutatásra került egy olyan verseskötet, amelynek kiadásához mi is
hozzájárultunk. Cs. Simon István Az
utolsó bánáti regõs c. kötetét barátai
mutatták be (Pozsár Tibor, Tóth Lívia,
Dudás Károly és Maros Antal) Közremûködött a csókai Rákóczi Ferenc férfikórus. Az est sikerére jellemzõ, hogy
még most is zúg a taps!
– Kiadtuk Kothay Nándor óteleki
születésû szobrászról szóló kiadványunkat, amellyel - többek között - az a
szándékunk hogy Óteleken (Erdély)
alakuljon ki a szobrászmûvész kultusza,
s ennek jegyében rendezzenek
gyermekrajzversenyeket a községben.
Ennek indoklását a kiadványban lehet
olvasni.
– Több alkalommal küldtünk könyveket és adományokat Bözödre (Erdély),
az ottani általános iskolának és unitárius híveknek.
– Az év hátralévõ részében rendezünk még egy erdélyi, kárpátaljai és felvidéki estet és részt veszünk a november 12-13-án megrendezésre kerülõ
Autonómia-konferencián, amelynek
„ötletgazdái” vagyunk.
Dr. Horváth István Károlyné elnök

Monor
A monori Bethlen Gábor Erdélyi Kör a
nagy erdélyi fejedelem, Bethlen Gábor
születésének 430. évfordulójához kapcsolódóan 2010. november 16-án kegyelettel és tisztelettel emlékezett a
magyar nemzet e feledhetetlen személyiségére.
A Monori „Ballassady” Népfõiskola és
a monori Bethlen Gábor Erdélyi Kör
közös szervezésében 2010. december 6án a monori Ady Endre Általános Iskolában vetítéssel egybekötött elõadásra
kerül sor. A kör elnöke, dr. Szekeres
Sándor elõadást tart Székely Mózes,
Erdély székely fejedelme címû könyvérõl. A szerzõ a székelység eredetétõl
kezdve tárgyalja a székelyekkel kapcsolatos olyan fontos tudnivalókat, mint a
székely-magyar rovásírás, Erdély szerepe a XVI-XVII. századi Európában, a
magyar nyelv, a sajátos székely jog szerepe és a mai napig aktuális székely
autonómia kérdésköre, stb.
Szegedi Erdélyi Kör
A Szegedi Erdély Kör nevében köszönetet szeretnék mondani Dr. Úry Elõdnek, a Soproni Erdélyi Kör elnökének
és lelkes csapatának, akik vállalták a
2010. november 6-7-i választmányi ülés
házigazda szerepét. Kitûnõ fogadtatásban volt részünk, adjon az isten erõt,
egészséget nekik.
A Szegedi Erdély Kör a tervezett rendezvényeket sikeresen teljesítette.
A három napos Kaposvári kiránduláson (szeptember 3-4-5-én) felejthetetlen élményekkel gazdagodtunk. Szeptember 6-án megemlékeztünk Mihalik
Kálmánról, a Székely Himnusz zeneszerzõjérõl, a belvárosi temetõben.
Megtiszteltek jelenlétükkel és virágot,
koszorúkat helyeztek el civil szervezetek, valamint a Csongrád Megyei Önkormányzat, a Mihalik alapítvány, a
Rendezvényház Nonprofit Kft. Közremûködtek: Kató Sándor színmûvész és
Kiss Iván Ágnes. A megemlékezés a
megyeházánál folytatódott, Fekete Réka és Balázs Ödön fotográfiáiból nyílt
kiállítás, közremûködött a Cuháré
Táncmûhely és a Rozsdamaró zenekar.
Október 23-án részt vettünk a nemzeti
ünnepûnk alkalmával szervezett rendezvényen, koszorút helyeztünk el az
emlékmûnél.
Gál Imre, a Szegedi Erdély Kör elnöke
(Folytatás a köveketõ oldalon)
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Az Erdélyi Könyv Egylet Határtalan Hazában ez évi, 7. kötetének címe Rajzoljunk magunknak egy világot volt. Ebben
a szerzõk elmondták, hogyan rendeznék be õk az adott világ bizonyos szegmentumát. A kötet egyik írását adjuk itt közre a szerzõ és Veress Zoltán szerkesztõ engedelmével, amivel megítélésünk szerint a legméltóbban tudjuk búcsúztatni ezt a keserédes, küzdelmes, mégis gyõzedelmes óévet, köszönteni a nagy
feladatokkal teli, de reményteljes újesztendõt, ám mindenekelõtt legszentebb ünnepünket.

Nem falfirka – Isten vízjele
Saját világot rajzolni falfirka-szinten
könnyû. Mint ahogy nyomot hagyni
sem életcél: lehet az barbár tett is, tiszta szöveten mocsokfolt, a lágy húsban
durva csizmasarok ütötte seb.
A már letûnt, szörnyû huszadik században a szellemi törvényekkel szakító
vagy azok létét egyenesen tagadó, önmagába ájult individuum elhitte és
meghirdette: mindent szabad, s minden
bámulatra méltó, amit a zabolátlan Én
kitermelni képes.
Naiv, jószándékú lelkek a tobzódó,
villódzó kriksz-krakszok ellenében viszont folyamatosan felmázolják a rózsaszín-bébikék álomvilágot – de ez a
híg festék a rücskös valóság faláról egykettõre lepereg.
Menekül az ember. Menekül a matériából a fantáziájába, s aztán rájön,
hogy amibe menekült, éppen abba fullad bele.
Az íróról azt tartja a közvélekedés,
hogy a fantáziájával alkot. Nálam ez
nem ilyen egyszerû. A papír, amit az
élet felkínált, csak látszatra üres. Nincs
felhatalmazásom arra, hogy kényemkedvem szerint irkáljam tele. A lapot
kegyelmes óráimban napfénybe tartom: kitetszik rajta Isten vízjele.
A lehetetlen, mégis határozott teremtési szándék.
Amit nekünk, embereknek kell rész-

leteiben is láthatóvá tenni, hogy egykor
felragyogjon majd az egész. A különbség személy és személy, tehetség és tehetség között az eszközben rejlik: abban, hogy milyen éles és milyen színû a
ceruza, amivel megerõsítjük a kontúrokat, valamint abban, hogy felismerjük-e a nekünk juttatott feladatot: alázatosan, szakaszról szakaszra, de határozott vonalvezetéssel haladni.
A világ szellemtérképe megvan.
Mint ahogy megvan a csillagrendszer,
ha nem vagyunk is képesek - már és
még – üzeneteit kibetûzni, csak képeskönyvként nézegetjük, hiszen azért így
is szép.
Tanuló vagyok én is. Amit elõrajzolt
az Istenség nekem, tökéletlen emberkének, szeretném mégis egyre láthatóbbá
tenni. Szeretném fényes arannyal megjelölni hazámat, amit már-már elmaszatoltak mosdatlan, avatatlan kezek.
Szeretem ezt a nemzetet, szerelmese
vagyok a magyar szónak – bárhol hangzik fel a nagyvilágban.
Nemzettudat nélkül csonka az embertudat; akik sziszegve tagadják, szellemi leukémiában szenvednek; õk válnak a létfeladat szabotõreivé. Istentudat nélkül pedig elrákosodik a nemzettudat, tömeggyilkossá süllyednek a
„harcosok”, õk válnak a létfeladat terroristáivá.

Ami merészség – mesterségem a
mentség –: mégis csatolom a fenséges,
szüntelen felfedezésre váró ábrához a
magam céduláját, a jelen szomorú látleletét. 2004. december 5-ének hajnalán
írtam:

(Folytatás az elõzõ oldalról)

ként igényt tartunk, így szerezvén tudomást egymás gondjairól-örömeirõl.
Kese Ferenc Antal

majd indult a verseny. Az egyéni versenyek távjai: 456 m, 956 m, a váltóknál
pedig 6x-8x 956 m, és a célba érés az '56os lyukas nemzetiszínû zászlónál volt. A
váltóknál korcsoportban 38 csoport
vetélkedett. Az I-III helyezett érem,
oklevél és tárgyjutalomban részesült, és
még '56-os papírzászlót is kaptak. A váltók mellett különösen a családi futás
aratott nagy sikert. A 70 év feletti kategóriában I. helyezést értem el. Szeretnék köszönetet mondani minden támogatónak, segítõnek, külön az Erdélyi
Körök Országos Szövetségének és azon
8 tagszervezetének, melyek anyagilag is
hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.
Valiskó Ferenc
(Az EKOSZ elnökének levelét a Salgótarjáni Erdélyi Körhöz lásd a 21. oldalon.)

Szekszárd – EMTE
Az EMTE õszi találkozóját 1956 októberének megünnepléséhez kapcsoltuk.
Az EMTE tagok a Fadd-i Református
templom imatermében gyûltek össze.
Az ünnepséget Nt.Bereczki Zoltán tiszteletes úr, az EMTE alelnöke közös
imába foglalt fohásszal és az ünneppel
kapcsolatos köszöntõvel nyitotta meg.
Dr. Serdült Benke Éva tanárnõ Magyar
forradalmak és azok következményei
címmel tartott érdekfeszítõ elõadást,
utána a témával kapcsolatosan szabad
beszélgetésre került sor, amit aztán a
szokásos közös sütés-fõzés és ebédezés
követett. Megint egy kellemes együttlétnek lehettünk részesei, aminõkre idõn-

Salgótarján
Az idén már XIX. alkalommal rendeztük meg az "1956. október 23. Emlékfutást", melyen 14 korcsoportban közel
2600-an vettek részt óvodásoktól a 70
éven felüli versenyzõkig.
Schirilla György hosszútávfutó Mosonmagyaróvárról 10 nap alatt 380 km megtétele után ért Salgótarjánba, útközben
5000-an csatlakoztak hozzá, növelve a
verseny népszerûségét. Salgótarjánban
Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester és jómagam köszöntöttük több
száz futó kíséretében. Ezután rövid
ünnepség volt az '56-os emléktáblánál,

Ötvenhat lyukas zászlaján
a címer csupán ragtapasz
már kilyukadt a haza is
közepén halt meg a vigasz
a nemzet körös-körülre költözött
õ tart össze minket: az üldözött
vagyunk
foszló anyagban a cérna sorsa
voltunk
hajdan nép
leszünk-e végül – jaj –
leszünk-e horda
A kérdés költõi. Van remény a reményre. Mert a rajz – a felsõ mezõben
– még szabad. Ha méltónak bizonyulunk rá, a rangunk: társ-teremtõ.
Magunknak kell megcselekedni,
amit elvár tõlünk, de amiben segít is
nekünk az égi és földi Seregek Ura.
Felhangzott Isten harmadik évezredbeli hívó szava:
„Segédek kerestetnek. Kontárok kíméljenek.”
Jókai Anna
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ADVENTI LEVÉL 2010.
Még alig hogy hulló, szelíden roppanó, szépségesen színes levelekben
gázolva megemlékezhettünk nemzetünk és családunk halottairól s megéltük a nálunk annyi dicsõ és fájó emlékkel ékesített és terhelt október-novemberi emlékezések esti merengéseit, s
lám, már reánk is köszönt advent.
Köszönt áldott heteinek imádságos
napjaival és legcsodálatosabb ajándékával: a reménnyel!
Éppen ötven éve küldöm adventi
üdvözleteimet. 25 évig csak röviden s
majd újabb 25 éven át – a fejlõdés PC
néven számon tartott, hol hasznos, hol
ebben az elválaszthatatlan kettõsségelátkozott eszközének köszönhetõen –
ben éltük le. Kézenfekvõnek is nevezhosszabb, s a gépi agy által maradanhetõ, mert földi létünk és ama örökélet
dóbb formában. És végre elmondhafelé vezetõ hitünk szabad gyakorlásátom: más ez az advent!
nak lehetõsége is e reményekhez fûzõA világban sokfelé értenék és sokfelé
dött. Nem tudtuk hol vannak az igazak,
csodálkoznának ezen.
csak tapogatóztunk utánuk, és a minMert voltak, akik ilyen-olyan okból
dennapokban az igazakat üldözõ hatakiérdemelt – vélt vagy valós – nyugallom gyûrt maga alá. S a két véglet, a hit
muknak köszönhetõen az advent szentmegcsúfolói és üldözõi meg a hitbõl élõ
ségét valóban csak a Megváltóra való
igaz emberek között ott feszült, lebevárakozásnak szentelhették. Nem úgy
gett a félig szent, félig szentségtelen, de
mi. Hiszen ki tudja megmondani, hány
minden pillanatban leszakadni kész
éve-évtizede annak, hogy a mi várakofüggõhíd.
zásunk kettõs. Akarva, akaratlanul. SzáHogy kik és merre keltek át ama hímunkra a puszta szó, hogy várakozás
don, még ma sem tisztázott, sõt az sem,
avagy reménykedés a legfontosabb égi
hogy mikoron leszakadt, kiket vitt
mellett egy földi árnyékát is hordozta.
magával az alant zavarosan kavargó
Halvány földi mása volt ez annak az
folyóba.
örökkévalóságról szólónak, de közeli és
Csak az világos, hogy annyi hitben és
most megélt. Ezért bizony erõs.
reményben eltelt advent után most szeHogy mennyire nevezhetõ ez gyarlómeinket valóban a hegyekre emelhetságnak, bevallom, nem tudom. Csak sejjük, a magasság felé. Arra, amerre életeni merem, miszerint a kettõ olyannyira
tünk magyar terének fehér templomösszefonódott, hogy egész életünket
tornyai – mint õsi útjelzõk – mutatnak,
ebben az elválaszthatatlan kettõsségben
s ha van, aki nem látná, azt harangjaik
éltük le. Kézenfekvõnek is nevezhetõ,
hangjával is figyelmeztetik: az igaz
mert földi létünk és ama örökélet felé
ember hitbõl él, és mellette ott van havezetõ hitünk szabad gyakorlásának
talmas adománya: a remény, és hasonlehetõsége is e reményekhez fûzõdött.
lóan hatalmas és mindenre választ adó
Nem tudtuk hol vannak az igazak, csak
tartalma: a szeretet.
tapogatóztunk utánuk, és a mindennapEz utóbbi aztán tovább sodorja gonokban az igazakat üldözõ hatalom gyûrt
dolataimat a múlt felé, arra, amerre a
maga alá. S a két véglet, a hit megcsúfohaza szeretetének – hasonló módon
lói és üldözõi meg a hitbõl élõ igaz emhosszú ideig – szégyenkalodába záratáberek között ott feszült, lebegett a félig
sát éltük át. Mert Isten és a család után
szent, félig szentségtelen, de minden pilvalóban ott van a haza. Az a haza, mely
lanatban leszakadni kész függõhíd.
otthont biztosít az Istenben bízó családHogy kik és merre keltek át ama hínak, vagy korszerûbben és a napi valódon, még ma sem tisztázott, sõt az sem,
ságot ismerve, tehát a fogalmat táhogy mikoron leszakadt, kiket vitt
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talma: a szeretet.
Ez utóbbi aztán tovább sodorja gongabbra nyitva: az Istennek is tetszõ módolataimat a múlt felé, arra, amerre a
don élõ családnak. Ugyanis a hit ajánhaza szeretetének – hasonló módon
déka már-még nem juthatott el minhosszú ideig – szégyenkalodába záratádenkihez.
sát éltük át. Mert Isten és a család után
Ezért kell ezt az ajándékot advent
valóban ott van a haza. Az a haza, mely
idején továbbadnunk. Szóval, példával.
otthont biztosít az Istenben bízó családEzek a gondolatok pedig szinte olyan
nak, vagy korszerûbben és a napi valóközel állanak ma a hétköznapi valóságságot ismerve, tehát a fogalmat tához, mint a bibliai idõkben. Rettenetes
gabbra nyitva: az Istennek is tetszõ móéveket élt meg az emberiség és nemzedon élõ családnak. Ugyanis a hit ajántünk. A legnagyobb rettenetet éppen a
déka már-még nem juthatott el mindenlelkekben véghezvitt rombolás jelentetkihez.
te. Hatalmas munka áll azok elõtt, akik
Ezért kell ezt az ajándékot advent
felvállalják ennek helyrehozását. Mert
idején továbbadnunk. Szóval, példával.
nem az adósságcsapda, nem a reánk
Ezek a gondolatok pedig szinte olyan
helyezett pénzügyi szivattyúk, nem a
közel állanak ma a hétköznapi valóságvisszatérni óhajtó sanda, komprádor
hoz, mint a bibliai idõkben. Rettenetes
hatalom a legnagyobb veszedelem,
éveket élt meg az emberiség és nemzehanem a bennünk lakozó sokrétû
tünk. A legnagyobb rettenetet éppen a
erkölcsi válság.
lelkekben véghezvitt rombolás jelentetAz ennek megoldása felé vezetõ út
te. Hatalmas munka áll azok elõtt, akik
pedig elválaszthatatlan advent reményt
felvállalják ennek helyrehozását. Mert
adó útjától. A reményhez hit kell, a
nem az adósságcsapda, nem a reánk
reményhez cselekvés szükséges. Mert a
helyezett pénzügyi szivattyúk, nem a
mi utunk nem jelent csendes meditácivisszatérni óhajtó sanda, komprádor
óban eltöltött életeket, hanem jelenti a
hatalom a legnagyobb veszedelem,
munkát. Munkát a családért, a hazáért.
hanem a bennünk lakozó sokrétû erkölS ez a munka akkor ér valamit és akkor
csi válság.
öröm, ha szolgálat, ha belülrõl jövõ
Az ennek megoldása felé vezetõ út
meggyõzõdés hatja át.
pedig elválaszthatatlan advent reményt
Tudom, magas elvárás ez a mai eladó útjától. A reményhez hit kell, a
anyagiasodott és durva önzésre nevelõ
reményhez cselekvés szükséges. Mert a
világban. De minden ember életében
mi utunk nem jelent csendes meditációeljön a pillanat, amikor észre kell venban eltöltött életeket, hanem jelenti a
nie, hogy nem ezek az utak vezetnek armunkát. Munkát a családért, a hazáért.
ra, amerre tudva vagy tudtán kívül maS ez a munka akkor ér valamit és akkor
ga is igyekezne. Mert a boldogulás még
öröm, ha szolgálat, ha belülrõl jövõ
nem boldogság, s a földi boldogság még
meggyõzõdés hatja át.
nem kapu az öröklét felé.
Tudom, magas elvárás ez a mai elMost, amikor a haza sorsa borotvaanyagiasodott és durva önzésre nevelõ
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esélyt jera összefonódott,
hogy egész
lenthet a megmaradásra, sokaknak furcsának tûnhet a transzcendens ilyen
élen táncol, amikor merészen szembe
erõteljes aláhúzása.
kell fordulnunk egy torz világgal, amiCsakhogy térjünk vissza az idõben
kor nincs más út, mint a bátor kiállás,
csupán egy évet és látni fogjuk, hogy
amikor tudjuk, hogy ez az egyetlen
nem volt már más remény a változásra,
olyan lehetõség, amelyik még esélyt jecsak az Örökkévalóba vetett hit. Akkor
lenthet a megmaradásra, sokaknak furezt így mondtam: eljött az idõ, amikor
csának tûnhet a transzcendens ilyen
az ég és a föld összeér. Amikor az emerõteljes aláhúzása.
ber, ha csak egy kicsit is képes volt gonCsakhogy térjünk vissza az idõben
dolkodni, azt láthatta, földi erõ már
csupán egy évet és látni fogjuk, hogy
nem segíthet.
nem volt már más remény a változásra,
Most úgy tûnik, megkaptuk a várt
csak az Örökkévalóba vetett hit. Akkor
segítséget és földi adventünk is meghozezt így mondtam: eljött az idõ, amikor
ta a megváltás reményét. Szemeinkrõl
az ég és a föld összeér. Amikor az emlehullott a hályog.
ber, ha csak egy kicsit is képes volt gonHa azt akarjuk, hogy ez a remény vadolkodni, azt láthatta, földi erõ már
lósággá legyen, önmérséklet, türelem
nem segíthet.
szükségeltetik valamennyiünk részérõl,
Most úgy tûnik, megkaptuk a várt
de ugyanakkor éles szemû odafigyelés,
segítséget és földi adventünk is meghogy a múlt hibái ne ismétlõdjenek.
hozta a megváltás reményét. SzemeHogy azok, akiket a Fennvaló – a mi
inkrõl lehullott a hályog.
szavazatainkkal – emelt magasba, mélHa azt akarjuk, hogy ez a remény vatóak maradjanak a feladathoz. Mert
lósággá legyen, önmérséklet, türelem
körülöttük sokan vannak rövidlátók és
szükségeltetik valamennyiünk részérõl,
kapzsi lelkûek, akik a maguk azonnali
de ugyanakkor éles szemû odafigyelés,
hasznát keresik. Sokat árthatnak, õk, s
hogy a múlt hibái ne ismétlõdjenek.
nagy erõket vehet el az ellenük folyatott
Hogy azok, akiket a Fennvaló – a mi
hadakozás. Figyeljünk rájuk! Ne hagyszavazatainkkal – emelt magasba, méljuk magára a tisztának hitt erõt, a remétóak maradjanak a feladathoz. Mert
nyeink szerint megtalált igazakat. A hitkörülöttük sokan vannak rövidlátók és
bõl élõket.
kapzsi lelkûek, akik a maguk azonnali
Még nincsenek olyan sokan. Még ninhasznát keresik. Sokat árthatnak, õk, s
csenek elegen. Mögöttük a helyünk.
nagy erõket vehet el az ellenük folyaErõnek és figyelmeztetésnek.
tott hadakozás. Figyeljünk rájuk! Ne
És velük együtt, legyünk szerények.
hagyjuk magára a tisztának hitt erõt, a
Mert egyedül Istené a dicsõség!
reményeink szerint megtalált igazakat.
A hitbõl élõket.
Még nincsenek
olyan sokan. Még
Leányfalu,
2010. advent.
nincsenek elegen. Mögöttük a helyünk.
Erõnek és figyelmeztetésnek.
Szász István Tas
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Ágoston András

Korszakváltás a magyar-magyar
viszonyrendszerben
(Felszólalás a szegedi tanácskozáson-szerkesztett szöveg)
Európai Autonómiák címmel a szegedi
Magyar Kisebbségi Információs Egyesület
tizenhetedik alkalommal szervezett
tanácskozást a hazai és határon túli
magyar pártok, civilszervezetek részére.
A részvevõk, figyelemmel a MÁÉRT nyilatkozatra, három téma köré csoportosították felszólalásaikat. A legtöbb felszólaló az európai autonómiák elemzése közben azt fürkészte, mi az, amit a külföldi
tapasztalatokból mi is kamatoztathatunk.
Szó volt a nemzeti pártok új szerepérõl és
a magyar szavazók magatartásának megváltozásáról, és ezzel összefüggésben a
korszakváltás lehetõségeirõl is.
A MÁÉRT budapesti összejövetele
után legalább két felismerés az, ami tovább viheti a Kárpát-medencében élõ
magyar közösségek határmódosítás nélküli politikai integrációjának ügyét. Az
egyik az együttmûködés budapesti oldalán létrejött új politikai és közjogi keret,
amely utat nyit a nemzet politikai integrációja elõtt. A másik, s ez nagyon fontos felismerés, hogy a határon túli
magyarok politikai struktúrái nincsenek
felkészülve a nagy változásra. E felismerésekbõl egyenesen következnek a
feladatok. Meg kell nyitni néhány dilemmát, melyek tisztázása hozzájárulhat a nemzeti integráció politikai folyamatainak tényleges életre keltéséhez.
Az egyik ilyen dilemma: milyen új
helyzetet teremt a kettõs állampolgársággal megvalósuló, új közjogi kapcsolat, ami a magyar állam és a határon túli
magyarok között jön létre? Nem kevésbé fontos kérdés, hogy a nemzeti integráció szempontjából elengedhetetlen
autonómiák megvalósítása milyen változásokat hoz a magyar-magyar viszonyrendszerben, s egyáltalán, az autonómiához való viszony kapcsán, a határon túli magyar politikai eliten belüli
átrendezõdés során. Ami a legfontosabb: megmaradhat-e a magyar kisebbségi pártok és a helyi többségi elitek,
valamint a budapesti nemzeti kormány

között egyre nehezebben mûködõ két
vegyértékû kapcsolatrendszer?
Látnunk kell, hogy Budapest a korszakváltás szempontjából fontos változások rá esõ részét megvalósította, de a
határon túli közösségek enyhén szólva
lemaradtak, különösen a közös autonómiamodell kialakításában. A régi pozícióik görcsös védelmében az egypártok nem képesek hozzájárulni a nemzeti
együttmûködés rendszerének megfelelõ
autonómiamodellek kidolgozásához.

A kettõs állampolgárság tartalma
A Vajdasági Magyar Demokrata Párt
(VMDP) politikai doktrínája értelmében a Kárpát-medencében élõ magyarok határmódosítás nélküli politikai
integrációjának két fõ pillére van. Az
egyik az új közjogi köteléket létrehozó
kettõs állampolgárság, a másik meg a
magyar (perszonális) autonómia. (…).
A VMDP felfogása szerint a kettõs
állampolgárság bevezetésével helyreáll
a nemzet politikai egysége. S a tényleges politikai autonómia létrehozatalával
párhuzamosan feloldódhat a trianoni
trauma. A kettõs állampolgárság intézménye Magyarország számára is elõnyös megoldás. Abban az értelemben
bizonyosan, hogy segítheti az EU-ban
vállalt fenntartható fejlõdés gazdaságpolitikai feltételeinek megteremtését.
Szerencsére ez a nézet nem idegen a
gondolkodó magyarok körében. Évek
óta jelen van egyes magyar nagyvállalkozók megnyilatkozásaiban is.
Nekünk, határon túli magyaroknak a
kettõs állampolgárság (akkor is, ha nem
jár automatikusan választási joggal) tartást ad, s lassan elvezethet a kisebbrendûségi komplexus leküzdéséhez.
Szükség van arra is, hogy a kettõs állampolgárság további kézzelfogható, eligazító tartalmakkal gazdagodjon. Mi úgy
látjuk, hogy a magyarországi támogatásoknak kettõs funkciót kell adni: serkentsék az autonómiatörekvéseket, és

segítsék a szóban forgó tevékenységet
is. E kettõs funkció megvalósítását szolgáló forma lehet az is, hogy a támogatások határon túli magyar állampolgárokon keresztül érjenek el a határon túli
magyar állampolgárokhoz.
A VMDP-ben a magyar (perszonális)
autonómiát tartjuk a határmódosítás
nélküli politikai integráció másik fontos
pillérének. Ez az autonómiaforma nem
követel területi elhatárolódást, de alkalmas arra, hogy feltárja, kifejezze és legitimen képviselje a vajdasági magyar
közösség identitásának megõrzése
szempontjából fontos alapérdekeket.
A szavatolt parlamenti helyek intézménye lehetõvé tenné, hogy a biztosított parlamenti helyekre demokratikus,
többpárti választások útján válasszuk
meg a képviselõinket.

A területi autonómia
nem teljes megoldás
A VMDP a vajdasági magyarok számára nem szorgalmazza a területi autonómiát. A területi autonómia nem
magyar autonómia. Az vegyes autonómia. Nem lehet ugyanis belõle kizárni a
területen élõ többségi nemzet tagjait.
Ha közülük, akárcsak néhányan, bekerülnek az autonómia képviseleti, esetleg
az irányító testületébe is, ezzel megvalósulnak a feltételek az informális politikai dominanciára. Mert mögöttük, a
szerb képviselõk mögött áll a többségi
nemzet kormánya. Hiú ábránd az, hogy
a többnemzetiségû államban a klasszikus területi autonómia keretében a gazdasági ügyek intézése elkülöníthetõ a
többségi nemzet alapérdekeinek megfelelõ gazdaságpolitikától. Nem szólva
arról, hogy az esetleges decentralizáció
esetén gyakorlatilag kiürül a területi
autonómia gazdasági kapacitása.
Különben is, ha vannak szavatolt helyek
az ország parlamentjében, többpárti
alapon megválasztott magyar képviselõk, a többségi politikai elit által felállított bizalmi minimum nyugodtan mel-
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lõzhetõ. A magyarok által megválasztott magyar képviselõk számára ugyanis
megnyílik az út a magyarság gazdasági
érdekeinek kompromisszumok nélküli
képviseletéhez.
A nemzetközi tapasztalat és a történelmi visszapillantás arra utal, hogy a
magyar nemzetrészek Trianont követõ
szétdaraboltságának megfelelõ területi
autonómiák fûzérét a nemzetközi gyakorlat alapján nem mintázhatjuk meg.
Nem véletlen, hogy a magyar politikai
pártok, azok, amelyek az egyik vagy a
másik területi autonómiaformáért szállnak síkra, a Székely Nemzeti Tanácsot
kivéve arra már nem vállalkoznak, hogy
eszméik alapján konkrét modelleket
dolgozzanak ki.

Megjelenni a nemzetközi színtéren
A VMDP szükségesnek tartja, hogy a
mindenkori magyar kormány segítse a
kisebbségi közösségek autonómiatörekvéseinek megvalósítását. De nem úgy,
ahogy ezt sokan javasolják, hogy a magyar kormány a magyar autonómia elfogadását szabja Szerbia EU-csatlakozásának feltételéül. Ez nem vezethet eredményre. Egyáltalán, mit jelentene az, ha
Magyarország a sok helyütt még nem is
létezõ autonómiakövetelésekkel lépne
ki a nemzetközi politikai színtérre?
A trianoni trauma feloldására alkalmas megoldásként átfogó autonómiakövetelésekkel a magyar kormány csak
akkor léphet fel, ha a kormány konkrét,
az utódállamokban élõ magyarok által
elfogadott, politikailag teljes értékû autonómiamodellt képvisel.
Ki kell tehát lépnünk a nemzetközi
politikai színtérre, de csak miután mi
magyarok rendet tettünk saját portánkon. A határon túli magyar közösségekben húsz éve nincs egység a politikai
autonómia egy meghatározott modellje
tekintetében. Nem csoda, hiszen a helyi
többségi politikai elit már a 90-es évek
elején szigorú bizalmi minimumhoz
kötötte az egypártok által olyannyira
várt „kormányzati felelõsségvállalást”.
Ennek lényege, hogy autonómiakövetelõ magyar nem vehet részt a kormányzásban. Másrészt, Budapest sem igen
szorgalmazta a modellekben való gondolkodást. Sokáig megelégedett a tanácskozásokkal, amelyek anyagával immár Dunát lehetne rekeszteni.
A nemzeti együttmûködés rendszerében – a nemzet egésze érdekeinek meg-
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felelõen, akár differenciált formában –
el kell jutnunk a modellekhez, amelyek
a nemzetközi politikai színtéren is eredménnyel kecsegtetnek. Ha ezt a célt
rögtön nem is érhetjük el, meg kell kísérelni vitát gerjeszteni legalább a tényleges autonómia ismérveirõl. Melyek
lehetnek ezek az ismérvek?
A VMDP még 2006 márciusában dokumentumba foglalta, hogy autonómia
akkor van, ha:
– a kisebbségi szavazók teljes névjegyzéke alapján, demokratikus többpárti választások útján, olyan
magyar legális és legitim képviseleti
testület jön létre, amely közjogi
szempontból beépül az államhatalom intézményrendszerébe;
– az autonómia önálló jogszabályalkotási és végrehajtási jogosítványokkal rendelkezik, és saját végrehajtó szerve van;
– az autonómia vagyonnal, önálló
pénzforrásokkal rendelkezik, amelyek csakúgy, mint jogszabályalkotási jogosítvány, összefüggésben állnak az oktatás, mûvelõdés és a közszolgálati típusú tájékoztatás autonóm funkcióinak biztosításával.
A VMDP perszonális autonómiára
vonatkozó modellje nem követel területi elhatárolódást, ugyanakkor lehetõvé teszi, hogy a kisebbségi közösség
autonómiájának keretei között feltárja,
kifejezze és legitim módon képviselje az
identitása megõrzésének szempontjából
fontos érdekeit.
Van-e esély arra, hogy a húsz éve bevett rossz magyar-magyar viszonyrendszer megváltozzon? Kell lennie, hiszen
e nélkül nem lehet megállítani a nemzet
egészének további leépülését. Ezért
várunk olyan sokat a nemzeti együttmûködés Orbán Viktor által meghirdetett
új rendszerétõl.
A magyar-magyar viszonyrendszer
megújítása során olyan húsz éves dilemmákat kell meghaladni, mint amilyen például az egypártok helyi hatalmi
többséghez fûzõdõ egyre kevésbé partneri és egyre inkább kiszolgálói viszonya. A VMDP szerint amíg nem jön létre tényleges magyar politikai autonómia, nincs helye a magyar és a gazdaországi pártok közötti, a bizalmi minimumra épülõ szoros politikai együttmûködésnek. A tényleges politikai autonómia bevezetése esetén maga a bizalmi minimum válik tárgytalanná, hiszen
a nemzeti ügyek legitim képviselete

átszáll az autonómia legális és legitim
testületére. Továbbá végére kell járni a
dilemmának, hogy lehetséges-e, szabade az amúgy is fogyatkozó magyarságot
méginkább megosztani. Azzal például,
hogy az egyik részének ilyen, a másiknak olyan autonómiát akarunk kiharcolni.
A VMDP szerint az oktatásra, a mûvelõdésre, valamint a tájékoztatásra vonatkozó magyar (perszonális) autonómia természeténél fogva az egész kisebbségi közösséget kell szolgálja. Míg a
területi autonómia, ha egyáltalán létre
kell hozni, a magyar közösségnek csak
egy kisebb, jobb esetben a nagyobb
részét foglalná magába.
(Csatlakozó írások a 15. és a 28. oldalon)
Az egyszerûsített honosítási eljárás
honlapja:
http://www.allampolgarsag.gov.hu/
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Csapó Endre

Románia
kutyaszorítóban
Európában 65 év óta béke van, pontosabban ennyi ideje
háborúmentesen él ez a nyugtalan földrész. Nyugtalanságát
az alapozta meg, hogy sokféle nép özönlött oda a népvándorlások korában. Mindmáig képtelen harmonizálni kulturális és
karakterbeli sokféleségét. Jelenlegi uniós szervezkedése csak
legújabb törekvés az évezredes egységesülési szándékok sorában.
Ebben a 65 évben a világ óriási léptekkel haladt elõre a
technika és a tudomány minden területén. Ehhez mérve Európa – annak egészét tekintve – lemaradt. Nemcsak világhatalmi pozíciója elvesztésének arányában, és nem egészen csak
amiatt, hogy keleti fele a szovjet megszállás miatt kimaradt a
fejlõdés nyugati áramlatából.
A szovjet megszállás húsz évvel ezelõtt megszûnt, bõven
volt tehát idõ rálépni a felzárkózás útjára. Mégis, a felzárkózás nagyon vontatottan halad elõre a felszabadult országokban, egyiket-másikat a gazdasági összeomlás fenyegeti.
Míg Európa nyugati felét árubõség és túltermelés jellemezte,
keleti felében, a vasfüggöny leomlásával elõállt a lakosság
fogyasztási igénye. Egyszerre szükséges lett minden, ami
eddig elérhetetlen volt. A fogyasztáshoz pénz kellett, eladó
lett minden – illetve megvásárolható a nyugatiak részére,
keleti árstruktúrában. Elköltötték azt is, ami a termelés megindításához szükséges lett volna. Mire észhez tértek, „házon
belül” nyugati tulajdonosé lett a gazdálkodás eszköztára.
A fogyasztás mindenütt meghaladta a termelést. A helyi
termelés meg sem indulhatott, a nyugati áru elfoglalta a piacokat. A vállalkozói tõke hiányát szenvedõ országok részére
nagy segítséget jelentett a külföldi hitel. Sokféle ok miatt
újabb és újabb hiteleket kellett felvenniük. Mire ebbõl kielégítették a vásárlás és a jobb-lét igényét valamint a hiteltörlesztést és kamatot, nem maradt pénz az ország saját termelési készségének megalapozására.
Bizonytalanság és kilátástalanság jellemzi most már az
egész földrészt, noha élelemben, használati tárgyakban túltermelés van. Az üzletek tele vannak, vásárló erõ is van, akár
a luxustermékekre is, de ez nem általános. A társadalom nagy
százaléka, különösen a keleti országokban, a létminimumon,
vagy az allatt tengeti életét. Talán éppen az okozza a bajokat,
hogy az ipari termelés gyors fejlõdése mellett elmaradt a társadalomszervezés intézményeinek fejlesztése. Nincs megoldva a termelt javakhoz való hozzájutás lehetõsége a társadalom egésze számára, mert a munkaviszonyokban még XIX.
századi állapotok uralkodnak – a termelés egész haszna a vállalkozóé, a munkabér alku tárgya. A fejlõdés megköveteli a
mûvelt és szaképzett munkavállalót, de ennek „kitermelése”
a gyenge állam – szabadverseny rendszerben gazdátlan feladat. Ezen felül is, valóban nincs mit kezdeni a mûveletlenek
tömegével, nem mellesleg a cigányok túlnyomó többségével.
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Mindezen egyenetlenség következménye a jelenkori népvándorlás. A nyugati ipari országok megnyitják kapuikat
távoli népek munkavállalói elõtt, a termelõ vállalkozások
igényeinek kiszolgálásául, mellõzve a társadalomra zúdított
idegenség miatti következményeket. Az indoklás: az állam
csak úgy tudja eltartani a növekvõ számú nyugdíjast, ha lesz
elég munkavállaló, akik megtermelik a szükséges pénzalapot.
Másszóval: a tegnapi munkavállalók által termelt javak
haszonélvezõi áthárítják dolgozóik öregkori ellátását a mai
munkavállókra. A nyugdíjalapokba történt befizetéseknek is
általában nyoma vész.
Ezek a dolgok nyomorgatják már a gazdag nyugati országokat is, Európa keleti felében pedig a kilátástalanság veszélyét állandósítják. Nem igaz tehát, hogy csak a keleti államok
okozzák a problémát. A két angolszász hatalom taszította
Európa keleti felét a szovjet gödörbe. Az angolszász bázisú
nemzetközi pénzintézeti hálózat veti kamatrabszolgaságra a
szovjet fojtogatásból kiengedett országokat.
– A közép-európai és balti országok védtelenek az adósságválsággal szemben – hangsúlyozta egy hétvégi lap-interjúban az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank elnöke.
Szerinte a megszorítások szükségesek Európában, s biztos,
hogy ki fognak hatni a gazdasági növekedésre. „De amikor
éveken át a lehetõségeink felett élünk, meg kell fizetni annak az
árát, legyen szó a magánszektorról vagy a közszféráról. Ez a feltétele az egészséges növekedés alapjainak. Még ha nehéz is ezt
végigcsinálni, nincs más reális alternatíva” – tette hozzá.
Ez, így odavetve, tipikus kapitalista pimaszság.

Nyugtalanság Romániában
Mindezek az általános bajok kiemelten megmutatkoznak
Románia mai problémáiban. Az eladósított országot az International Monetary Fund (IMF) utasítja gazdasági intézkedésekre, gazdasági életét biztosító hitelek elnyerésének feltételeként. Ha nem teljesíti, nincs hitel, ha teljesíti – például a
fizetések csökkentését, és általában minden költség ráhárítását a társadalomra –, akkor a társadalom a kormányzat ellensége lesz.
Hír szeptember 24-én: – Körülbelül ötezer rendõr vonult
az utcára Bukarestben, hogy tiltakozzanak a kormány megszorító tervében szereplõ fizetéscsökkenések ellen.
„Felszólítjuk a kormányt, hogy tegyen le a rendõrségnél tervezett
fizetéscsökkentésrõl és elbocsátásokról” – mondta a Pro Lex
szakszervezet elnökhelyettese. „Nehéz szakma a rendõröké, és
szeretnénk megkapni azt a tiszteletet, amit megérdemlünk” –
tette hozzá.
A Pro Lex adatai szerint egy rendõr átlagos havi keresete
240 és 350 eurónyi román lej között van, függõen a beosztásától és a szakmában eltöltött évei számától. A kormányzati tervek szerint azonban 25 százalékos fizetéscsökkentésre számíthatnak a dolgozók. Ez része azoknak a
reformintézkedéseknek, amelyeket a román kormány a
Nemzetközi Valutaalappal és az Európai Unióval kötött
segélymegállapodás fejében vállalt.
A rendõrök tiltakozó akciója mellett utcára vonultak az
Alfa Kartell tagjai is. Marosvásárhely belvárosát többszáz tüntetõ árasztotta el: a prefektúra elõtt skandálták követeléseiket. Bukarestbe vonult a Fratia szervezete tüntetni, követelni.
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Az egészségügyi szakszervezetek és a tanügyi érdekvédõk is a
fõvárosba utaztak, majd a vegyipari dolgozók mozgolódtak
ezt követõen.
A legnagyobb léptékû demonstrációra Kolozsváron került
sor: itt a belügyi alkalmazottak szakszervezete kilencszáz
rendõrt vitt utcára. „Mi csak a bérünk hetvenöt százalékát kapjuk kézhez, így a feladataink negyedét a továbbiakban nem teljesítjük” – nyilatkozta a szakszervezeti vezetõ. A tüntetésen
érezhetõ volt a város lakóinak szimpátiája is, az utcára vonuló rendõröket részvételükkel támogatta a Román Opera
mûvészeit tömörítõ Transilvania Art szakszervezet.
Szeptember 25: A csendõrség becslése szerint közel 8000
ember vesz részt az Alfa Kartell szakszervezeti szövetség által
kezdeményezett spontán tiltakozó felvonuláson Bukarestben,
a tüntetõk között több ezer rendõr is volt. A több ezer tiltakozó rendõr azt skandálta: „A börtönbe!”, „Le Basescuval!”,
„Gyere ki, te hitvány állat!”, „Mondjon le!”. A tüntetõk a vonulás során megálltak a Cotroceni palota fõbejáratánál, ahol
jelentõs létszámú rendfenntartó erõket tömörítettek, és üvegeket, rendõrsapkákat és gyertyákat dobáltak. A Cotroceni
palota térségében a csendõrség és a Román Hírszerzõ
Szolgálat jármûvei állomásoznak. A tüntetõk azt állítják, addig nem távoznak, amíg az államfõ személyesen nem tárgyal
velük. Hivatalos források szerint Traian Basescu elnök nem
tartózkodik a Cotroceni palotában. (paprikaradio.ro)

Hogyan alakult ki mindez?
A nemzetközi gazdasági válság talán Romániát sújtotta a
legkíméletlenebbül, mivel itt a gazdaság igen gyenge alapokon nyugszik, és a politikusok korrupciója elég magas
fokon izzik. Nem alakult még ki az igazi versenyalapú kapitalizmus, ami képes lenne a mûszaki újításokon és a legmodernebb tehnikai beruházások hatékonyságának segítségével
nagy gazdasági megvalósításokat és termelékenységet eredményezni, és ezáltal hozzájárulni az általános jólét megvalósításához. Ilyen képesség kialakulásához, abból a mélységbõl,
amiben a romániai gazdaság és társadalom van, évtizedek
kellenek – kedvezõ körülmények esetén. Ehhez való kedvezõ
körülmények megteremtése nem érdeke és nem szándéka
sem a Nemzetközi Pénzalapnak, sem más hatalmi szervnek.
Az IMF utasítása: az államháztartás hiányát a kiadások
drasztikus csökkentésével kell megszüntetni. 2030-ig fokozatosan egységesítik és 65 évre emelik a jelenleg nõknél 58 év
tíz hónapos, férfiaknál 63 év tíz hónapos nyugdíjkorhatárt.
2011-re 4,4 százalékos államháztartási hiányt és 1,5–2 százalékos gazdasági növekedést jósolt a kormányfõ – adta hírül a
Hotnews. Bemutatott egy tíz pontból álló gazdaságélénkítõ
csomagot is, mely azonban semmi újat nem tartalmazott az
eddig is ismert tervekhez képest.
A köztársasági elnök beszédének legfontosabb eleme az a
bejelentés volt, amely szerint az országnak 2011-ben újabb
egyezményt kell kötnie az IMF-fel, lévén hogy ez az egyetlen
intézmény, amely kölcsönöket folyósít az országnak.
Rámutatott Románia legfontosabb problémáira, a túlméretezett közalkalmazotti szférára és a szociális védõhálót élvezõk
nagy számára. Mindemellett azonban – Basescu szerint – a
válság mélypontján már túljutottak. Ellenkezõjérõl tanúskodik azonban a Nemzetközi Valutaalappal kötendõ új egyez-
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mény, mely jól mutatja, hogy az ország továbbra is folyamatosan az összeomlás határán egyensúlyozik, és ez jövõre is így
marad.
A legszembetûnõbb ezzel kapcsolatban az, hogy a kormánynak nincs semmilyen gazdasági filozófiája, csak egy primitív megértése, hûen követve az IMF által kijelölt lépéseket
– jegyezte meg a 22 címû hetilap publicistája.
A nagyobb gondot a szociális felfordulás okozhatja, e felfordulás pedig az év elejétõl folyamatosan növekszik. A polgárok életszínvonala folyamatosan csökken, mozgásterük
minden oldalról zsugorodik. A tél beköszöntével újabb gondot jelenthet például a fûtés-szubvencióban részesülõk számának drasztikus csökkenése. Az elbocsátások tovább folytatódnak, és ezek olyan létfontosságú szolgáltatásokat is érintenek, mint a közszállítás.
Mindemellett Romániában él a „másik” gazdaság, a feketepiac. „2009-ben az illetéktelen piacon 8,5 milliárd cigaretta
cserélt gazdát, ami 500 millió euró jövedéki adó veszteséget
hozott az államnak. Ebbõl kiindulva a feketepiac idén 30%-át
fogja kitenni a teljes fogyasztásnak, közel egy milliárd eurós veszteséget generálva az államnak” – közölte a Corporate & Regulatory Affairs igazgatója.
A munkáltatók szerint a teljes hentesáru- és húspiac ügyleteinek 50–60%-a feketepiacon zajlik le. A Romalimenta elnöke a szektor feketepiacát 2-3 milliárd euróra becsüli.
Legtöbben az áfát és egyéb adókat csalják el. Ha ezeket
helyesen befizetnék, az állam áfából származó bevétele 570
millió euróval nõne.
A gabonák esetében a feketepiac 60–70%-át teszi ki a teljes értékesítésnek, és ez az arány a betakarítások alatt még
jobban nõhet. Azok a fantomcégek, amelyek áfa nélkül vásárolnak gabonát közvetlenül a gazdáktól, de drágábban értékesítik azt a kereskedõknek, így bevételezve az áfát, körülbelül egy milliárd eurós veszteséget okoznak az államnak –
mondta a Romalimenta Munkáltatói Szövetség elnöke.
A korrupció klasszikus hazájában pénzért mindent el lehet
érni. Az Európai Unió országai közül Románia a legkorruptabb. Ez derült ki a Transparency International –
Romania (TI-R) felmérésébõl. Victor Alistar, a TI-R igazgatója szerint jogosak az Európai Unió aggodalmai, mert az
elõbbi évekhez viszonyítva a korrupció jelensége 60%-kal
nõtt. Minden harmadik személy adott csúszópénzt ügyesbajos dolgai eredményesebb intézése érdekében. Másszóval
minden harmadik személyt megvesztegettek.

Fejétõl bûzlik a hal...
Románia kormányzása az elnöki rendszeren alapszik, a
köztársasági elnök gyakorolja a legtõbb hatalmat. Ezért irányul most a nép haragja az elnök ellen. Traian Basescu karrierje tipikus román történet. Képzett tengerésztisztként 1976tól öt éven át egy nagy teherhajón szolgált, majd kapitánya
lett többek között a román kereskedelmi flotta vezetõ hajójának. Politikai karrierje még a Ceausescu-rendszerben, 1989ben kezdõdött, amikor fõigazgató, majd államtitkár-helyettes
a közlekedési minisztériumban. 1992 és 1996 között képviselõ. A közlekedési tárcát vezeti egészen 2000-ig. A harsány és
populista szólamokat kedvelõ Basescut 2000-ben Bukarest
fõpolgármesterévé választják, egy évre rá már a Demokrata
Pártot is õ vezeti.
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Stanik István írta róla elnökké választásakor:
„Basescu kiszámíthatatlan elnöke lesz egy alig kiszámítható
népnek. Mert ki merte volna megjósolni, hogy az éveken át az
egyik legnagyobb korrupciós botrányként emlegetett »flottadosszié« fõszereplõje, egy hézagos mûveltségû, harsány viselkedésû tengerész le tudja gyõzni a nemzetközi jog doktori címét viselõ, általános nemzetközi tekintélynek örvendõ értelmiségit, egyetemi tanárt, Adrian Nastasét, akinek a kormánya a rendszerváltást követõ idõszakban elõször ért el jelentõs gazdasági eredményeket, akinek a kormányzása alatt megvalósult a NATOcsatlakozás és sikeresen lezárultak az európai csatlakozási tárgyalások.” (Erdélyi Riport, Heti Hírmagazin.)
Simon Judit fogalmazásában: „Rossz nyelvek szerint
Basescunak életfontosságú volt, hogy elnyerje a legfõbb közjogi
méltóságot, ugyanis az ügyészségen már összeállt az általa közlekedési miniszterként elkövetett törvénysértések sorozatáról készített iratcsomó. Bukarest fõpolgármesterét azzal gyanúsítják,
hogy eladta a román flotta egy részét [állítólag ócskavasnak nyilvánítva], és mindmáig nem tudni, hová lett az ellenértéke. Ez
viszont már nem valószínû, hogy kiderül az elkövetkezõ öt
évben, mialatt az elnöki mandátuma tart. Basescu Iliescu szárnyai alatt kezdte a politikai pályafutását, majd amikor Petre
Roman megalakította a Demokrata Pártot, mellé állt. Ám, amikor a volt kormányfõ majd külügyminiszter ázsiója csökkent,
mindent megtett azért, hogy átvegye a párt vezetését. Megszólalásaival »elhódította« a tagságot a többszörösen vesztes Romantól, majd amikor elõször elnyerte Bukarest fõpolgármesteri
székét, egyenes út nyílt elõtte a pártvezetés felé.” (Erdélyi Riport,
Heti Hírmagazin.)
Az ország lakosságának közel egyharmada – 29 százalék –
fontolgatja azt, hogy külföldön vállal munkát, ami különösképpen nagy arány, fõleg azt követõen, hogy már amúgy is
kétmillióra tehetõ a határon túl
dolgozó román állampolgárok
száma. A gazdasági és pénzügyi
válság negatív kihatásai az ország
lakosságának több mint háromnegyedét érintik – állapította meg a
Mercury Research piackutató társaság.
Románia ugyanabban a cipõben
vagy bocskorban járja élete útját,
mint a többi kiszolgáltatott társa.
Ennek a természeti kincsekkel
túlontúl megáldott országnak mindene megvan a talpraállásra, kivéve azokat az emberi tulajdonságokat, amelyeket általában
az elvégzett munkával elért siker
esetén emlegetünk.
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hanyatlik Magyarország:
„Románia geopolitikai szempontból 1989 legnagyobb nyertesének látszik, hiszen határai nem forogtak veszélyben, s a
Szovjetunió 1991-es szétbomlása óta ismét elérhetõ közelségbe
került az »õsi román földek« újraegyesítése, vagyis a történelmi
Moldva Besszarábiának nevezett, 1812-ben orosz kormányzósággá vált, s 1940-ben Moldvai Szocialista Köztársaságnak átkeresztelt részének bekebelezése. Ez a román megítélés szerint legitim szándék egyszersmind kockázati tényezõ is, mert nem számol az ukrán nemzetállami törekvésekkel, de nem veszi figyelembe a nagy orosz birodalmi aspirációk reneszánszát sem. A
jelenleg túltengõ román (nemzetépítési) önbizalom értékeléséhez
megemlítendõ, hogy a román elitet az elmúlt két évtizedben sem
hagyta cserben 1856 után immár állandónak minõsíthetõ szerencséje: 1989 decemberének véres álforradalmából viszonylag
ép nómenklatúrás struktúrákkal kikászálódva, egy szinte
bûvészmutatványnak beillõ külpolitikai feladványt sikerült
abszolválnia: a megváltozott amerikai geostratégiai paradigma
érdekeinek elébe menve úgy lett 2002 végén NATO-tag, hogy
mindeközben a 2007 januárjában bekövetkezett EU-betagozódáshoz elengedhetetlenül fontos Német- és Franciaország jóindulatát sem játszotta el teljesen. 2004 óta három amerikai katonai támaszpont van Románia területén.” (Részlet BorsiKálmán Béla elõadásából, ami elhangzott egy 2009-es nemzetközi történészkonferencián. nagyitas.hu)
Hát igen, amíg Magyarországot büntették mint Ausztria és
Németország szövetségesét, Románia kétes értékû átállásaiért
bõséges jutalmakban részesült. Mindez nem „személyes”
okból történik így, hanem a földrajzi helyzet törvényszerû következményeként. Ebben rejlik Románia nagyhatalmi támogatásának oka. Országaink sorsa a geopolitika függvénye.
(Magyar Élet)

Csíkszeredaii
templom

Szerencsés Romania
Korunk legjelesebb történésze –
aki nemcsak azt látja, ami történik,
de látja a szerkezetet is –, így jellemzi keleti szomszédunkat,
amely annak arányában gyarapszik folyamatosan, mint ahogyan

Jelen számunk ábráit dr. Bajzák Tamásné Makovecz Imre által tervezett épületek
c. összeállításából válogattuk. Nagy mûvészünket 75. születésnapja alkalmából
nagy tisztelettel és szeretettel üdvözöljük.

Átalvetõ
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Történelmi szükségszerûség:
új magyar párt Erdélyben
A pártalapítás elsõ lépése
Folyó év október 2-án és 3-án ülést
tartott az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács (EMNT) választmánya, mely
ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy
javasolni fogja az EMNT novemberi
küldöttgyûlésének, hozzon határozatot
egy új erdélyi magyar párt bejegyzésérõl. A nehéz döntés kikerülhetetlen volt, mondhatni, történelmi szükségszerûségbõl fakadt.
Egy kedves ismerõsöm cégét Kényszer Bt-nek hívják. Azért, mert kényszerbõl hozta létre, ahhoz, hogy fizetését fel tudja venni. Magyarországon
ugyanis olyan jogszabályok vannak,
hogy szinte rákényszerítik az embert az
ügyeskedésre, a jogalkotó szándékának
a jogszabályok tiszteletben tartásával
történõ kijátszására. Az EMNT által
megalapított párt is ilyen kényszerpárt
lesz, azzal a különbséggel, hogy nem elsõsorban az egyébként antidemokratikus román jogszabályok kényszerítik rá
az autonómia ügyéért 1990 óta harcoló
csapat tagjait a pártalapításra, hanem az
új és legújabbkori erdélyi magyar történelem. Miután 2003-ban a Romániai
Magyar
Demokrata
Szövetség
(RMDSZ) Szatmárnémetiben megtartott kongresszusán elfogadott „pártépítõ határozatok” miatt csõdöt mondott
eredeti elképzelésünk, az RMDSZ-en
belüli erdélyi magyar parlamentarizmus, a nemzeti önkormányzat modellje,
zászlót bontott a Magyar Polgári
Szövetség, majd a Magyar Polgár Párt
(MPP). E két szervezet azokból verbuválódott, akiknek a magyar ügy, a nemzeti önrendelkezés, az autonómia nem
pusztán harci jelszó és választási szlogen
volt, hanem folyamatosan képviselendõ,
valóra váltandó nemzetpolitikai követelés. Amint arról már szó volt , az MPP
nem váltotta be a hozzá fûzött reményeket, és elnökének foglyává vált.
Az új párt nemzetpolitikai kényszerbõl
született. Joggal teszik fel a kérdést sokan: mi szükség van még egy pártra a
palettán, miért nem tud az EMNT
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továbbra is mozgalomként politizálni. A
válasz megfogalmazásához röviden ki
kell térni a jelenlegi erdélyi magyar politikai választék minõségének kérdésére.

Az RMDSZ-rõl röviden
Az RMDSZ mai vezetõi a szervezet
húsz éves története során kizárólag
konjunkturális okokból vállalták fel a
magyar önrendelkezés és az autonómia
ügyét. Mihelyt alkalom mutatkozott arra, hogy anyagi vagy pozicionális elõnyök fejében azt sutba vágják, gondolkodás nélkül elfeledték saját hivatalos
programjuk legfõbb követeléseit addig,
amíg érdekeik nem kívánták meg a
magyar szabadság-program újbóli – szigorúan retorikai szintû – felvállalását.
Ennek tudható be az Erdélyi Magyar
Egyeztetõ Fórum (EMEF) teljes csõdje
is: az RMDSZ fontos, az egész közösséget érintõ kérdések eldöntése (saját
elnökjelölt állítása, a román elnökjelöltek támogatása, kormányzati szerepvállalás) elõtt nem konzultált partnerével
már eldöntött, több ízben is megerõsített nemzetstratégiai kérdésekben (a
második Székely Önkormányzati
Nagygyûlés összehívása, az elsõ gyûlés
Memorandumának
aláíratása
a
Szövetség tanácsosaival), egyszerûen
lapított, sikerrel elmismásolta a dolgot.
Megtették, mert megtehették: nekik a
román szövetségeseiknek köszönhetõen
kivételezett, törvényben rögzített státuszuk van: õk az a kisebbségi szervezet,
melynek nem kell minden választás
elõtt összegyûjteni a 25.000 támogatói
aláírást. Kezükben van a kissé megkopott, de sokfelé még mûködõ „márkanév”, a húsz év alatt kialakított infrastruktúra, továbbá a tehetetlenségbõl ottmaradt tagság és középgárda. Ott van
továbbá a tudatos klientúra-építés
során kialakított médiaholdudvar, gazdasági háttér és román hatalmi kapcsolatrendszer. Másik oldalon az EMNT a
maga nemzetpolitikai igazságaival és
Tõkés László erkölcsi-politikai tekinté-

lyével. Ami nem kevés, de nem is elegendõ ahhoz, hogy Markóékat rákényszerítse adott szavuk betartására.
Ahhoz több kell: lehetõség az önkormányzati valamint az országos választásokon való indulásra, mivel Markóék
csak az erõbõl értenek.
Érdemes végiggondolni az autonomista szempontból olyannyit bírált
2009-es RMDSZ – EMNT közös indulást az RMDSZ szemszögébõl. Markóék azt a politikust kérték fel EP-listájuk
vezetésére, aki a legtöbb kellemetlenséget okozta nekik következetességével,
elvhûségével, megvesztegethetetlenségével. A Neptun-ügy mediatizálásával, a
Bolyai egyetem kérdésében elfogadott
RMDSZ-es ultimátumok visszavonásának jogos bírálatával, az 1999-es oktatási törvényt kísérõ hurrá-optimista kormány-propaganda reálértékre szállításával, az autonómia ügyében megtörtént sorozatos mulasztásokra és árulásokra való rámutatással. Az RMDSZ
vezetõi mindezt zárójelbe tették, mert
megértették annak üzenetét, hogy két
évvel korábban Tõkés László egymaga
több szavazatot vitt el Székelyföldön,
mint az RMDSZ. Kellõ erõt felmutatni
hosszú távon közjogilag releváns, hivatalosan bejegyzett párt nélkül nem
lehet.

Az MPP-rõl dióhéjban
A Magyar Polgári Pártnak az autonómiaharcra való alkalmatlanságával más
a helyzet. E párt a nemzeti oldal közös
nagy vállalkozásaként indult, de hamar
Szász Jenõ zsebpártjává változott s teljességgel alkalmatlanná vált arra, hogy
az RMDSZ-el szemben alternatívát
nyújtson az erdélyi magyarság választóközönségének, s arra is, hogy hasznosítsa az erdélyi magyar társadalom magyar
önállóságban gondolkodó részének kreatív energiáit. A két probléma természetesen összefügg, a másodikból
nagyrészt következik az elsõ.
Az MPP háza tája nincs rendben, s
ezúttal nem arról beszélek, hogy a párt
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nem tartja be saját szabályzatát, hogy
minden alap nélkül zártak ki tagokat,
hogy az elnök politikai ámokfutása nem
fejezõdött be a legutóbbi kongresszuson. Hanem azt emelném ki itt és most,
hogy ez a párt még akkor sem lenne egy
ütõképes, a társadalom mélyrétegeiben
jelen levõ, felvállalható szervezet, ha
eltekintenénk elnökének cikkcakkjaitól,
a Cotroceni-i kalandtól, intrika-hadjárataitól és diktatorikus törekvéseitõl.
Gyurcsány Ferencék hazudtak, csaltak, loptak, vesztegettek, sikkasztottak.
De nem ezért buktak meg. Hanem a
pocsék kormányzás, az ország tönkretétele miatt. Szász Jenõ visszaélt a megyei
elnökök aláírásával, összevissza nyilatkozott alapvetõ nemzetstratégiai kérdésekben, ex lex állapotba helyezte egy
évre pártját a gyergyói alapszabály- és
törvényellenes hatalomátmentõ manõverével, kizáratta azokat, akik a törvényesség mellett léptek fel a párton
belül. Mindezektõl függetlenül kormányozhatta volna pártját megfelelõen,
sikeresen. Az MPP lehetne egy prosperáló párt, melynek van követhetõ
kommunikációs vonala, eszmei arcéle,
országos önépítkezési stratégiája. S mit
láthatunk ehelyett? A párt az országos
politikában lényegében nem létezik. Az
önépítkezés stagnál, hatalmas fehér foltok vannak a lefedettségben. Ami MPPs színekben történik a hivatalos tanácsosi, polgármesteri tevékenységen túl, az
lelkes helyi vezetõk önzetlen aktivitása
folytán valósul meg, olyan emberek
révén, akik az MPP-tõl függetlenül is
tették mindenkoron, amit tenni lelkiismeretük parancsolt.
Szász Jenõ nem azzal van elfoglalva,
hogy pártját építse, hanem azzal, hogy
Tõkés Lászlót módszeresen lejárassa. S
itt érdemes elgondolkodni azon, hogy
Markó Béla válásakor a „belsõ ellenzék” lovagias módon nem használta ki a
ziccert, pedig lett volna mit csámcsogni
az eseten. S ez így volt helyes. Övön alul
nem ütünk, még akkor sem, ha az ellenfél bizonyos helyzetekben nem a legetikusabban járt el. A magánélet tabu,
örvendjünk, hogy nem jellemzõ nálunk
az Egyesült Államok közönségének
hipokrita, szemforgató hozzáállása, örvendjünk, hogy a minden szellemi lény
által mélyen lenézett bulvársajtót leszámítva a politikai szereplõk magánéletével errefelé nem foglalkozunk.
Tõkés László válásával más a helyzet.

Elemzõ
De nem azért, mert az RMDSZ és holdudvara lovagol a témán, hanem azért,
mert Szász Jenõ ócsárolja Tõkés
Lászlót fûnek-fának. Hogy mit remél
ettõl, nem tudni.
Komolyan gondolja netán, hogy ami
nem sikerült a román titkosszolgálatnak, a román sajtónak, az RMDSZ erre
kiküldött kommandósainak, Nagy Benedeknek, majd a mucuskás Szatmári
Tibornak, akkor neki sikerülni fog?
Hogy a testetlen vád, hogy Tõkés László összefogott az RMDSZ-el (mellyel
egyébként maga Szász is összefogni
készült, csak politikai súly híján erre
nem volt képes), elég lesz ahhoz, hogy
jó ízlésû emberek elõtt ne az diszkreditálódjék, aki effélével házal? Tõkés
Lászlóval e témában megejtett nyilatkozatváltása is csak rá üthet vissza: mert
ugyan hány keresztény konzervatív
ember fogja komolyan venni azt, hogy
egy Szász Jenõ kaliberû politikai szereplõ arra szólítja fel Tõkés Lászlót, hogy
számoljon el az Úristennel! Micsoda
szánalmas aránytévesztés ez? Oda
jutottunk, hogy teljes joggal írhatta az
MPP lelkiismeretéként funkcionáló
Bihar megyei szervezet az ügyben
kiadott nyilatkoztában, hogy Szász Jenõ
„személye sajnos mára már az erdélyi
magyar autonómia küzdelemnek egyik
kockázati tényezõjévé vált. Nemcsak sajnálatosnak, de aggasztónak és megdöbbentõnek is tartjuk, hogy a jobb sorsra
érdemes nemzeti oldal erõsítését Tõkés
László lejáratásával tartja megvalósíthatónak.”

„Elkésett pártalapítás”?
Sokakat meglepett, hogy Tõkés
László jó elõre bejelentette, nem kíván
az új párt elnöke lenni. Tulajdonképpen
érthetõ, hogy a messze legnagyobb
szimbolikus tõkével, történelmi múlttal
rendelkezõ, ma élõ nemzetpolitikai személyiség nem akar a kicsinyes pártcsatározások szereplõje lenni. Ez viszont
komoly feladat elé állítja csapatát: úgy
kell világossá tenni a választóközönség
számára, hogy az új párt Tõkés László
messzemenõ támogatását élvezi és az õ
eszmeiségét képviseli, hogy abban
Tõkés László nem vállal majd mindennapi politika-alakító szerepet. E kérdésrõl az EMNT ügyvezetõ elnöke a következõképpen nyilatkozott: „Orbán
Viktor mellett Tõkés László az, aki (…) a
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nemzetpolitikát megjeleníti. Nem egy tipikus pártpolitikus, és gondolom, nem is az
a dolga, hogy pártelnökként rendet
teremtsen az erdélyi magyar politikában.
Ezt a munkát másoknak kell elvégezniük.
(…) Tõkés Lászlóra szüksége van a mozgalomnak is, a pártnak is és az erdélyi,
valamint a Kárpát-medencei magyar politikának is. Én úgy gondolom, hogy ott kell
végeznie a munkáját, ahol a legtöbbet
tehet ezekért a dolgokért. Olyan értelemben lesz Tõkés-párt ez a párt, hogy a
Tõkés által képviselt értékeket vállalja fel,
nem pedig olyan értelemben, hogy Tõkés
László személyes pártja lesz. Ebben konszenzus volt az EMNT választmányában,
ebbõl a szempontból teljes volt az összhang.”
A sajtó egyébként besegít, a kommentároktól a konkurens pártvezetõkig
majd’ mindenki arról beszél, hogy
„Tõkés pártot alapít”. Szász Jenõ például a Krónika beszámolója szerint „Az
RMDSZ-en belüli válság megbízható jelének tartja, hogy Tõkés László európai
parlamenti képviselõ, az EMNT elnöke
egy új erdélyi magyar pártot kíván létrehozni (kiemelés tõlem, BZSA). Szász
(…) elmondta: pozitívan viszonyul egy új
magyar párt létrehozásának gondolatához, mivel – mint mondta – õ maga is az
RMDSZ politikai monopóliumának
megtöréséért, a magyar közösség pluralizmusának megteremtéséért harcolt, de
megkésettnek tartja az új alakulat létrehozását. Állítása szerint: Túl sokáig éltünk
az RMDSZ politikai monopóliumának
rendszerében, Tõkés László pedig húsz
éves késéssel alakít egy pártot, amelyet
1990-ben kellett volna létrehoznia.”
Érdemes egy bekezdés erejéig kitérni
Szász mondanivalójának érdemi részére, arra a bizonyos húsz éves késésre.
Megítélésem szerint az erdélyi magyar
közélet akkor vesztett el valami pótolhatatlant, amikor az õszinte párbeszéd,
az érvek helyét átvette a politikai kommunikáció. A sokat emlegetett Neptunügy, a Nagy Benedek-féle Tõkés László
ellenes puccskísérlet, de még a kormányzati szerepvállalás vitájának idején
is érvek szegültek szembe egymással.
1998-ban a Petõfi-Schilleres gyalázat
idején ez már letûnni látszott, majd
amikor a magyar szempontból egyértelmûen vereségnek számító 1999-es oktatási törvényt Markó Béla szemrebbenés
nélkül jelentõs elõrelépésnek minõsítette, egy új korszakba léptünk.
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Itt nem az volt a lényeg, hogy mi a közösség érdeke, hogy ezt mely javaslat
tudja jobban közelíteni, hogy milyen
taktikát illetve stratégiát kellene követni
ahhoz, hogy elnyomott kisebbségbõl
megbecsült társnemzet legyünk. Nem.
Innen kezdve az volt a kérdés az
RMDSZ számára, hogy képes lesz-e
médiafölényét kihasználva a feketét
fehérként elhitetni a fennmaradáshoz
elegendõen sok emberrel, a kudarcot sikernek beállítani, hogy beválik-e az a
taktika, amikor a tisztességes beismerés
és stratégiaváltás helyett csinnadrattás
sikerpropagandába kezd a szervezet.
Nem kétséges: ez a fajta kommunikáció
nem RMDSZ-specifikus. Ezt alkalmazták már sokan Magyarországon és azon
kívül az RMDSZ elõtt és után. Károlyi
Mihály is magyar nacionalista, függetlenségi retorikával fedte a magyar történelem legnagyobb gyalázatát, azt, hogy
leszerelte a veretlen, ütõképes magyar
hadsereget, amikor az országra három
oldalról leselkedett katonai veszély.
Meg is lett az eredménye Trianonban.
Amikor Szász Jenõ tudván tudva,
hogy az általa kizáratott Csúzi István és
Sárközi Zoltán ellen felhozott vádak
hamisak és abszurdak, szájzsibbadásig
ismételgette a rágalmakat, átvette a
markói technikát. S ezt alkalmazza
azóta, ezt a taktikát választotta ezúttal
is. Szász Jenõ pontosan tudhatja, hogy
1990-ben Tõkés László miért nem alapított pártot, hisz õ is része volt annak a
nagyszabású kísérletnek, melynek keretében megpróbáltuk az erdélyi magyarság egészét képviselõ RMDSZ-t nemzeti önkormányzattá alakítani, tudhatja,
mekkora volt az egységigény 1990-ben a
választópolgárok körében s hogy a nemzetpolitikai esélypazarláson túl mekkora kudarc lett volna akkor az RMDSZen kívül egy másik pártot alapítani.
Tudja mindezt, a nagyotmondás, a meghökkentés kedvéért mégis azt nyilatkozza, hogy 1990-ben kellett volna pártot
alapítson Tõkés László.

A felvidéki példa irrelevanciája
Érdekesen ellenpontozza Szász nyilatkozatát a másik végleten Kelemen
Hunor, aki számára a jelek szerint megállt az idõ, nem vette észre, hogy nem
1990-et írunk, hanem 2010-et, és az
erdélyi magyarság már hét éve elindult
– visszavonhatatlanul – a politikai plu-
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ralizálódás útján. Kelemen szerint a
pártalapítással az a baj, hogy az „nem a
romániai magyarság egységét szolgálja”
továbbá „demagóg és populista, aki azt
mondja, hogy az egység szaporodással
oldható meg. A felvidéki példa kell a
szeme elõtt lebegjen azoknak, akik 2010ben új pártot alapítanak." A felvidéki
példa arról szól, hogy egy ügynökgyanús
komprádor politikus, Bugár Béla, aki
képes volt szlovák népi viseletben a tévé
elõtt szlovák néptánc címszó alatt ugrálni, nem tudta elviselni, hogy már nem õ
a közös magyar párt, az MKP elnöke, és
egy szlovák-magyar pártot alapított Híd
– Most néven, lényegében már
imázsban is az önfeladást, az asszimilációt hirdetve. E pártnak hatalmas anyagi- és médiatámogatottsággal sikerült
elnyernie felvidéki magyar szavazók
nagyobb részének bizalmát, míg az
autonómiát hosszú idõre 1997-ben feladó, majd egy-két bátortalan nyilatkozat erejéig felvállaló MKP kibukott a
parlamentbõl. Ez egy. Az meg kettõ,
hogy az erdélyi magyarság nem szervezeti szinten kell egységes legyen, hanem
a közös célért, az autonómiáért folytatott harcban kell cselekvési egységet
mutasson. Ezt a cselekvési egységet
azonban épp Kelemen Hunor pártja és
Kelemen Hunor párton belüli szövetségesei torpedózzák meg rendszeresen,
immár 17 esztendeje.

Tõkés László és az RMDSZ
Az MPP-s nyilatkozók a megyei elnököktõl az országos elnökig arra próbálják helyezni a hangsúlyt, hogy Tõkés
László az RMDSZ színeiben kapott
mandátumot. Ez a román alkotmányjog
szerint így is van. Viszont a magyar
belsõ megegyezés másról szól. Azok,
akik ezt az összemosást szinte kéjesen
artikulálják politikai kommunikációjukban, vélhetõen pontosan tudják, de
garantáltan tudhatják, hogy az erdélyi
magyar közéletnek 1990-tõl mindig is
volt egy többé-kevésbé konszenzuson
alapuló intézményi síkú önszervezõdése, mely független volt a román jogi
keretektõl. A székelyföldi RMDSZszervezetek széki strukturáltsága, a
kataszter és a belsõ választás programja,
a platformok belsõ pártokként való
mûködése, az egész nemzeti önkormányosdi, aminek lényege az volt, hogy a
magyarság államot képezzen az államban, mind nem arról szólt, hogy a

román alkotmányjog logikája szerint
közelítsük meg a magyar problémákat.
Mint ahogy nem errõl szól az Erdélyi
Magyar Egyeztetõ Fórum (EMEF), az
Székely Nemzeti Tanács (SZNT) valamint az EMNT, és természetesen nem
errõl szólt az RMDSZ – EMNT koalíció sem, melynek képviselõjeként került
Tõkés László az Európa Parlamentbe.
Azt még Tõkés László legádázabb
ellensége sem állíthatja, hogy az EMNT
elnöke az EP-ben az RMDSZ hivatalos,
cikk-cakkos, következetlen politikáját
képviselte volna valaha. Gonoszkodó és
cinikus tehát, amikor Szász Jenõtõl
kezdve a különbözõ megyei elnökökig
Tõkés Lászlót le-RMDSZ-esezik. Persze ez is csak „politikai kommunikáció”,
amelynek a háttere az, hogy minél szélesebb árkot ássanak lélektanilag az
MPP-sek és az EMNT közé. Hogy
miért, arra a következõ részben keressük a választ.

Rekrutáció
Épp hogy felvetõdött a tusnádfürdõi
tábor után az EMNT pártalapítási ötlete, amikor riporterek már elõszeretettel
fogalmaztak úgy, hogy az új politikai
szervezõdés az MPP-tõl, valamint az
RMDSZ-tõl „csábítana” avagy „szikázna el” kádereket. A kép megtévesztõ.
Az elcsábítás, elszipkázás ugyanis arra
utal, hogy elõnyök kecsegtetésével embereket jobb meggyõzõdésük ellenére
addigi pártkötõdéseik feladására és új
pártidentitás kialakítására akarnának az
EMNT-sek rávenni. Holott errõl szó
sincs. Sõt.
Az elmúlt húsz évben ugyanis nemcsak politikusok hagytak ott pártokat,
hanem pártok is cserben hagyták választóikat, tagjaikat és középvezetõiket. Aki
beiratkozott nemzeti elkötelezettségû s
a köz érdekében tenni akaró polgárként
a népi mozgalom örökösének, Szabó
Dezsõ és Németh László eszmeisége
hordozójának joggal tekintett, Bíró
Zoltán által vezetett és Csurka István,
Csoóri Sándor vagy Csengey Dénes
nevével fémjelzett „harmadik utas”
MDF-be 1988-ban, majd annak „modern” konzervatív Antall-i fordulata
után 1993-ban átiratkozott a MIÉP-be,
2004-2005 táján pedig a MIÉP önmagából való kifordulásának idején
belépett a Jobbikba, három pártot járt
meg, miközben eszmeileg egy tapodtat
sem mozdult. Nem ezek az emberek a
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politikai szélkakasok, hanem korábbi
pártjaik tagadták meg önmagukat. Akik
így tettek, bátrak voltak: belsõ meggyõzõdésük hatására legyõzték a pártkötõdés lelki és esetleg egzisztenciális potenciálgátját és nem ragadtak meg egy
számukra eszmeileg már felvállalhatatlan szervezetben.
Az EMNT által alapítani szándékozott párt épp ezekre az emberekre számít: azokra, akiknek kényszerzubbony
Markóék komprádor RMDSZ-e, de
eddig nem láttak más intézményes keretet arra, hogy a helyi közösségeikért a
közélet frontján tenni tudjanak, valamint azokra az MPP-sekre, akik nemzeti önrendelkezésben és autonómiában gondolkodtak mindig is, de úgy vélik, hogy a párton belüli diktatúra, a
másként gondolkodók kizárása, az alapszabályzat semmibe vétele a múlté kellene legyen, és egy átlátható viszonyokra, közösségi akaratképzésre berendezkedett, tiszta lappal induló szervezetnek szeretnének tagjai lenni. Más
szóval az új párt nem zsoldosokat keres,
hanem azokat a saját értékrenddel és
világlátással rendelkezõ, belülrõl vezérelt „független” lovagokat, akik úgy
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hiszik, hogy alakzatban sikeresebben
lehet harcolni.

Merre tovább?
Az új pártnak jó esélye lenne bebizonyítani, mennyire csalárd volt az MPP
elnökének s a média egy kisebbségének
az a beállítása, hogy Tõkés László
„lepaktált” az RMDSZ-el, miközben
csupán annyi történt, hogy az RMDSZ
segítségével mindenki által követhetõ
szabályok szerint egy olyan pozíciót ért
el (EP-képviselõséget, majd EP alelnökséget) melybõl szava messzebbre hallatszik, mely az erkölcsi súly mellé megfelelõ politikai súlyt is ad. Célszerû lenne az
Erdélyi Magyar Egyeztetõ Fórum újraszabályozása és háromoldalúvá tétele.
Ez is oldaná azt a hamis látszatot, miszerint az EMNT-hez közelebb áll az
RMDSZ, mint az autonómia kiharcolására szervezõdött SZNT és MPP.
Az egyik leggyakoribb riporteri kérdés, hogy az új párt merre keres majd
szövetségeseket. Az mindenkinek világos az MPP-s holdudvartól a szélsõ-liberális Parászka Borókáig, hogy a magyar
kormánypártok fõárama lesz az elsõ
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számú partner. No de mi lesz az erdélyi
magyar belpolitikában? A megnyilatkozó EMNT vezetõk nem zárják ki
az együttmûködést sem az RMDSZszel, sem az MPP-vel, annak dacára,
hogy mindkét párttal bõségesen vannak
problémák, melyeket már taglaltam. S
ez így van rendjén. Az önkormányzati
választásokon megítélésem szerint az új
pártnak külön kellene indulni, ami nem
zárja ki azt, hogy helyi egyezségeket
kössön rátermett emberekkel s közös
jelöltjei legyenek akár az RMDSZ-szel,
akár az MPP-vel.
A parlamenti választások vonatkozásában pedig meg kellene már végre válaszolni azt a kérdést, hogy az RMDSZféle látszatképviselet a kormányzati szirénhangoknak való ismételt engedés
révén az erdélyi magyar nemzeti közösség hosszú távú fennmaradásának
szempontjából hozott-e valamit, vagy
csak egy RMDSZ-es klikk önmenedzselési eszköze volt. A válasz egyben azt a
kérdést is megoldhatja, hogy kell-e
egyáltalán egyfajta parlamenti koalícióra törekedni a két év múlva esedékes
választásokon.
Borbély Zsolt Attila
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Interjú

Szerkesztõségünk örömmel értesült az Erdélyi Napló újjászületésérõl. Erdély rendszerváltás utáni elsõ magyar lapja,
amelynek nem volt elõzménye a kommunizmusban, egy év kényszerszünet után újraindult. Léte sokakat zavart, és újraindulása sokakat zavar ma is. 2009 júliusi megszûnésének oka elsõsorban finanszírozási ellehetetlenülés volt, összefüggésben az anyaországban 8 éve regnáló hatalom és az RMDSZ egyaránt ellenséges viszonyulásával a laphoz, annak irányvonalához. Nemzetpolitikailag fontos témák határozzák meg szerkesztését, arculatát: autonómia, kettõs állampolgárság, teljes
jogegyenlõség, Kárpát-medencei magyar integráció. Oknyomozó rovata a visszaélések, politikai bûnök, a korrupció melegágya elleni harc vezérhangja akar lenni. Újraindulását az tette lehetõvé, hogy a Nemzet Lap- és Könyvkiadó megvásárolta
és anyagilag konszolidálta az Erdélyi Naplót kiadó Kalauz Kft-t. A magyarországi elõfizetés módja, összege még nem tisztázott, nagy valószínûséggel a Nemzet Lap- és Könyvkiadónál lehet elõfizetni, akárcsak a Magyar Nemzetre. Az elõfizetési
árakról és a pontos elérhetõségekrõl a késõbbiekben tájékoztatást adunk.
A lap (újra)induló elsõ számából közöljük az alábbi interjút.

Az asszimiláció ellenszere a magyar állampolgárság
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az újraéledõ nemzetpolitikáról
– Ön a nemzetpolitikáért felelõs miniszterelnök-helyettes a magyar kormányban.
Hogyan jellemezné az elmúlt húsz év magyar nemzetpolitikáját?
– Nemzetpolitikai szempontból az
elmúlt húsz év nem váltotta be a magyar nemzet reményeit. Reményt adott
ugyan Antal Józsefnek az a mondata,
hogy lélekben tizenötmillió magyar miniszterelnöke, az elmúlt idõszak azonban messze nem teljesítette e mondat
lényegét. Legnagyobb fájdalmunk
2004. december 5-e volt, amikor az
MSZP-SZDSZ kormány, személy szerint Gyurcsány Ferenc – kicsinyes pártpolitikai megfontolásokból – nemzete
elleni kampányával lelki Trianont idézett elõ. Az idei országgyûlési választások után, a kétharmados felhatalmazás
birtokában természetesnek tartottuk,
hogy az új kormány megalakulása elõtt
az Országgyûlés elé kerüljön az állampolgársági törvény: tudtuk, egy percet
sem szabad várakozni. Számos oka van
annak, hogy ezt miért tettük. Elõször is
ez a dolgok természetes folyamata.
December ötödike fájdalmát leginkább azzal tudtuk enyhíteni, hogy az
Országgyûlés elsõ teendõi közé soroltuk az állampolgárság megadását.
Tisztában voltunk azzal, hogyha a törvénytervezetet azonnal benyújtjuk, a
szocialisták között is lesz jóérzésû
ember, aki megszavazza. Tudtuk: ha a
szocialista pártban Gyurcsány Ferenc
ismét szerephez jut, meg fogja akadályozni a szocialista képviselõket abban,
hogy lelkiismeretük szerint szavazzanak. Megtörténhetett volna, hogy
egyedül Szili Katalin szavazza meg az
MSZP-bõl a törvényt. Nem volt tehát
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közömbös számunkra, hogy az Országgyûlés 98 százalékban, vagy 85 százalékban szavazza meg a magyar
állampolgárság törvényét a határon
túli magyarok számára. Kegyelmi pillanatnak tartom, hogy a Magyarország
határai körül levõ hét országból hat
támogatja állampolgársági törvényünket. Ezt nem volt szabad elodázni. Ebben a kérdésben Szlovákia nem vehetõ
komolyan: a Fico-Slota féle szocialistafasiszta koalíció részérõl – bármilyen
állampolgársági törvényt is szavazunk
meg – ugyanilyen magyarellenes hisztéria következik. Fõ irányelvünk: emberi jogokon nyugvó nemzeti érdekeinket soha többé nem rendeljük alá
egyetlen ország belpolitikai hullámverésének sem.
– Az elmúlt nyolc esztendõ rombolása
mély nyomokat hagyott a nemzetben. Ön
szerint ezek a sebek gyógyíthatóak-e? Sikerül új fejezetet nyitni a magyar nemzetpolitikában?
– Az állampolgársági törvény, úgy
gondolom, önmagában új fejezetet
nyit: nem csak az elmúlt nyolc évet,
nem csak az utóbbi húsz esztendõt, és
nem csak az 1944 óta tartó idõszakot
írja felül, hanem történelmi értelemben nyitja meg az utat a nemzet közjogi újraegyesítése elõtt. Fontos látni,
hogy egyfelõl a magyar nemzet kultúrnemzet, ami a nyelv, a kultúra és a történelmi sorsközösség alapján áll, másfelõl a magyar nemzet Szent István óta
politikai nemzet volt, amelyet a közjog
tartott egyben. Gondoljunk a Szent
Korona jelentõségére. A magyar nemzet közjogi egysége meghaladta a magyar nemzet etnikai határait. Ebbõl

következik, hogy ezer éves államiságunk történelmében a magyar nemzet
nem csak kultúrnemzet volt, hanem
közjogi nemzet is: a közjogi nemzetegyesítés nagyon erõs impulzust jelent
a magyar identitás megõrzésében. Láthatóan fölgyorsult a határon túli magyar nemzetrészek asszimilációja: ezt
pusztán támogatási formákkal már
nem lehet megakadályozni. A Szülõföld Alapon keresztül történõ támogatások fontosak, de önmagukban nem
elégségesek: erõs impulzust kellett
adni a magyarság számára, olyan impulzust, amely képes megállítani, megfordítani az asszimilációt. Az állampolgársági törvénnyel a magyar nemzetrészeket közjogi értelemben is a nemzethez kötjük.
– Kishitûek szerint európai uniós keretek között az elcsatolt nemzetrészek számára biztosított magyar állampolgárság
nem hoz újat. Ezt ön hogyan kommentálja?
– Ez tételesen nem így van. Nyilvánvaló, hogy az állampolgárság alapvetõen nem egzisztenciális, hanem identitásbeli megfontolásból kell a határon
túli magyarságnak. Az erdélyiek és a
felvidékiek a román és a szlovák állampolgárságuk mellett ugyan uniós
állampolgárok is, ez mégsem pótolja a
magyar identitásnak megfelelõ magyar
állampolgárságot. A vajdasági és a kárpátaljai magyarságnak egzisztenciális
szempontból is fontos a magyar útlevél, hiszen ez biztosítja a szabad közlekedésüket. Én azt tartom természetesnek, hogy a magyarság többségének
nem egzisztenciális okokból, hanem az
identitás megõrzéséhez kell a magyar
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állampolgárság. Hadd mondjam el,
hogy erdélyi gyökereim vannak. Bátyám a hetvenes években disszidált
Svédországba. A rendszerváltás után
besétált a stockholmi magyar nagykövetségre, és bemutatta régi útlevelét –
idõközben megkapta a svéd állampolgárságot –, és postafordultával visszakapta magyar útlevelét is. Édesanyám
erdélyi rokonsága, aki szülõfaluját nem
hagyta el, nem lehetett magyar állampolgár. Ezt mélyen igazságtalannak
éreztem. Nyilvánvaló, hogy ezt a diszkriminációt fel kellett oldani. Ennek a
feloldása az, hogy mindenki megkapja
a magyar állampolgárságot, akinek
õsei a magyar királyság területérõl
származtak, és aki valamilyen szinten
beszél magyarul.
– Erdélyi és bukaresti útján elsõ kézbõl
kapott információt arról, hogy a román
hivatalosságok hogyan viszonyulnak az
új állampolgársági törvényhez. Milyen
benyomásokkal tért haza?
– Az erdélyi és a bukaresti útnak két
alapvetõ értelme van: az állampolgársági törvény szempontjából kulcsfontosságú, hogy 1918 óta elõször nem állt
össze ellenünk a Kisantant. Az új törvény elfogadtatását nagymértékben
segíti az, hogy a magyar állampolgársági törvény a román állampolgársági
törvény vitáját követi. Ha Románia
havi tízezer útlevelet adhat ki, elsõsorban a Moldáv Köztársaság területén
élõ románoknak, akkor nekünk sem
mondhatja senki, hogy nem biztosíthatunk magyar állampolgárságot akár az
erdélyi, akár a kárpátaljai magyarságnak. Az Unió sem szólhat bele,
hiszen Moldova, akárcsak Kárpátalja,
az Unió határain kívül fekszik. Ha Románia megteheti, akkor megtehetjük
mi is. A román állampolgársági törvény lehetõvé teszi például a Besszarábiában élõ románoknak is a román
állampolgárság megadását. Nehéz
elképzelni, hogy egy besszarábiai románnak papírjai lennének arról, hogy
õsei román állampolgárok voltak: az
ortodoxiában hol van anyakönyvvezetés, hol nincs, tehát okiratilag felettébb
nehéz ezt bizonyítani. A román állampolgársági törvényben van egy tudatos
homályosság: úgy fogalmaz, hogy vélelmezhetõ, valószínûsítõ a kérelmezõ
õseinek román származása. Ez számunkra
lehetõvé
teszi,
hogy
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csángómagyar testvéreinkre is kiterjesszük a magyar állampolgárságot,
hiszen a csángóknak csak töredéke
tudná bizonyítani, hogy õse a Magyar

Királyság területérõl vándorolt ki. Ha
Románia megteheti, hogy valószínûsítés és vélelmezés alapján állampolgárságot ad, ugyanazt mi is megtehetjük. Számunkra fontos ebben a kérdésben a Romániával való jóviszony:
Románia támogatja a magyar állampolgárság megadását. B sescu elnök
úrnak, akinek szívügye, hogy a moldáviai románoknak román állampolgársága legyen, a hasonló elvekre épülõ
magyar állampolgárság megadását is
támogatnia kellett. Ez nekünk politikailag fontos üzenet.
– Új tisztségében számos erdélyi
magyar politikussal tárgyalt. A Fideszhez
hagyományosan közelebb álló polgári
politikusok közül nem mindenki örül
annak, ha az új magyar kormány úgymond egyforma közelséggel kezeli a két
erdélyi politikai oldalt. Köztudott, hogy az
elõzõ kormányzatnak egyedül az RMDSZ
volt a kegyeltje. Lesznek-e új partnereik
Erdélyben?
– Az erdélyi magyarság tekintetében
mi nem szeretnénk beleszólni a szervezetek életébe. Ugyanakkor néhány
szempontot érdemes megfontolni. Az
elsõ, ami számunkra Erdélyben és a
Felvidéken egyaránt kulcsfontosságú:
a Fidesz csak etnikai alapú magyar
pártokat támogat. A vegyes pártok csúszást jelentenek az asszimiláció irányába. Nem az a megoldás, hogy román pártban legyen magyar tagozat:
kisebbségi létben etnikai magyar politikára van szükség. Világosan kell látni,
hogy az erdélyi magyar politika sokszínû. Az erdélyi magyar politikának,
elsõsorban az RMDSZ-nek ugyan-
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akkor el kell gondolkodnia a folyamatos szavazatvesztés okai felõl. Ennek
nem pusztán az elvándorlás a magyarázata: egyfajta kiábrándulás tapasztalható a magyar képviseletbõl. Viszont azt is látni
kell, hogyha a magyar
politika kiesik a román
nagypolitikából, a bukaresti parlamentbõl, akkor
a magyar értelmiség ideológiai alapon román pártokba integrálódhat, ami
a magyar etnikai politikai
képviselet végét jelentené. A sokszínûség megõrzésével, a kritika jogosságának elismerésével a
megoldás mégiscsak a magyar egység
megtartása: ez lehet a garanciája
annak, hogy a magyar etnikai politika
megmaradjon a román parlamentben.
Természetesen nem akarom megkerülni a kérdését: ezt a problémát alapvetõen több dimenzióban kell kezelni.
Nem csak politikai mezõny van: létezik
az egyházak, a civil szervezõdések világa is. A támogatások zöme alapvetõen
ezekhez a kisközösségekhez kell eljusson. Õk õrzik a magyar identitás lángját. A nagypolitika tekintetében azt
tudom megerõsíteni, hogy nem a
magyar állam feladata igazságot
teremteni az erdélyi magyar szervezetek között. Feladatunk az, hogy
minél inkább az értékek mentén történõ együttmûködést munkáljuk. Nem
titkolom, hogy személy szerint Tõkés
Lászlót tekintem iránytûnek, aki az
Európai Néppárt színeiben az Európai
Parlament alelnöke, Erdély legmagasabb rangú politikusa. Az anyaország
és az erdélyi magyar nemzetrészek között a helyes viszony szerintem az, ha a
magyar kormány – az egyetemes magyar nemzetpolitika képviselõjeként –
nemzetpolitikai kérdésekben nem
dönt az erdélyi magyarság meghallgatása nélkül. Ugyanakkor a magyar kormány nem mondhat le arról, hogy üzenetet intézzen bármely nemzetrészhez.
Ezek azok az alapelvek, amelyek keretében az erdélyi magyarság és a magyar
kormány viszonyának mûködnie kell.
– Az elõzõ magyar kormányzat határon
túliak irányába fenntartott támogatáspolitikája közismert volt. Erre leginkább a
néhai kommunista diktátor, Rákosi Má-
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tyás híres mondása a jellemzõ: aki nincs
velünk, az ellenünk van. Hogyan tervezi a
Fidesz-kormány a Kárpát-medencei új
támogatáspolitikát?
– Úgy fogalmaznék, hogy aki nincs
ellenünk, az velünk van, és mindenki
ide tartozik, aki a magyar identitás
megõrzését tekinti céljának. Korábban
valóban úgy volt, hogy az MSZP-kormány politikai szimpátia alapján osztogatta a támogatási pénzeket. Sok
visszaélésre derül fény: nem véletlen,
hogy zsákszámra próbálták eltüntetni
ezek bizonyító iratait. Vélelmezhetõ,
hogy ezen a területen is súlyos visszaélések történtek: ezek kivizsgálása folyamatban van. Az elõzõ kormány átláthatatlan, bonyolult intézményeket
hozott létre a támogatások leosztására:
a magyar élet jelentõs részére nem
figyelt, ugyanakkor politikai indíttatású területekre párhuzamos intézményeken
keresztül
hihetetlen
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mennyiségû pénzeket juttatott. Ezt a
rendszert akarjuk gyökeresen megváltoztatni egy tárcaközi bizottság létrehozásával, amelynek feladata lesz pontos térképet készíteni szakterületenként a határon túli magyarság szükségleteirõl. Ezzel megszüntethetõk a
párhuzamosságok, ugyanakkor, ahol
eddig hiány volt, azt pótolni tudjuk. Az
új támogatáspolitika fõ ismérve az
átláthatóság lesz.
– Mennyiben fog változni a támogatások nagyságrendje?
– Mindenképpen növelni szeretnénk
a jelenlegi támogatások mértékét. Az
elsõ Fidesz-kormány idején alakult ki
az az új támogatáspolitika, amelynek
az egyházi támogatás is szerves része
volt: ennek tíz százaléka kötelezõen a
határon túli magyarságot illette meg.
Az általunk akkor elképzelt és kidolgozott rendszert a szocialista kormány
fokozatosan elsorvasztotta, leépítette.
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A szocialista kormányzat ránk hagyott
gazdasági öröksége jelentõsen leszûkítette lehetõségeinket. Ahogy az ország
gazdasági helyzete javulni fog, a határon túli magyarság támogatására szánt
pénzösszegek is folyamatosan nõni
fognak.
A legszörnyûbb ceausescui télben a
rádióra tapasztott füllel ittuk Szûrös
Mátyás szavait. Õ mondta ki elõször,
hogy az anyaország felelõsséggel tartozik a határon túli magyarokért, felcsillantva ezzel annyi év sötétsége közepette és után a remény sugarát. Majd,
néhány évvel késõbb, õ bábáskodott az
EKOSZ születésénél is, és állt ott mellettünk, valahányszor csak kellett. Ötödik megjelent kötetének bemutatása
alkalmat ad arra, hogy – ismételten –
tisztelegjünk elõtte és köszönetet
mondjunk neki.

Segíts magadon, s az Isten is megsegít
Különösebb bevezetõ helyett érdemes egyenesen DR.
PORDÁNY LÁSZLÓTÓL magától idézni – e szavak sokat
elmondanak róla.
„Nyílt levél Horn Gyula miniszterelnöknek. Mint magyar
állampolgárokat, akik egyúttal az egyetemes magyarság, azaz a
magyar nemzet tagjainak is valljuk magunkat, mélységes aggodalommal tölt el bennünket, hogy Ön és kormánya olyan szerzõdések aláírására készül a románokkal és a szlovákokkal,
melyekben magyar hitet, reményt, önbecsülést, valamint a véglegesnek szánt önfeladást kínálja cserébe semmiért, vagy majdnem semmiért. Ön és külügyminisztere elképeszt bennünket,
amikor kéretlenül és folyamatosan hangoztatja itthon s külföldön, hogy nem kívánja a határok megváltoztatását.
Nyilvánvaló, hogy egyetlen józanul gondolkodó ember sem
kíván erõszakos határváltoztatást. A határok sérthetetlenségének unos-untalan hangoztatása azonban nem magyar feladat,
és enyhén szólva nem magyar érdek; ellenkezõleg: szomszédaink érdeke.”
A fentiek 1995. márciusában íródtak, s a szegedi MDF
tette közzé.
Pordány László, bár Pécsett született, egyetemi éveit
Szegeden töltötte, s szerezte meg ugyanott diplomáját a
Bölcsészettudományi Karon. Posztgraduális tanulmányokat folytatott Angliában, az USA-ban, – utóbbi ország több
egyetemén is oktatva. A ’80-as években ugyancsak
Szegeden munkatársaival megalapította az angol nyelvû
hungarológiai tanszéket. Számos publikációja, könyve
jelent meg. Feleségével, dr Csikós Mária tanárral együtt az
MDF szegedi alapítói között vannak, amelynek Pordány
László elsõ elnöke. A rendszerváltást követõen Új-

2010. december

Zélandon, Ausztráliában és Dél-Afrikában teljesített nagyköveti szolgálatot. Jelenleg külügyi tanácsadó – a Nemzeti
Fórum Külügyi Munkacsoportját vezeti. E pillanatban
kijelölt kanadai nagykövet, állomáshelyét Ottawában várhatóan jövõ év elején foglalja el. A beszélgetésre ennek
kapcsán került sor.
– Mikor kezdi meg nagyköveti munkáját Kanadában?
– Egyelõre kijelölt nagykövet vagyok, a kinevezés késõbbi mozzanat a diplomáciában. A tervek szerint decemberben, vagy a jövõ év elején foglalhatom el állomáshelyemet.
– Korábban többnyire olyan országokban teljesített szolgálatot, ahol nagy lélekszámú magyarság él. Mit tudott tenni az
ott élõk ügyéért?
– Szerencsésnek mondhatom magam. Olyan idõben
lehettem például Ausztráliában nagykövet, ami határkõ
volt Magyarország és a nemzet életében, hiszen ez a rendszerváltás idõszaka volt. Lehetett foglalkozni a magyarmagyar kapcsolatokkal, nemzetpolitikával, a magyar identitással és számos más, fontos dologgal. Ezek a kérdések
korábban is szerepeltek témaként – csak ellenkezõ elõjellel… A rendszerváltás elõtti kormányok képviselõi azzal
foglalkoztak –ha foglalkoztak!-, hogy az ottani magyarok
között hogyan tudnak egyenetlenséget kelteni, hogyan tudják beszervezni azokat, akiket lehet, hogyan tudnak ártani
nekik. Ez ’56 után kulminált, de az azért végig megmaradt,
hogy alapvetõen ellenséges viszony állt fenn a hivatalos
Magyarország és az emigráció között. Különösen azokkal
szemben, akik politikailag aktívak voltak, s élesen szemben
álltak a kommunista Magyarországgal. Az ausztráliai magyarok alig várták, hogy olyan nagykövetet kapjanak, aki-
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vel együtt lehet dolgozni. Dicsekvés nélkül mondhatom,
tömegével jelentek meg a nagykövetségen s személy szerint
nálam olyan emberek, akik korábban be nem tették oda a
lábukat. A helyi médiákban egyre-másra készültek az interjúk, lassan átkerült a köztudatba, hogy nem egy kommunistából átvedlett emberrõl van szó, hanem egy merõben más
szemléletrõl, s annak képviseletérõl. A kapcsolat kölcsönössé vált, melyet jól jellemez a kinn élõk viszonyulása az
elszakított területekhez. Volt rá precedens, amikor egy
fogadás alkalmával egyetlen este ötven ezer dollár gyûlt
össze az erdélyi magyarság számára. De ugyanígy támogatták a Délvidéket, Kárpátalját, a Felvidéket.
– Erdélyhez kötõdése ebbõl az idõbõl eredeztethetõ, vagy
korábban is voltak kapcsolatai?
–A feleségemmel, barátainkkal mi már a 70-es évek óta
jártuk Erdélyt.
– Amennyire tudom, feleségével együtt az MDF alapító tagjai közé tartoznak.
– Így van. Akkor fogant meg bennünk a gondolat: egy a
nemzet – ez egyik könyvem címe is-, amit késõbb Antall
József miniszterelnök úgy fogalmazott meg, hogy lélekben
tizenöt millió magyar miniszterelnöke kíván lenni.
– Az elmúlt 6-8 évben, Magyarország külképviseletében,
külsõ képének alakításában történt-e visszarendezõdés?
Gondolok konkrétan arra, hogy idõrõl idõre megjelennek külföldi sajtóorgánumokban olyan írások, melyek nem a legmegnyerõbb színben tüntetik fel az országot.
– A magyarságkép alakulása határainkon túl nagyon fontos téma. Több összetevõje van. Az egyik, amikor Magyarország rossz hírét keltik magyarok. Egy másik, amikor
a külföldi média egyes szereplõi saját nyelvükön írnak le
valótlan dolgokat. Ami még szomorúbb, amikor itthoni
magyarok beszélnek külhoni kapcsolataikkal, s tájékoztatják félre õket, akik aztán gátlástalanul leírnak mindenféle
hiteltelen dolgokat Magyarországról. Ennél lejjebb már
nehéz eljutni. Az utóbbi hónapokban annyit javult a helyzet, hogy idõnként jókat is írnak… Mostantól a magyar
nagykövetségek feladatai közé fog tartozni a hiteles magyarságkép felmutatása.
– Az országot negatív színben feltüntetõ, hamis információk
adása kinek áll érdekében?
– Bonyolult kérdés, s ha kritikusan nézzük a helyzetet, akkor azt kell mondanunk, hogy bizonyos mértékig mi
magunk vagyunk az okai. Mert minden hazugságnak van
igazságalapja. Az utóbbi nyolc évben a legtöbb dolog nagyon rosszul ment. Ez tény. Más kérdés, hogy nem errõl nyilatkoztak, írtak a külföldi sajtóban. Az, hogy Magyarországnak rossz az imázsa, abban az országnak is szerepe
van. Persze olyan esetek is vannak, aminek semmi valóságalapja nincs. Ilyen vád a kormány egészét érintõ fasisztázás,
az antiszemitázás, aminek semmi alapja nincs. Válaszolva a
kérdésre: azoknak fûzõdik érdeke Magyarország rossz hírét
kelteni, akiknek ez valamiféle elõnyt jelent. Minden diktatúrának, féldiktatúrának vannak haszonélvezõi – azoknak
az érdekeirõl van szó.
– Ezzel picit vitatkoznék. Bizonyosan sok esetben magunk is
okai vagyunk, hogy rossz hírünket kelthetik a világban. Mégis:
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vélhetõleg jóval kevesebb lenne ezek aránya, ha megõriztük
volna például a tartásunkat. Ha azt a morális mércét követnénk, amely hosszú idõn keresztül meghatározta az ország lelkiségét, szellemiségét, s amely kiszenvedte magából mindazokat a nagy elõdöket, akik a mai ember számára is etalonok,
példaképek kellene legyenek..
– Az identitás szinte totális lerombolása ugyancsak
magyaroknak nevezett emberek tevékenysége. Elsõ lépésként meggyöngítették a magyar önazonosság-tudatot, majd
az erkölcsök tendenciózus rombolása következett. Hiszen
aki az identitását elveszti, az könnyebben erkölcstelenné
válik. A dolgok összefüggenek. Nem kell messzebbre menni, mint a 2004. december 5.-i népszavazás. Olyan rombolás történt, amit nem lesz könnyû rendbe tenni. Ma már alig
érdekel valakit, hogy áll a honvédelem kérdése. Alig van
katona! Az önvédelmet tönkrezúzták az SZDSZ-es és a
hasonszõrû politikusok aktív segítségével, és az õ kitalációjuk volt a hadsereg felszámolása. Eközben alig akadt
ember, beleértve a médiákat, akik a problémának megfelelõ súllyal felhívták volna a figyelmet arra, itt valami mérhetetlen nagy disznóság történik. Hogy tönkretesszük az
ország védelmi képességét – ami meg is történt! Megszûnt
a veszélyérzet, de legalábbis vészesen csökkent. A környezõ
országok, melyeket a régi beidegzõdések nyomán sokan
még ma is baráti országoknak gondolnak, lényegesen
nagyobb és erõsebb hadsereget tartanak fenn mind a mai
napig, mint a mienk. Védelmi kapacitásnak léteznie kell.
Egy ország külügyi kapacitása összefügg a védelmi erejével;
akinek nincs ereje, az súlytalanná válik. Sok ember azt gondolta – közöttük szakemberek is! –, hogy a NATO majd
megvéd bennünket. Nem egészen: segíts magadon, s az
Isten is megsegít.
– Csakhogy mintha már feledtük volna ezt a mondatot.
Legalábbis az egyik felét. „Fentrõl”, kívülrõl várjuk a segítséget.
– És sajnos Istent is elfeledtük… Az identitásvesztésnek a
vallásvesztés is kísérõje.
– Milyen változások várhatóak a jövõt illetõen, mit tud ön,
mint leendõ kanadai nagykövet az országképért tenni?
– A nemzeti érdek fogalmát, többen is, akik hivatva lettek
volna az országot külföldön képviselni, még csak nem is
ismerik! Erre szoktuk mondani: így szocializálódtak. Ennek
ellenére e károkozásról – legyen az tudatlan, vagy szándékos – nem feledkezhetünk meg, mert a visszajelzésekben
erõteljesen visszaköszön. Egy nagykövet legalapvetõbb feladata a nemzeti érdekek képviselete a nagyvilágban. Aki
errõl nem is hallott, attól eleve nem várható el, hogy képes
legyen megfelelni a feladatnak.
– De azért ez nem mentség, ugye?
– Azt én sem állítom. Visszatérve a kérdésére: a nyugati
magyarság köreiben mások a problémák. Például a tudatvesztés, amirõl korábban beszéltünk, köreikben nem
tapasztalható. Persze nem azokról beszélek, akik asszimilálódtak. A határon túliak életében a magyarság tudatvesztése messze nem úgy ment végbe, mint itthon. Megkockáztatom, volt a történelmünknek egy olyan korszaka –
nevezetesen a Rákosi korszak, vagy a Kádár korszak is ide
tartozik-, amikor éppenséggel a nyugati magyarság tartotta
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ébren a magyar tudatot. Mintegy visszahozták azt.
Ugyanennek vannak hátrányai is. Mert egyfajta folyamatosság szakadt meg az emigrációban lévõk életében.
Emlékeznek még arra az idõszakra, amikor elhagyták az országot, ugyanakkor –a dolgok rendjébõl adódóan- a végbement folyamatokat nem érzékelhették. Õk õrizték azt az
archaikus tudást, melynek elõhívása napjainkban kívánatos
lenne.
– A határon túlra került magyarokban a beolvasztásukra,
adott esetben felszámolásukra tett kísérletek, a súlyos presszió
lékekben kiváltott egy ellenállás. Vajon ezért váltak képessé
megõrizni magyarságtudatukat?
– Tény, hogy a környezõ országokban élõ honfitársaink
magyarságtudata -bármilyen paradoxonnak hangzik- erõsebb maradt, mint az anyaországbelieké. Az elnyomás egyfajta pozitív hatást váltott ki – ez az egyik paradoxon.
Magyarország volt az egyetlen kommunista diktatúra a környéken, amely egyúttal nemzetellenes volt, méghozzá markáns módon. Más országok esetében ez nem mondható el.
– A trianoni megcsonkítottságot követõen a határon túlra
került magyarok az ún. rendszerváltás idején kezdetek erõteljesebben visszahatni az anyaországra?
– Még mindig nagy a csonka Magyarországon élõ magyarságnak az a része, amelyik nem ismeri és nem is akarja
ismerni az elszakított területeken élõ magyarok helyzetét.
Egy konkrét példa: a rendszerváltás körüli idõszakról
beszélek. Magyar értelmiségi, sõt, történelemtanárnõ a kisfiával elment a Felvidékre, s ellátogattak egy korábbi
magyar városkába. A gyerek megkérdezte: édesanyám,
hogy lehet, hogy egy külföldi országban vagyunk, mégis
magyarul beszélnek? A válasz: kisfiam azért, mert megtanultak magyarul. S miért? Azért, hogy ha átjönnek
Magyarországra vásárolni, akkor meg tudják magukat
értetni…Ez a fajta magyarságtudat tragédia, s mutatja,
mekkora bajban vagyunk. Vagy: lerománozzák az Erdélybõl
átjövõ magyarokat – és lehetne sorolni. Jelzi, közel nem
javult annyit a helyzet e tekintetben, mint amennyit javulhatott volna. Maradva Erdélynél, ill. az ott élõ magyaroknál:
mindig egyfajta áhítattal tekintettek az anyaországbeli
magyarságra. Még a Rákosi idõkben is! Fordítva ez soha
nem létezett.
– Az anyaországba áttelepülök közül többen azt fogalmazzák meg, csalódás érte õket…
–Ezen kell változtatnunk! Ezt célozza többek között az a
törekvés, hogy minden magyar diák jusson el, ismerje meg
az elszakított területeken élõ magyarok életét, körülményeit. Meg kell teremtsük annak a tisztességes feltételeit, hogy
a felnövõ generáció a lehetõ leghitelesebben ismerje meg
hazája történelmét, pontosan azért, hogy tudja, õsei mekkora árat fizettek egy emberi, méltó jövõért.
– Hogyan látja a magyarság jövõjét?
– Kétféle feladat van: a népességfogyás megállítása és a
romboló tendenciák megfordítása. Mindezekkel egyidejûleg egy közös megegyezésen alapuló újragondolása adottságainknak, lehetõségeinknek, majd az építkezés, melynek
során felépíthetünk egy olyan hazát, ahol jó érzés élni,
dolgozni, családot alapítani. A magyar történelemben van-
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nak olyan idõszakok, melyek értékeihez érdemes visszanyúlni, lelki, szellemi erõt meríteni belõlük, s egy mai világra „szabva”, ismét élõvé tenni azokat.
Lehoczky Leopoldina

Nem fekszem itt
(Ismeretlen ír költõ verse,
Határ Gyõzõ fordítása)

Ne állj e sírnál, ne sírd el
könnyeid.
Nem itt vagyok. Nem fekszem itt.
Ezer szél vagyok, nyargaló vihar
hókristály vagyok gyémántjaival.
A búzamezõn vagyok a déli verõ
vagyok õszi esõ lágyan permetezõ.
Reggel, ha kelsz, én a felsurranás:
vagyok az égig emelõ szárnycsapás
mikor madár köröz s mind feljebb repül
vagyok az éjben hunyorgó
csillag-ûr.
Ne sírd el könnyeid: a hant alatt
Nem vagyok. Ne hidd el holtomat
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Az EKOSZ nyilatkozata
Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének 2010. november 6-án Sopronban megtartott választmányi ülése egyhangúlag
fogadta el a következõ nyilatkozatot.
Szövetségünk alapvetõ célkitûzése – 1991-es megalakulása óta szüntelenül - az egységes magyarságeszmény éltetése, hozzájárulni a leszakított nemzetrészek magyarként való megmaradásához, kapcsolattartásuk segítése az anyaországgal. Ennek jegyében dolgoztunk a kettõs állampolgárság megvalósulásáért, terjesztettük minden rendelkezésünkre álló eszközzel az autonómia eszméjét, 2004. december 5. gyalázata után az anyaországból féltõ, vigasztaló üzenetet
küldtünk Erdélybe, és küzdöttünk a nemzetáruló erõk leváltása, a nemzethû erõk térnyerése végett.
Ezek után természetesnek mondható, hogy hatalmas örömmel és megelégedéssel fogadtuk az újonnan megválasztott országgyûlés azonnali döntését a kettõs állampolgárság tárgyában, majd a Nemzeti Együttmûködés Kormányának
sorozatos, eddigi és folyamatban lévõ lépéseit, melyek fent említett célkitûzéseinket, reményeinket valósítják meg. Az
1990-es politikai átrendezõdés után mindeddig hiába vártunk egy valódi nemzetpolitikára, ám most valóban egy nemzetpolitikai rendszerváltozás forradalmát éljük át. Legbelsõbb indíttatásunknak engedünk tehát, amikor köszönetet
mondunk mindezért.
A kettõs állampolgárság intézménye és a Nemzeti Egységnyilatkozat az elterjedt vélekedések szerint jelképes lépéseknek tekinthetõk. Ezzel szemben mi úgy véljük, hogy ezek a magyar nemzet, kiemelten a leszakítottak kezében, lelkében cselekvõ erõvé válnak, elõsegítik magyarként való fennmaradásunkat, erõt adnak az erdélyi autonómia megvalósulásáért folytatott harcban.
Szegényes eszközeink mellett töredékesek maradtak eredményeink is. Most viszont Magyarország legnemesebb
erõi, legjobb szellemei mozdulnak meg e célok érdekében, a kormány a magyar állam teljes eszközrendszerét állítja
ezek szolgálatába. A magunk részérõl a legnagyobb természetességgel igyekszünk részt venni a nagy munkában, a
Nemzeti Együttmûködés rendszerében. Úgy érezzük, végre érdemes élni és munkálkodni, végre jó magyarnak lenni.
Közreadja: Dr. Kövesdy Pál
EKOSZ t.b. elnök

Firtl Mátyás, Sopron és környéke országgyûlési képviselõjének beszéde az
EKOSZ 2010. november 6-i választmányi ülésén Sopronban (rövidített szöveg)
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Hölgyeim és
Uraim! Kedves EKOSZ-küldöttek!
Kérem, engedjék meg nekem, hogy itt
és most, Önökhöz is nagyrészt azokkal a
gondolatokkal szóljak, amelyekkel a 20
éves Soproni Erdélyi Kört köszöntöttem e falak között.
Egyrészt az akkor elhangzott gondolatok érvényesek, másrészt az Önök
szervezete ugyanazokat az értékeket és
eszméket képviseli, mint a Soproni Erdélyi Kör. Harmadrészt, akkor, amikor
e gondolatokat megfogalmaztam, a kettõs állampolgárság reményteljes megvalósulását csak ígérni tudtam azzal, hogy
,,már csak egy olyan parlamentre van
szükségünk, amely tudomásul vesz a kettõs állampolgárság igényét és ennek megfelelõen a szükséges törvényt megalkotja.”
Ma büszkén jelenthetem, hogy ezen a
területen megtettük azt, amivel a határon túli testvéreinknek, a nemzetnek
tartoztunk.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves
Megjelentek!
„Erdélynek s Magyarországnak érdekei ugyanazok, s így, ki õszintén s üggyel
szolgálja az egyiket, az a másiknak is hû

embere. Ne felejtsük ezt, s bízzunk a valóban, az Igazságban, s mindenek fölött
tiszta szándékunk s férfias állhatatosságunkban.” Széchenyi István – aki Sopron város díszpolgára is volt – mondta
ezeket a szavakat. Ebbõl a vallomásból
következik, hogy a Legnagyobb Magyar, a magyarság ügyét közösnek, sõt
egynek tekintette. Az erdélyiekkel folytatott levelezésében Széchenyi István
gyakran használt kifejezései a „Hazámfiai”, a „Magyar közös honunk”, a
„közös hazánk”, a „rokon hazánk”.. .
A Soproni Erdélyi Kör 20 éves története pedig éppen ezeket a szellemi, lelki
értékeket mutatta és mutatja fel folyamatosan, minden egyes rendezvényével,
de még ennél is többet! Ennél is többet:
azt az életerõt, a mindenek ellenére
való élni akarást, azt a sorsalakító küldetésvállalást, amely az anyaországi
magyar társadalomból a kommunizmus
évtizedeiben kiveszõfélben volt. Olyan
energiákat mutatott fel és szabadított
fel az erdélyi körülmények között, a diktatúrában edzett erdélyi magyarság,
amely a rendszerváltás utáni magyar
társadalomnak, a nemzet megmaradása
és újjáépítése érdekében adott új erõt.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sopronban és környékén 1921-ben megadatott
a népszavazás lehetõsége arról, hogy a
határ melyik oldalán szeretnének az
emberek élni. A Magyar Nemzetgyûlés
ugyan 1922-ben törvénycikkbe iktatva
adományozta a Civitas Fidelissima
címet Sopronnak, de 1947 után minden,
ami Trianonra, mint diktátumra utalt,
egyszerre csak tiltottá vált. Egy nemzetgyilkos ideológia (a kommunizmus)
meg nem történt eseményekké akarta
tenni a magyar nemzet melletti hûséget
és áldozatvállalást, amelynek jeleibõl és
szellemiségébõl táplálkozott hosszú
ideig az 1921. évi hûségben edzett, igaz,
lokálpatrióta soproniság. Ezért fontos
itt elmondani és megköszönni, hogy a
Soproni Erdélyi Körnek köszönhetõen
lehetett elõször Sopronban nyilvánosan
is a közbeszéd tárgya Trianon. Hogy az
Erdélyi Kör jelenlétének köszönhetõen
lehetett emlékezni arra, hogy a határainkon kívül magyar emberek milliói
élnek, akiknek feje fölött, megkérdezésük nélkül rajzolták át a térképet. Hogy
ezek az emberek testvéreink, honfitársaink, annak a szellemi és lelki Magyarországnak a tagjai, amelynek törékeny-
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ségére éppen a 2004. évi december 5-én
tartott népszavazás mutatott rá.
Bármennyire is furcsán hangzik, de a
december ötödikei népszavazás egy
olyan esemény, amelyre lehetett jövõt
építeni, hiszen az igenek voltak fölényben a nemekkel szemben, ez pedig
erkölcsi alapot és politikai kötelezettséget jelent. Az Isten, lám, a mi emberi
gyengeségünket jóra fordította, mint a
bibliai történetben Jákob esetében.
Mert jövõt mindig lehet építeni.
Ebben a kérdésben az erkölcsi tényt
fajsúlyosabbnak tartottuk, mint az egyszerû jogi tényt.
És megalakulhatott az a parlament,
amely ezt tudomásul vette, és ennek
megfelelõen a szükséges törvényt megalkotta. ,,Az összetartozás nemzeti öntudatával és büszkeségével állunk készen
arra, hogy ezt a törvényt megalkossuk. És
meg fogjuk alkotni” – mondtam 2009
végén. (...)
Ha az anyaország gyenge, a Kárpátmedencei magyarság is gyenge marad.
Minden magyarnak az az érdeke tehát,
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hogy az elmúlt 8 esztendõben meggyengült Magyarország ismét nagy és erõs,
nemzetközileg megbecsült és elismert
ország legyen.
A következõ harminc-negyven évben
nagyobb jelentõsége lesz a nemzeteknek, mint az országhatároknak, a nemzet lesz ugyanis a legnagyobb felhajtó és
alkotó erõ a világban. És a magyar nemzetnek megvan az életereje.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A
Soproni Erdélyi Kör léte, jelenléte egyszerre valóság és jelkép Sopronban.
Valóság: azért, mert a Kör megalakulása óta folyamatosan jelen van Sopron
közösségi életében. Folyamatosan gazdagította, gyarapította és gyarapítja azt
az évszázadok alatt kialakult szellemiés kultúrkincset, amely Sopronnak és
környékének sajátja. És az Erdélyi Körök, Székely Körök, mindazok, akiket
Önök is képviselnek, ezt szintén így teszik. Nem csak ismeretet adnak, bemutatnak, információt, tudást közölnek,
értéket közvetítenek a magyar nemzet
keleti részébõl, hanem egyszerre tölte-

nek be kultúrmissziót itt Magyarországon és Erdélyben egyaránt.
És jelképnek neveztem a Soproni Erdélyi Kört, mert mindenkit elgondolkodtat elõbb-utóbb azon, hogy valójában mit is jelent magyarnak lenni, hogy
mit jelent a Szent István-i értékrendben
fogant nemzet egysége.
„Erdélynek s Magyarországnak érdekei
ugyanazok, s így, ki õszintén s üggyel szolgálja az egyiket, az a másiknak is hû
embere.” – tartotta Széchenyi. Ma is
szükség van minden olyan cselekedetre,
amely Magyarország romjaiból való
újjáépítését, a felemelkedést szolgálja a
jövõben.
Ennek az újjáteremtésnek és építésnek csakis az a hûség lehet az alapja,
amely a Civitas Fidelissima hûsége, és
az erdélyiek nemzethez való cselekvõ
hûsége is egyben.
Ebben a hûségben való megmaradásukat kívánom Önöknek, azt, hogy az
országépítõ munka részeseiként küldetésüket maradéktalanul betölthessék a
nemzet érdekében.

Az EKOSZ elnökének levele a 20. évfordulóját ünneplõ
Salgótarjáni Erdély Körhöz
Tisztelt Elnök úr ! Kedves Feri Barátom!
Tisztelt Polgármester Asszony ! Elnök urak!
Kedves ünneplõ Testvérek!
Köszönöm a hálaadó egybesereglésre küldött meghívást, és küldöm az Erdélyi Körök Országos Szövetsége, a
22 testvér kör áldáskívánásait.
Amikor elkezdõdik az ünnepség, nem csak e sorok
révén vagyok Veletek (Önökkel). A Kalotaszeg szélérõl,
hanem –szó szerint- lélekben is, hiszen magam is létem
kétszer huszadik fennállásáról kell megemlékeznem.
S amint én nem jöhettem volna létre, ha nincs Édesanyám és Édesapám, úgy 20 évvel ezelõtt nem jöhetett
volna létre a Salgótarjáni Erdély Kör, ha nincs a Haza
(mint Édesanya) képében a „jó palócok” – befogadóan, a
megszaggatottságban is hûségesen; s nincsenek, mint a
számkivetés szenvedését is a Családért elviselõ Édesapa,
az otthonról mégis haza érkezõ erdélyiek.
Ez a hûség s ez az igényes többre törekvõ magatartás az,
ami a salgótarjáni kör hamar tovaröppenõ 20 évét is jellemezte.
„Erdély Kör” a tietek a Csonka Haza felsõ szegletében,
nem úgy, ahogy a többségünk nevezi magát: „erdélyi kör”.
S ez a név, ez az egy „-i” – vel kevesebb meghatározottság
arra emlékeztet engem, hogy az általánosan szorongató
helyzetben, a még számottevõbb szûkösség közepette is,
íme lehet: öntudatot ápoló, Erdély értékeit bemutató szolgálat. Sõt, összefogással, leleményességgel kipótolva a
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keveset, több ezer embert megmozgató nagy együttmozdulás is évrõl-évre.
A Salgótarjáni Erdély Kör jó példa az EKOSZ számára
is újra és újra, hogy aki kevésen is hûséggel szolgál, azt
sokra méltatja az Isten. A húsz év egy egyesület életében
több, mint az emberöltõben a tisztes megemberesedés
ideje. Húsz év közöttünk, az egyenlõk között is éltes elöljárást jelent! De nem megöregedést, csak „régebb óta fiatal” fiatalságotokat! Mert osztjuk a nagyváradi költõ,
Horváth Imre hitvallását:
„ aki vágyón fordul hátra,
nincsen annak ifjúsága,
de ki mindig újra vágyik,
ifjú ,marad mindhalálig.”
Ilyen, mindig újra vágyódó lelket és látást kívánunk az
õrtüzeinket az északi végeken hittel táplálók számára!
Hogy ebbõl tovább lombosodó munkásságotokért
köszönthessük majd a Salgótarjáni Erdély Kört 30. születésnapján is ! Akik akkor is hûséggel állnak õrt az akkorra
már „valaha volt” ideiglenes határaink mentén…
Áldást, erõt, jókedvet – Isten éltessen Mindnyájatokat, és
óvja Hazánkat !
Szívbõl jövõ testvéri köszöntéssel:
Nagy Árpád
az EKOSZ elnöke
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KÉT KOLOZSVÁRI EMLÉKTÖREDÉK
1940 ÕSZÉRÕL
Trianon és az ezt követõ revíziós törekvések történetérõl
könyvtárnyi irodalom jelent meg. Sok és mégsem elég.
Vagy talán nem eléggé ismert? Ugyanis nem volt elég
ahhoz, hogy általánossá váljon a vélemény, mely szerint
Trianon traumája nem oldható meg azokkal a nagyon is
indokolt könnyekkel. Trianont fel kell dolgozni, Trianont és
az utána következõ évek törekvéseit tanulsággá kell érlelni.
Ugyanakkor mindent el kell követni a Trianont feledtetni
akaró álságos tévhit feledtetéséért. Amit elfelejtünk, azt
soha nem fogjuk feldolgozni. Az titkos féreg fogaként rág
majd örökkön örökké.
Mint az 1940-es év nagyon korai átélõje, de mint olyan,
kinek családjában az akkori események
nem csupán mély nyomot hagytak, de
fontos emlékek õrzésének lehetõségével is megajándékozták azt, most két
töredékkel emlékeznék a második
Bécsi döntés évfordulóján.
Mielõtt belevágok a történetbe, megjegyezni kívánom, hogy a románok, bár
õk kérték a nagyhatalmaktól a döntés
meghozatalát, mégis Bécsi diktátum
néven emlegetik azt. És ezt a maguk
szempontjából igen okosan és „elõre
megfontolt szándékkal” tették és teszik.

*
Nehezen teltek az úgynevezett „22
év” esztendõi az erdélyi magyarok számára. Az elsõ évek passzív rezisztenciája és – a történtek képtelensége miatt valóban nem indokolatlan –reménykedése lassan elült, s a Kiáltó szó
„kóskárolyi” elhangzása után elindult a megmaradást szolgáló beilleszkedés. Az élni kell, együtt élni kell, a transzszilván gondolat dédelgetése is ekkor kezd sarjadozni.
Csakhogy néhány évnyi reménykedés után kiderül, hogy
utóbbihoz három nemzet akarata kellene, s nem elegendõ
hozzá csupán a magyaroké.
Aztán eljött ideje a Makkai féle „magunk revíziójának”,
s nemsokára ugyancsak õ elmondta, hogy „nem lehet”.
Reményikék „ahogy lehetje” s a „lehet, mert kell” válasz is
megérkezett. Közben pedig felnõtt egy együttélésre alkalmasabb új nemzedék, mely már átlátott a balkáni szitán.
Átlátott, de ezzel együtt is próbálta szorgalmazni a demográfiai adatok által is alátámasztott együttélést, mint egyedül
lehetséges utat.
1937 és a Vásárhelyi találkozó is ennek a gondolatnak a
megérlelõdését jelezte.
A történelem csalfa malmai azonban õröltek, és az új
helyzetben nem kellet sokat várni, s máris elérkezett 1940
és az erdélyi magyarság várva várt napja.

A Turnu Severin-i tárgyalások után aligha sejtették
sokan, hogy a majdnem megegyezés helyett miért választották a románok a nagyhatalmi döntés változatát. Csak a
késõbbiek mutatták meg, mennyire nem volt mindegy a
határozatot hozó hatalmak okosan bekalkulált vereségét
követõen, hogy egy Románia által saját akaratából elfogadott, avagy egy vesztes hatalmak által hozott döntés következményeit kellett felszámolniuk. Az adott helyzetben nem
is kellett hozzá sok igyekezet, hogy a Bécsi döntést diktátumnak nevezhessék és kérhessék annak megsemmisítését.
De térjünk vissza 1940 õszéhez. A kolozsvári Vulcan utca
11. szám alatt a döntés bejelentése utáni napon már nagy
nyüzsgés volt.
A szüleim házában székelõ
kolozsvári HITEL folyóirat
szerkesztõi és
szellemi holdudvarának jelesei világosan
látták, hogy
Észak-Erdély
visszacsatolása
nem intézhetõ
el egy tollvonással. Az
idecsatolt egymilliónyi
román gondja
és a Dél-Erdélybe szakadt többszázezer magyarnak a sorsa kényes kérdés lesz. Ezért még a honvédség bevonulása elõtt elkészítették azt a beadványt, melyet Teleki Pálhoz juttattak el.
Ebben Erdélynek különleges státust kértek és lefektették
az észak-erdélyi román kisebbség további sorsát megkönnyítõ kisebbségpolitika alatételeit, pl. azt, hogy a román
nyelv oktatása legyen kötelezõ minden magyar iskolában is,
és a román többségû területeken legyen kötelezõ a hivatalnokok nyelvismerete. Nem véletlen, hogy errõl a tényrõl
nem sokat tud a magyar s fõleg a román közvélemény, s
arról sem, hogy ennek a román kisebbséggel kapcsolatos
egyes tételei a zavaros évek ellenére sok tekintetben meg is
valósultak.
A román propaganda ennek ellenkezõjét hirdeti ma is, és
egyes kiadványokban nem riad vissza a legvadabb hamisításoktól sem, el egészen a durván montírozott fotókig. A
Ceausescu idejébõl származó tudatmérgezõ csalások cáfolatáról az immáron európai Romániában még nem hallottunk. Sõt ma is hazug állítások alapján állítanak emlékmûveket nem létezõ mártírjaiknak, kik természetesen minden
esetben a magyarok áldoztai voltak.
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Vallasek Júlia az említett beadványról így ír „(…) A Hitel
köre rögtön a bécsi döntés bejelentése után megpróbálkozott a
lap hasábjain korábban körvonalazott eszmék valóságba ültetésével. Még a honvédség bevonulása elõtt egy szûkebb körû
Hitel-összejövetelen Teleki Ádám, Tamási Áron, Vita Sándor,
Venczel József és Albrecht Dezsõ Észak-Erdélyre vonatkozó
elképzeléseiket egy memorandumba vázolták, melyet 1940.
szeptember 9-én át is adtak Teleki Pál miniszterelnöknek. A
memorandum szerzõi a teljes erdélyi magyar értelmiség nevében szólaltak meg, s az erdélyi magyar társadalom sajátos
szervezõdési formáinak, hagyományának megõrzését követelik.(…)” .
Meg kell jegyeznünk, hogy az úgynevezett „magyar négy
év” vagy, ahogy arrafelé sokan mondják „a kis Magyarország” alatt a háborús évek ellenére egészen hihetetlen
magyar eredmények születtek. Ne feledjük, hogy csupán
négy évrõl volt szó, vagyis nem többrõl, mint egy mai parlamenti ciklus. Ilyen eredmények voltak például a székely
körvasút megépítése, mely akkor a vasútépítés világcsúcsának számított, de említhetjük az Észak-Erdély helységeit
mai napig díszítõ és szolgáló középületek sorát, a magyar
hegyivadász, határõr katonaság újraszervezését és infrastruktúrával való ellátását, stb.
Az erdélyi magyarság fellélegzett. Sajnos azonban csalódások is érték õket az anyaországból érkezõk számukra
idegen szelleme és nem egyszer fölényeskedõ magatartása
miatt. Egy évszázados hagyomány szerint is patriarchális,
ráadásul a kisebbségi sorsban egymásba kapaszkodott, a

társadalmi osztályok közötti kisebb távolságokhoz szokott
közösség szembesült a címkórság és az osztálykülönbségek
sok bajt és feszültséget okozó vagy elõsegítõ hatásaival.
Ennél is nagyobb megrázkódtatás volt az ott elsõnek végrehajtott deportálások feldolgozása, mely túl annak felfoghatatlan embertelenségén, az észak-erdélyi magyarság törékeny számbeli fölényét is rombolta.
Ennyit röviden a családi beszélgetések és családi levéltár,
illetve a Hitellel foglalkozó íratok emléktárából, azokról a
szeptemberi napokról, pillanatnyi hatásaikról és hamarosan észlelt kihatásaikról.
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Most pedig áttérek egy rövid, de ennél is személyesebb
emlékre vagy inkább emléktöredékre.
Nem rendelkezem rendkívüli memóriával, de van egy
nagyon régi emlékem. Az elsõ felidézhetõ. Harmadik
évemben jártam ekkor.
Emlékezetemben megjelenik egy hangulat. Izgatott,
ünnepélyes. Öltöztetnek, érzem a fejemen végigszántó
fésût. A Monostori útra készülünk nagynénémhez. Az õ
ablakából láthatom majd jól a „bevonuló magyarokat”.
Kolozsvár visszatér.
Maga a bevonuló katonaság nem jelenik meg emlékezetemben, de az izgatott tömeg, a rokonok és valami – egy
ekkora gyermeknél – megmagyarázhatatlan boldogság.
Ez a boldogság vált majd át a felnõttben egy megmagyarázható fájdalmas nosztalgiává, melynek keresztjét Trianon
óta hordja magában minden kisebbségben születõ magyar,
amely érzést a maga valóságában egyre ritkábban tud megérteni az, aki nem ott születik.
Ma már úgy a kisebbségi ragaszkodása az anyaországhoz,
mint ennek fordítottja mosolyt, sõt ellenszenvet fakaszthat.
Pedig ez a lelkünkben élõ érzés semmit sem hordoz magában az oly sokat emlegetett nacionalizmusból. Megfér a
szerencsésebb népek tagjaival kötött barátságokkal, megfér
a józan történelmi felismerésekkel. De él és munkál.
Az az igyekezet, mely ezekbõl fakad, sajnos sokszor okozza vesztét a gyanútlan „igyekvõnek”. Törtetés, könyöklés,
stréberség gyanújába keveredik. Pedig a legtöbb esetben
csak azt teszi, amit a történelmi tapasztalat szülte történelmi ösztön sugall neki. Tenni akarna
a megmaradásért. Ez pedig gyanús.
Fölöttébb gyanús a mai magyar
valóságban
Immáron apró megszakításokkal
60 év sulykolta ebbe a társadalomba a szolgálat szellemének gyanúba
keverését, s a hatvanból is különösen az utóbbi évtizedek 12 esztendeje.
Aki megélte azt a gyermeki boldogságot, aki megélte azt a fájdalmas nosztalgiát, most próbálja meg
átadni azoknak, akiknek lelkébõl
kitörölte a történelem.
Nem kell félni attól, hogy veszedelmet rejt magában. Sõt! Anyagi
erõvé válhat, vagyis mai fülnek is
érthetõ szóval: hasznot hajthat. A
tõle rettegõ liberálisok tévhite ellenére toleranciát szülhet. Az egyre inkább el- és felismert
morális válságot enyhítheti. A végletesen szétszakított
nemzetet gyógyíthatja.
A 70 év után is bennem munkáló szeptemberi hangulatban,
a könyvtárnyi irodalom felsorolása helyett most ennyit szerettem volna elmesélni.
Leányfalu, 2010. szeptember 23.
Szász István
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Metz Katalin

Tornyok
Parányiságod felkiáltójelei. Törékenységed, mulandóságod jelképei.
S amikor ráérõsen kúsznak elõ úti
élményeid – cövekek barangolásaid térképén.
Az elsõ torony, amire kisgyermekként
ráláttam, a meghittségé. Anyai nagyszüleim parókiájával szemben a református templomé. Nyaranta vettük birtokunkba a nagyernyei kertet, a szemközti torony hozzátartozott kicsiny világunkhoz, egyszerûen mert ott volt. Az
állandóság és a meghittség cövekeként.
A tornyot négy apró hasonmása vette
körül, azt hittük, a gyermekei.
Telt-múlt az idõ, és megszámlálhatatlanul sorjáztak Erdély-szerte a fából
készült, falusi haranglábak, Isten házának szerény kisvárosi hívogatói, masszív
várerõdök bástya vastagságú tornyai,
mint szülõvárosom, Marosvásárhely sok
száz éves vártemplomáé négy fiatornyával a sarkain. Aztán az egyik legkedvesebb, egyetemi éveim kolozsvári „emblémája”, a fõtéri Szent Mihály-templom. A XIX. Századi monumentális,
gótikus épület késõbbi karcsú, neogótikus tornya Erdély legmagasabb templomtornyaként nyúlik az ég felé. Isten
házának hatalmas mûemlékei a történelmet bújtatják hûvösükben: Vásárhelyt II. Rákóczi Ferencet választották
fejedelemmé, Kolozsvárott János

Zsigmondot, Bocskai Istvánt és Bethlen
Gábort. És, nem mellesleg, több tucat
országgyûlés hajlékául szolgáltak.
Középiskolás koromban még láttam a
tûzvész kormától feketéllõ brassói székesegyházat, a Fekete templomot. Az
európai gótika legkeletibb fekvésû
remekét. Azóta megtisztították a koromtól, csak nevében viseli múltját a
szászok evangélikus katedrálisa.
Választott hazám, városom, Budapest
katedrálisait (kisiskolások tudásanyaga)
hadd ne soroljam. A Mátyás-templomot
mégis: áttelepülésem után nem sokkal,
halottak napján ide tértem be akkor
négy éve elhunyt apám lelkiüdvéért
imádkozni. Történelem, hit, gyász
kavargott a lelkemben.
Hétmérföldes csizmát öltve, a nyolcvanas években a kölni dóm elõtt találtam magamat: fejemet derékszögben
hátrahajtva fogtam csak be tekintetemmel két robusztus tornyát. A szûk
keresztmetszetû Dom platz, ahová
emelték, majdhogynem liliputi várostérnek tetszett. Európa többi monumentális katedrálisai ma már útikönyvek célpontjai: két bástyatornyával a
párizsi Notre-Dame, a bambergi dóm, a
regensburgi katedrális, a canterburyi
székesegyház, az amszterdami Nieuwe
Kerk és a többi…
Utamba kerültek a modern világ
hivalkodó Bábel-tornyai is: Európa legmagasabb toronyépülete, a frankfurti
Commerzbank (300 m), ijesztõ, 553 mes magasságával a torontói CN-torony,
a karcsú, modern obeliszk. Felsõ emeleti üvegpadlózatán át bizony nem mertem lenézni az utca mélységébe.
Soha nem látott élményt nyújtott számomra a Ruhr-vidéki acélgyártás haj-

dani sivár monstrumainak megnemesítése. A 67 méter átmérõjû, 117 méter
magas oberhauseni Gasometer acélkolosszusa mellett eltörpül a látogató. Az
1993-ban átépített, henger alakú gáztározóba lépve megszédül az ember, a
kupola hatalmas, éjsötét boltozatán
csillagözön – Fényûrterem, ahogy ott
nevezik -, valósággal letaglóz a látvány.
Oldallift vontat föl bennünket a kilátóhoz. Félelmetes. A kupola alatt egy-egy
belsõ teraszon arénás ûléssor ölelte
pódium: zenekarok, táncegyüttesek fellépési színhelye.
…És végül, örök mementóként: a
zöld csempés torony. A Maros menti
város emblémája. Valahányszor leülök
dolgozni, tekintetem a városháza képére esik. A színes cserepekkel fedett torony süvegére, melyet magam fényképeztem le hajdani otthonom ablakából.
Munka közben épp abból a szögbõl
látom, ahogyan egykor otthon, Marosvásárhelyen, ha a fõtérre nyíló erkélyablakomon kinéztem. A fotó – szögletében a híres szecessziós Kultúrpalotával – összecsukható keretben
illesztve ott áll a könyvespolc alján, a
számítógépem fölött. Örök mementója
korábbi életemnek. Ennyi volna? No
nem: a megörökített, ablaknyílásnyi látvány a zsigereimbe égett. Holott a fájó
múltat (szinte) eltöröltem. Nem, nem
visszanézni – dönthettem ösztönösen is
az áttelepülés cezúrájában. Az otthoni
megpróbáltatások emléke érzelmi gátja
lett volna életem további folytatásának.
Az önépítkezésnek, amit a génjeimmel,
habitusommal, emlékeimmel, tapasztalataimmal, jó-rossz élményeimmel újra
kellett kezdenem. De a zöld cserepes
torony azóta is gyertyaként világol.

Metz Katalin (1938. október 25.–2010. november 21.)

A madár meggyógyult...
Szerkesztõ a lapterv összeállításakor nem az In memoriam rovatba helyezte a fenti írást, ahova - jelen sorokkal együtt - kéretik gondolatban áthelyezni, a most távozottak jeles társaságába. Hiszen tudtuk ugyan, hogy nagybeteg, de azt nem, hogy ilyen hírtelen itt hagy
minket; reméltük a reménytelent, hittük a lehetetlent, nem akartuk elengedni, lélekben szorítottuk magunkhoz, ide, közénk, vissza az életbe, az egészségbe, a munkába…és igen, lapunkhoz, melyet - régebb közölt írásai után - most e hattyúdalával tisztelt meg.
Metz Katalin, központi napilapok munkatársa, a Magyar Köztársasági Érdemkereszt kitüntetettje, a kortárs magyar színikritika meghatározó alakja - P. Szabó Ernõ szavaival "…tudta, hogyan tegye közkinccsé mindazt, ami a mûvekben megjelent, s hogy képes legyen a
legnehezebbre: saját legszemélyesebb sorsának tapasztalatait, tanulságait a tényszerû objektív ítélkezés, a mûkritika integráns részévé
tenni, hogy megmutassa, megkeresse a mûben s a mû által az életben (a valódi helyett) az igazat." (Magyar Nemzet, 2010. november 23.)
Azt írja, a fájó múltat szinte eltörölte. Nem hiszem. Még "szinte" sem. Amit feledni vélt, az csak az élet volt, de nem az igaz. Az "igaz"
ott van a marosvásárhelyi Kultúrpalota emeleti elõcsarnokának falán, melyen márványtábla emlékeztet Kati nagyapjára, a neves zenetudósra, Metz Albertre, a marosvásárhelyi zenekonzervatórium igazgatójára…, és ott van a mi visszaemlékezéseinkben Dr. Metz Istvánra,
Pista bácsira, Kati édesapjára, a MOGYE orvostörténeti tanszékének elsõ tanárára, késõbb az egyetem diákjainak orvosára, akinek
abszolút hallása volt és otthonába válogatott zenék hallgatására invitálta a város szellemi elitjét…vagy öccsére, Pistára, az ifj. Metz
Istvánra, a kiváló csellómûvészre, az õ koncertjeire, játékára, akinek most az amszterdemi közönség tapsol…
A valamikori Marosvásárhely e tömény, tiszta, magyar és egyetemes kultúrát árasztó fészkébõl emelkedett ki Kati, hogy az otthonának, városának magyar szellemét szétszaggató idegen áradat szele ide sodorja, a nemzet fõvárosába. Ahol befogadták, elismerték, megbecsülték, szerették, de ahol - legalábbis nekem mindig az volt az érzésem -sebzett madárként szálldosott a mûvészet emelõ légáramaiban.
K. P.
Sebei most begyógyultak, és õ szabadon szárnyalva tekint alá a megannyi csoda-torony közt gyertyaként világló egyetlenre…
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Könyvbemutató

A legszörnyûbb ceausescui télben a rádióra tapasztott füllel ittuk Szûrös Mátyás szavait. Õ mondta ki elõször, hogy az anyaország felelõsséggel tartozik a határon túli magyarokért, felcsillantva ezzel annyi év sötétsége közepette és után a remény sugarát. Majd, néhány évvel késõbb, õ bábáskodott az EKOSZ születésénél
is, és állt ott mellettünk, valahányszor csak kellett. Ötödik megjelent kötetének bemutatása alkalmat ad arra,
hogy –ismételten- tisztelegjünk elõtte és köszönetet mondjunk neki.

Dr. Szûrös Mátyás

Köztársaság született „harangszavú délben”
Elõszó a második, bõvített kiadáshoz
A szülõföld szeretet s a magyar
nemzthez való tartozás és hûség érzelemvilága, valamint történelmi tudata
már gyermek-és ifjúkoromban mélyen
belém gyökerezett. S ez a hit és eszmeiség szinte észrevétlenül, természetes
módon lett egész késõbbi magatartásom és közéleti tevékenységem meghatározó vonása. Külügyi és diplomáciai
pályafutásomból eredõen a nagyvilág
sok sarkában megfordultam, de számomra mindenütt és mindvégig a szülõföld iránti vonzalom és ragaszkodás,
az egyszerû, igyekvõ emberek világa
volt a legfontosabb, irányt mutató támpont. Egészen pontosan két útra indító
táj és emberi közösség természetes
erkölcse és küzdelmes életvitele nevelt
fel: Püspökladány, benne a szegény
emberek meghitt családi összetartozását és melegét nyújtó szülõi ház, s a
református elemi (illetve általános)
iskolák feledhetetlen néptanítóikkal;
valamint Hajdúböszörmény, a négyszáz
éves jó öreg Bocskai István gimnáziumával, kiváló humanista, nagy tudású
tanári karával és egykori népi
kollegiumával a volt Kálvineumban. A
tizenhat esztendei külföldi távollét –
tanulás és szolgálat – s a nagy földrajzi
távolság miatti más világ csak fokozta
ragaszkodásomat a magyar haza iránt.
Idõnként felsejlett ugyanis bennem,
hogy magyarságom – anyanyelven és
kultúrám gyengülésével akár egész
egyéniségem, egyéni emberi arculatom
csorbát szenvedhet. Ha pedig ilyen
bekövetkeznék, tapasztalatok szerint
akár az ember gondolkodása kényszerülne megsínyleni, vagyis észjárása
megakadhatna mûködésében. Számomra becses tanulságként, mindezzel
egybecseng egyik legjelentõsebb költõnk érzelem-és gondolatvilágának
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lenyûgözõen szép megfogalmazása: „Az
a tény, hogy anyanyelvem magyar, és
magyarul beszélek, gondolkozom, írok,
életem legnagyobb eseménye, melyhez
nincs fogható…Mélyen bennem van, a
vérem csöppjeiben, idegeim dúcában,
metafizikai rejtélyként. Ebben az
egyedülvaló életben csak így nyilatkozhatom meg igazán.” (Kosztolányi Dezsõ)
Emellett a külügyi és diplomáciai
munka révén megtapasztaltam olyasmiket is politikai pályafutásom szemszögébõl nézve, amiket itthon nem állt
volna módomban. Azt például, hogy a
nyugati világban másként mûködnek és
politizálnak a szociáldemokrata, de az
európai kommunista pártok is.
Ezeknek a pártoknak eleve más az
alapállásuk, más a viszonyuk a néphez
és nemzetükhöz, többnyire szabadok,
és ideológiailag, politikailag nem függenek külsõ hatalmaktól. Az állampárt
diktatórikus magatartásától eltérõen
többpárti parlamenti demokráciában
gondolkodnak és készek szabad választásokon megméretni magukat. Ennek
megfelelõen alakítják ki poziciójukat a
közjogi rendszerben, részvételüket a
hatalomban, illetve általában az államéletben. Ezek az ismeretek késõbb segítettek jobban eligazodni a rendszerváltás elõkészületeinek és véghezvitelének
bonyolultabb fordulataiban is.
Szakmai tevékenységem, még inkább
politikai pályám alakulása mégis nem
egyszer megkísértette azt a határt, ahol
ezt a tudatot és hûséget, azaz népinemzeti eszmeiségemet és elkötelezettségemet meg kellett volna tagadnom.
Alapállásom, eredeti kötõdéseim azonban alapvetõen ilyenkor is kiállták a
próbatételeket. És többnyire ebbõl
származtak bajaim és konfliktusaim is –
1956-ban, az állampárti idõkben és a

rendszerváltozás után egyaránt – pedig
magam is csak „ahogy lehetett” módon,
a saját utamat igyekeztem járni.
Ilyenkor hol szovjetellenességgel és
revizionizmussal, hol pedig nacionalizmussal és antiszemitizmussal vádoltak
meg. És, ami jellemzõ mindmáig, hogy
változó idõkben változatlan politikaietnikai- és sajtókörökbõl érkeztek a
vádak. (Az emberek milliói pedig gyakran még maguk elõtt, családjuk körében és titkolták véleményüket az állampárti rendszerrõl, vagy semmit sem
gondoltak róla, mert egyszerûen élni,
dolgozni, alkotni akartak, amire – valljuk be – így inkább megvolt a lehetõségük.) Magam viszont úgy érzem ma is,
hogy emberként vagyok, aki voltam,
politikusként pedig, anélkül, hogy feladtam volna elvi, nemzeti eszmei alapállásomat, képes voltam elébe menni az
elkerülhetetlen társadalmi és politikai
változásoknak. Egyengettem például
szabadságunk és függetlenségünk
visszaszerzésének útjait, amit röviden
rendszerváltásnak nevezünk. Végeztem
a rám háruló feladataimat, dolgoztam.
Nyugdíjas koromra így meg sem gazdagodtam, mert munkából nem lehet
meggazdagodni, legfeljebb tisztességesen megélni, ha ehhez adottak és megfelelõek az emberi, szakmai és jogi szabályozási körülmények, lehetõségek.
Nos, az eddigiekbõl következik, hogy
nép-nemzeti elkötelezettségem igazán
a rendszerváltás folyamatában érvényesülhetett, lévén annak aktív résztvevõje
és elõrelendítõje. Igaz, ez a szemléletmód eközben fokozatosan kiegészült a
republikánus magatartás alapvetõ
követelményeivel: a szabadság, igazságosság, szolidaritás és egyenjogúság
eszméinek képviseletével.
Pályám csúcsát is ekkor értem el,
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amikor az akkori mérvadó politikai
erõk jóvoltából, illetve egyetértése
alapján elnökölhettem a Nemzeti
Kerekasztal tárgyalásokon, és nekem
jutott osztályrészül a harmadik Magyar
Köztársaság kikiáltása. Ezt a történetet
kívánom a magam módján összefoglalni és leírni e könyvben, a mának és az
utókornak ajánlva.
Biztos vagyok benne, nagyon sokan
emlékeznek még rá, hogy a harmadik
Magyar Köztársaság kikiáltása felemelõ örömteli esemény volt annak idején,
1989. október 23-án, amit az emberek
tömegeinek õszinte lelkesedése és széleskörû rokonszenve övezett. Természetesen az egybeesett – mert része volt
- a rendszerváltás kezdeteivel, valamint
annak alkotmányjogi megvalósulásával.
És ennek immár húsz esztendeje!
Két évtized alatt ugyanakkor sok minden formálódott és változott – érdemben és hangulatilag egyaránt – az ország
életében. Ami e tekintetben a legsúlyosabban esik latba, az az, hogy
Magyarország élenjáró, „minta országból sereghajtó” lett. Ebbõl a helyzetbõl
pedig érthetõen sok minden egyéb
dolog következik, és magyar módra sokféle kérdés, kétely, aggályoskodás és
kritika is felvetõdik. Az akkori események résztvevõjeként és tanújaként illik
ezekre e könyvben is reagálni, és
másokkal együtt keresni, és amennyiben lehetséges megtalálni és megadni a
megfelelõ válaszokat, sõt levonni bizonyos tanulságokat is. Hiszen már annak
is egy évtizede, hogy e kötet elsõ kiadása megjelent. Ugyanakkor a rendszerváltás egészének áttekintésére itt természetesen nem vállalkozhatom.
Melyek is azok a kérdések, amelyeknek nagyobb teret és hangsúlyt célszerû
adni a jobb megértés és tisztánlátás elõsegítése végett? – Nos, különbözõ útonmódon szerzett ismereteink és tapasztalataink alapján sokan úgy érzik vagy
gondolják, mintha itt nem is lett volna
rendszerváltás vagy rendszerváltoztatás.
Még többen tartják magukat e társadalom-politikai fordulat veszteseinek,
illetve kárvallotjainak. És mintha a
Köztársaságért sem lelkesednének oly
mértékben, mint születésekor. A fásultság és fáradtság tömegméretû az
országban.
Demokrácia-deficit lévén, ugyancsak
sokak szerint a társadalom-politikai fordulat nem széles alkotmányos alapokon
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és választói akarat
kinyilvánításával
ment végbe, hanem
azt az aktív politikusok és pártok
szûk vezetõ rétege
hajtotta végre. S így
abból kirekesztõdött a „nép döntõ
többsége” és részvétele. Nem volt
például a nép által
választott és felhatalmazott alkotmányozó nemzetgyûlés, amely a népszuverenitás elve alapján legitim döntéseket hozhatott volna
–
mondogatják.
Aktív szereplõként
szerzett ismereteim
és tapasztalataim
szerint jómagam ezt
több tekintetben
másként láttam és
éltem meg, ezért
árnyaltabban is ítélem meg e történelmi
folyamatot.
Noha magam is
nemegyszer az évek során sajnálattal
állapítottam meg, hogy a rendszerváltás
mozdonya ki-kisiklott, letért eredetileg
értelmezett és kijelölt pályájáról.
Az elõbbi kérdéssel összefüggésben
szükséges kitérni arra is, hogy mit jelent
az „alkotmányos forradalom”, illetve a
„jogi honfoglalás” fogalma, s legitimeke az 1985-ben megválasztott Országgyûlés 1989-es döntései az átalakulási
folyamatra vonatkozóan. S milyen hatást gyakorolt az események menetére a
harmadik Köztársaság megszületése,
amely egyébként az új alkotmány szerint történt meg, s egyik legfontosabb és
leglátványosabb állomása volt a rendszerváltásnak az emberek szemében.
Továbbá, mit jelent idevonatkozóan a
népköztársaságból a jelzõ nélküli köztársaságba való átalakulás.
További felmerülõ fontos kérdések:
Miért torzulhattak el a demokrácia, az
alkotmányosság és az igazságszolgáltatás viszonyai, intézményei? Milyen politikai paktumok születhettek a háttérben, a kulisszák mögött, s mi az oka a
titkosszolgálatok körüli manipulációknak, hangulatkeltésnek, s általában az
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erkölcsi süllyedésnek és zûrzavarnak? S
végül milyen is volt a rendszerváltás
valóságos nemzetközi háttere? Igaz-e,
hogy fejünk fölött, illetve helyettünk
mindent eldöntöttek volna a nagyhatalmak a közép-kelet európai átalakulás
tekintetében?
Igen sok tehát még húsz esztendõ
után is a tisztázatlan kérdés, de a mendemonda és találgatás is a rendszerváltás körül. Ezek jórészt átfogják az átalakulási folyamat egészét, ezért itt teljes
körû megválaszolásukra természetesen
nincs lehetõség. Mivel azonban összefüggenek egymással és a Köztársaság
eszméivel valamint mûködésével, feltétlenül szükséges azokat e könyv iránti
igény szerint legalább érinteni.
Itt azonban célszerû egy közbevetést
tennem a realitások követése végett.
Igazuk van ugyanis azoknak a politológusoknak és gyakorló államférfiaknak,
akik szerint, míg az értelmiségiek, például a tudós történészek elemzik a társadalmi vagy nemzetközi rendszer
mûködését, addig az államférfiak megteremtik, létrehozzák azokat. Igen nagy
lehet tehát a különbség az elemzõ és az

Átalvetõ
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államférfi, illetve a politikus nézõpontja
között. Az elemzõ maga választhatja
meg – méghozzá többnyire utólag –
hogy mely problémát, illetve kérdéskört
akar elemezni és értékelni, míg az
államférfi kénytelen mielõbb és közvetlenül foglalkozni a felmerülõ és megoldást igénylõ kérdésekkel. Az elemzõ
annyi idõt szabhat munkájára, amennyi
csak szükséges számára, hogy megfelelõ
következtetésekre jusson, és nincs kockázata. Ha ugyanis következtetései nem
bizonyultak helytállónak, újabb tanulmányt írhat. Az államférfi számára
viszont a legnagyobb kihívást a sürgetõ
idõ jelenti, és olyan szempontok alapján
kell cselekednie, amelyek helyessége az
adott idõpontban nem bizonyítható.
Ráadásul csak egyszer dönthet, és tévedései többnyire jóvátehetetlenek, s a
történelem mond majd ítéletet fölötte.
Így tehát annak utólagos vizsgálata
során, hogy milyen is volt, és volt-e egyáltalán rendszerváltás, ezt a körülményt, illetve adottságot is ajánlatos
figyelembe venni, amikor húsz évvel a
történelmi fordulat után e napirenden
lévõ kérdésben állást foglalunk.
Végül csupán még egy dolgot kívánok rögzíteni e bevezetõben. Azt
ugyanis, hogy a demokrácia megvalósulásához tudvalevõleg elengedhetetlenül
hozzátartozik a népszuverenitás elvének érvényesülése, mûködéséhez pedig
az, hogy vezetõi, irányítói demokraták
legyenek. Ennek tehát az alkotmány
értelmében meg kell teremteni a feltételei, ami a politika felelõssége. Nos,
ezek a feltételek 1989-ben a ködösítõ
pártállami átmeneti viszonyok között
nem voltak biztosítottak, hiszen például a nép nem tudta, nem tudhatta – mi
magunk is sok mindent nem tudtunk –,
milyen súlyos az ország helyzete,
milyen mély a gazdasági, politikai és
erkölcsi válság, honnan kell kihúzni az
ország szekerét. Az újonnan színre
lépett ellenzéki erõk pedig még több
tekintetben – például az államélet
vonatkozásában érthetõen – tapasztalatlanok és helyzetüknél fogva eléggé
tehetetlenek is voltak. (Viszont Kónya
Imre kezdeményezésére kiváló jogászaik tömörültek a Független Jogász
Fórumba, illetve az Ellenzéki Kerekasztal köré, akiknek elég világos képük
volt a jogalkotásról és egy békés, alkotmányos fordulat véghezvitelérõl, szabad választások útján.) Márpedig a
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politika formálásának alapvetõ tényezõje a tapasztalat. Ugyanakkor a neoliberálisok nemcsak birtokolták és irányították a sajtót, illetve mûködtetését,
hanem, félrevezetve és becsapva a népet, manipuláltak is vele. Egyidejûleg
lebecsülték a népnek a történelemben
és a többpárti parlamenti demokrácia
megteremtésében betöltendõ szerepét,
de az állam szociális jóléti és közbiztonságot szavatoló jelentõségét is. – ebben
az értelemben tehát már szinte a rendszerváltás kezdeteibe be voltak „kódolva” a késõbbi deformációk, kisiklások
és komoly problémák.
Sajnos, mint látjuk, ma hasonló a
helyzet a sajtó feletti neoliberális uralom következtében. Fõleg a szegény
emberek millióit vezetik félre, ezért
leginkább õk a sajtó-manipulációk és
politikai trükkök s a zsákutcás kormánypolitika kiszolgáltatottjai és szenvedõ alanyai. Ezért ezek az emberek
ma sem tudhatnak igazán szuverén
módon állást foglalni és dönteni.
Hatalmon vagy a hatalom közelében
lévõ vezetõik többsége pedig nem demokrataként gondolkodik és cselekszik. A politikát és irányítóit már jó ideje nem igazán eszme, hit, emberi szolidaritás és igazságosság, de nem is hazaszeretet és erkölcs vezérli, hanem a
pénz és a piac mindenhatóságának neoliberális imádata s a gyûlölködés, a korrupció és a hazugságáradat hatja át,
valamint az ország ügyeihez való nemzetietlen hozzáállás.
Az összefogás is üres szlogenné vált.

Pedig a nemzeti többségi akarat kiküzdése, megteremtése változatlanul alapvetõ feladata a magyarságnak mind bel
-, mind kül - és nemzetpolitikai értelemben, hogy egységesek és erõsek
legyünk, amikor döntenünk kell az
ország, a nemzet sorsáról, s hogy
megálljuk a helyünket a meglehetõsen
összekuszálódott nagyvilágban. Ez persze azért sem könnyû feladat, mert nem
lehet egyszerre szolgálni Krisztust és
Pilátust. De a politika mûvészet és tudomány, s csodákra képes, ha jól csinálják. Ahogy az ókori kínaiak fogalmazták meg, és állítólag mondogatták: „a
politika a marsall”.
Szerencsénkre, a történelmi tapasztalatok szerint, nagy erénye népünkneknemzetünknek, hogy megannyi súlyos
megpróbáltatáson képes volt túljutni,
újra és újra talpra állni, s megállni
helyét a világ népei között. Hihetünk
tehát abban, hogy így lesz ez most is, ki
fogunk emelkedni a süllyedésbõl, amiben saját kormányaink zsákutcás politikája és a nemzetközi neoliberális erõk
globalista pénz – és gazdaságpolitikája
sodorta az országot. Talán ehhez a
munkához és küzdelemhez lehet szerény emlékeztetõ hozzájárulás ez a
könyv is. Hogy ne merüljön feledésbe
az a - bár törékeny és rövid életû –
nemzeti összhang és összefogás, amely
az 1956-os nemzeti felszabadító forradalom példája nyomán a rendszerváltás
kezdeteit is jellemezte!
(2009 nyarán)
A SZERZÕ

Bitskey Aladár Uszoda
Eger
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Könnyített honosítás
90 éve verték, magyarságában megalázták azt a közel 4
millió magyart és annak ivadékait, ha nem tagadták meg
önmagukat, ha nem alkalmazkodtak (asszimilálódtak) az
új urak kénye-kedve szerint az elcsatolt területeken.
Anyagi javaikból kifosztották, õsi (emberi) jogaikkal nem
élhettek. Hála az új magyar kormánynak, a trianoni gyásznapot, június 4-ét másodszor is törvénybe iktatták, de már
most a Nemzeti Összetartozás napjaként. Képletes
(szimbólikus) lépés. De tudjuk, hogy a test gyógyulása a
lélek gyógyulásával kezdõdik. Küszöbön áll a könnyített
honosítás elérése minden született magyarnak, aki azt
kérelmezi. Kérni kell, zörgetni, és megadatik nékünk,
avagy miért védtük az európai kereszténységet 1000 éven
át (keleti rokonaink ellenében)? Az ûrlapok 2011. január
elsejétõl elérhetõk lesznek interneten is.
2010 augusztusában tíz napot töltöttem Erdélyben. Jut
eszembe, 2002-ben egy hónapot, és meg is írtam élményeimet Erdélyi életérzések címmel. Mûvem nyomdafestéket
látott, „életérzés” szavam is meghonosodott Magyarországon. Akkor e szóösszetételen napokig gondolkodtam,
rágódtam, hogy kifejezze mindazt a múltbeli és jelenbeli
érzést, ami abból született, hogy megbukott a szeretett
Orbán kormány itt, de ott sincs sok szeretnivaló az erdélyi,
nehéz mindennapokban és politikai harcokban.
Most újabb életérzések vittek a Székelyföldre, meglátogatom azt a fiút, akinek az iskoláztatásához hozzájárulok
havi kis összeggel; sajnos a jótékonykodásról is leszoktattak
minket, fõleg ha keresztény/keresztyén meggyõzõdéssel
tesszük! Nem csoda, hisz minden idegen eszmét belénk
sulykolt Nyugat, ahol már a hívek 80 százaléka nem is jár
templomba! (Épülnek Allah templomai! Közben beerõsített Angela Merker német kancellár, hogy megbukott a
multikulturális modell.)
A Székelyföldrõl visszafele jövet a Mezõségen idõztem,
mert ott születtem, nevelkedtem 28 éves koromig, 1988-ig.
Szamosújváron most új magyariskolát építenek. Kolozsvár
fõterén magyar napokat tartottak. Amerre jártam, mindenütt szóba hoztam a könnyített honosítást, hisz ismerem
erdélyi fajtámat. A válaszokat is szinte elõre tudtam. Ma
már mindenki tudja, hogy mikor, hogyan és kik szúrták el a
kettõs állampolgárságot. (Ezt az elszúrtam, elszúrták szót
mi erdélyiek sohasem használtuk, ehelyett a levágás szót
használták már a középkori leírásokban és mindennapokban, elszúrni nem lehetett, mert az számunkra végzetes lett
volna, annyira sok volt a levágnivaló ellenség.) Tudni szeretnék nemzettestvéreink, hogy mi módon kaphatják meg a
magyar honosítást. A fából vaskarika nem kell.
Az anyaországuk határain túl élõ románok, szerbek, horvátok és szlovákok már rég megkapták a kettõs állampolgárságot, nem volt semmi gond. Minket még az ág is húz.
De térjünk a tárgyra. Székelyudvarhelyi házaspár barátom meséli az ebédnél, hogy õk kérni fogják a honosítást
maguknak és a két lányuknak is. A nagyobbik lányuk most
Koppenhágában tanul belsõ-építészetet. Annyira ügyes,

hogy már komoly versenyeket is nyert komplex lakás-vevõk
igényét kielégítõ számítógépes, háromdimenziós tervekkel.
A felesége mosolyog, már csak azért is kell a lányának,
hogy ne a román, hanem a magyar igazolványt vehesse ki,
mert már ott is elõítéletekkel vannak, ha a román okmányait meglátják. (Lásd a franciaországi és olaszországi
roma-román kitoloncolásokat.) Kérdezem tõle, hogy
Amerikában miért nem töltötte ki az ösztöndíjas idejét,
miért jött haza korábban? Azért, mert nem szerette, mondja barátom, aztán finom részletekre is kitér a kedvemért.
„Képzeld el, egy szintén katolikus lengyel lánnyal kerültek
egy amerikai idõs házaspárhoz angolt tanulni. Senkivel
nem beszélhettek, a házat sem hagyhatták el, messze is volt
minden bolt, ha gyalog elindultak vagy sétálni akartak, a
rendõr összeszedte, kikérdezte és visszavitte õket a házhoz.
Ott csak kocsival lehet közlekedni. Képzeld el János, Rékát
már zavarta hogy evés közben az idõs asszony mind a száját figyeli, egy hónap múlva megkérdezte tõle, hogy mit
nézi annyira, azt mondta, hogy azt nézte, nincsenek-e vámpír fogai. Drakulától féltek Romániával kapcsolatban!
Ennyit a vallásos családról, azt hitték, hogy egy afrikai vagy
ázsiai harmadik világhoz hasonló nyomorteleprõl jöttek,
ahol még mosógépet, jégszekrényt sem láttak”.
Egyetemet végzett lány mesélte Csíkszeredán, jelenleg
Pécsett doktorál, elõtte itt tanult a Sapientia egyetemen.
Amikor párizsi tanulmányúton voltak, mindenhol cigány
koldusokba botlottak. Szorongtak, nehogy megtudják,
hogy õk is Romániából jöttek. Szégyellték elõvenni a
román útlevelet, ezért is jó lenne a magyar honosítás. A
barátnõje itt diplomázott, sohasem akart elmenni, nagy
magyar, ragaszkodik Erdélyhez, de már három éve munkanélküli, most meggondolja, felvenné a magyar állampolgárságot. A tizenegyedikes fiú mondja, hogy õ nem számít
elmenni, de sok osztálytársa beszél ilyesmirõl (az elmenésrõl). Ez semmit sem jelent, mondom, mert amikor én voltam gimnazista Szamosújváron, azok az osztálytársaim,
akik azt hangoztatták, hogy elmennek, most a harmincéves
érettségi találkozón kiderült, hogy mind Erdélyben élnek,
itt öregedtek meg.
Viszont azok, akik verték a mellüket, hogy milyen magyarok és sohasem hagyják el Erdélyt, úgy hozta a sors, hogy
azok most Európa országaiban laknak, sõt Amerikába,
Kanadába és Ausztráliába is jutott belõlük. De az érettségi
találkozónkra legmesszebbrõl is mind hazajöttek
Szamosújvárra!
Többszörös biatlon díjas 14 éves kislány arany és ezüst
érmeit nézegetem, egyik diplomáján már a nevét is románosítva írták le egy Brassó környéki rendezvényen. Fel sem
vetõdik, hogy elmenne, hisz úgy szereti és ismeri a
Hargitát, mint a „talpát”, hisz még a nyári vakációban is ott
edzenek, este meg eljár mezõségi néptáncot tanulni.
Rózsi unokatestvérem azért szeretne magyar állampolgár
lenni, mert Kanadában él a lánya, a férje: mert magyarnak
született s úgy is akar meghalni! Másik unokatestvérem, aki-
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Rügyek a télben

nek a lányát román vette el, pedig kincses Kolozsváron nem
volt még olyan szép lány, nem mond egy szót sem; ne is
mondjon, mert az unokájával már sokszor románul beszél,
hogy meglegyen a családi békesség a román vejével. A
másik gyermekérõl sem beszél, csak megemlíti, hogy most
nem kinn dolgozik a hidegben, jól fizetett állása van, raktáros egy „boss”-nál, multinál. Lelkes, jóravaló 23 éves fiú,
hitgyülekezetes lett, hisz a testvériségben, egy ottani magyar
nõvel és tíz éves lányával ismerkedett meg „lelkileg”. Úgy
látszik lelkileg sem teljesen, mert kapcsolatuk nem tartott
sokáig. A hitgyülekezetes nõ egyik nap azzal állt elõ, hogy
neki nem egy gyermek kell, aki a lányával játszik. Az unokaöcsémnek korán meghalt édesapja, férfias termete lett, de
sajnos férfias jellemet nem hozhatott otthonról.
Nagy István festõmûvész Csíkmindszenten született, szerény emlékháza van ott, a képek zöme reprodukció. Az
értékesebb festmények most a csíkszeredai Mikó várban
láthatók. Elõször tanító volt, aztán végigharcolta az I. világháborút. 47 éves, amikorra a trianoni békediktátum
Romániához csatolja szülõföldjét. (Bárcsak úgy lett volna,
ahogyan a székelyek szokták viccesen mondani, hogy
Romániát csatolták a Székelyföldhöz! Annyi igazságalapja
van, hogy a székelyek 90 év múlva is megmaradtak tömbmagyarnak!) Nagy István késõn házasodott, s mit ad Isten,
délvidéki asszonyt vesz el, sokáig ott éltek, míg a szerbek
hontalanná nem nyilvánították, felesége szülõfalujából,
Sajkásszentivánról utasították ki, elõtte már a románok is
hontalanná nyilvánították, a magyar állampolgárságot csak
halála utáni napokban kapta vissza, felesége tette le helyette az állampolgársági esküt Baján. Morbid! Sajátos magyar
fájdalom, hisz post mortem már nem esküdhetett fel a
magyar államra újra! Pedig a festõ legnagyobb drámája a
szülõföldjérõl való kiutasítás, a magyar állampolgárság
elvesztése, nem ezért harcolt õrmesterként a brassói 24-es
gyalogezredével Galiciában. Az 1917-es nagy októberi forradalom megszületése, torzszületése elõtt került le a második frontra az olasz Isonzóhoz, ahol késõbb felmorzsolódtak a magyar csapatok, gyalog jött haza 1918 decemberé-

ben s Kiskunfélegyházán szerelt le, három kitüntetéssel a
zsebében, zászlós elõléptetésével nem sokra ment…Több
ezer festmény, pasztell és szénrajz szerepel a három ország
köz- és magángyûjteményeiben! Nem élte meg a visszacsatolásokat. Akik átélték az I bécsi döntés eufóriáját, a Kárpátaljai bevonulást, aztán a II. bécsi döntést, olyan érzéssel
haltak meg, hogy érdemes volt élni s szenvedni a második
világháború utáni minden borzalom ellenére, mert volt
négy évük, négy magyar évük. Szüleim és nagyszüleim is
mindig a négy év magyar világáról beszéltek nagy lelkesedéssel és szeretettel, pedig 40 és 44 között nehéz háborús
évek, a nélkülözések évei voltak.
Szamosújvári ismerõsöm mondta, hogy õ felveszi a
magyar állampolgárságot, de azért most nem fog sorba
állni, majd a tumultus után. Mondom, hogy októbertõl
interneten is lehet majd tájékozódni a könnyített honosítással kapcsolatban, ezt mondta Wetzel Tamás miniszteri
biztos.
90 esztendõ alatt az erdélyi városok lakosainak zöme
román anyanyelvû lett, de a románok még mindig nem
érzik magukénak a régi épületeket és templomokat, a
genius locit, idekenek a fõtereken, a régi parkok óriásfái
között. Mi magyarok, annyi változás és kudarc után, már
nem érezzük magunkénak, fõleg ha elüldöztek, vagy
önként hagytuk el az õsi fészket! Turistaként viselkedünk
szülõföldünkön, vagy oda sem megyünk, azt sem tudjuk,
hogy magyarok is élnek ott. Ez a legnagyobb katasztrófánk.
Minden tiszteletet megérdemelnek a hûséges, erõs jellemû
magyarok!
Ha nincs magyar összefogás, magyar erõ, magyar szövetséges, nemzetközi összefogás, akkor csak vörös iszapos
világban élhetünk, egy mindenképpen szennyezett magyar
környezetben és még szennyezettebb nagyvilágban!
Önfeláldozás, egészséges hozzáállás és hit kell csupán a
magyar honosításhoz, autonómiához, a többi az évezredes
magyar lélekbõl fakad.
Juhos-Kiss János

Magyarul a küszöb alatt
Sorra helyeznek el többnyelvû helységnévtáblákat szórványtelepüléseken is
A Kolozs megyei Aranyosgyéres mellett néhány
napja Vajdahunyad a második nagyobb erdélyi település, ahol a magyarság aránya jóval alatta van a törvénybe foglalt húsz százalékos aránynak, mégis határozat született a többnyelvû helységnévtáblák elhelyezésérõl. A román többségû önkormányzatot azzal
sikerült meggyõzni, hogy sok magyar turista látogat a
Hunyadiak városába.
„Ez a döntés nem a román–magyar kérdésrõl szól,
hanem a közjóról” – fogalmazott Takács Aranka, a
vajdahunyadi RMDSZ elnöke, amikor a helyi önkormányzatnak arról a határozatáról kérdeztük, amely-
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nek értelmében harminc napon belül magyarul és
németül is feltüntetik a város nevét a település bejáratánál, annak ellenére, hogy a lakosság számaránya
nem haladja meg az 5,5 százalékot.
Idén Vajdahunyad immár a második olyan megyei
jogú város, amely ilyen gesztust tesz a magyar kisebbség felé. Aranyosgyéresen a magyar lakosság számaránya 8 százalék, a helyi tanács mégis korábban úgy
határozott: a város magyar és a német nevét is feltüntetik a helységnévtáblán. Aranyosgyéresre több
hónapos huzavona és pereskedés után került ki idén
márciusban a háromnyelvû helységnévtábla
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Elhunyt Toró Tibor atomfizikus, a
MTA külsõ tagja
2010. október 17-én délelõtt, életének 80. esztendejében elhunyt Toró
Tibor atomfizikus, nyugalmazott
egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia külsõ tagja. Kívánsága szerint testét elhamvasztják,
hamvait pedig a család az általa megnevezett, szívéhez közel álló helyeken
– Énlakán, Magyarhermányban,
Kányádban, Etéden, Székelyudvarhelyen, Nagyváradon és Temesváron
– szórja majd szét.
Gyászolja és emlékét õrzi felesége,
Toró-Závodszky Edith, fiai, László és
Tibor, menyei, Ildikó és Ildikó, unokái, Tibor, Emese és Tamás, rokonai
és barátai itthon és szerte a nagyvilágban.
„Aki megért és megértet, egy népet
megéltet”
(Kányádi Sándor)

A fizika igézetében
(Toró Tibortól Palágyi Menyhértig)
Magyari Lajos, sepsiszentgyörgyi
költõ Csoma Sándor naplójából címû
versét így kezdi: „Ki verte meg ezt a kisfiút az utak igézetével/ dobogni ki lopott
bele nyugtalan szívet/ s ígérte hazudta,
hogy messzire ér el?” Utak igézete, a fizika igézete… sors, életút, elkötelezettség, szenvedély, választott élet.
A székelység nagy utazója így határozta meg önmagát felbecsülhetetlen értékû tudományos munkájának, a tibetiangol szótárának címpapján : „Alexander de Csoma Kõrös siculo-hungarian of
Transilvania”. Toró Tibor is hasonlóképpen székely-magyarnak vallotta magát,
erdélyinek. Az udvarhelyszéki Énlakán
született 1931. július 16-án. A szülõfalu,
bár sokáig nem dajkálta, de elindulásához feltarisznyálta szellemi értékekkel,
hiszen Énlaka XIII. században épült és
késõbb 1661-ben, a székelyföldi tatárbetörés után felújított templomának kazettás mennyezete rovásírás feliratot
õriz, mely becses nyelvemlékünk. Életében a következõ állomás Magyarhermány, ahova pedagógus szülei költöztek. A világra eszmélõ kisfiú képzeletét
betöltötte a magyar történelemnek a

székelység által megõrzött legendája,
hõsi múltja, köztük a falu közelében,
Bodvajon 1848 õszén mûködõ vashámor, mely Gábor Áron ágyúihoz termelte a nyersanyagot. Ennek romjainál
sokat bolyongott társaival, hallgatta a
falusiak meséit a szabadságharcról.
Kisfiúként, alig tízévesen Udvarhelyre kerül, itt tanul nyolc éven át a híres
református, majd katolikus gimnáziumban. Tanára, Mátéffy Béla szeretteti
meg vele a csillagászatot, a kisdiák megszállottan kutatja az égbolt titkait. Elsõ
saját könyve is egy csillagászati szakkönyv. Hiába határozza el, hogy csillagász lesz, ez idõben Romániában ilyen
irányú képzés még nem volt az egyetemeken. Marad hát a matematika-fizika
szak a temesvári egyetemen. Ettõl kezdve élete Temesvárhoz köti, a család, a
tudomány, mindenek fölött az atomfizika. Ám mûveltsége, hihetetlen tájékozottsága utolérhetetlenné teszi az irodalomban, nyelvtudományban, történelemben, zenetörténetben is. És aki ismerte, tudja, hogy csupaszív magyar
ember is volt. Róla szólnak Kányádi
Sándornak, az udvarhelyi iskolatársnak
a szavai: „Aki megért és megértet, egy
népet megéltet.”
Az atomfizikán belül szûkebb kutatási
területe a neutrino titkainak feltárása
volt. Elmondta egy vele készült interjúban, hogy a marosvásárhelyi Kemény
Zsigmond Társaság meghívására elõadást tartott, melynek ezt a címet adta:
Neutrino, mon amour (Szerelmem, a
neutrino). Vendéglátója, a társaság elnöke, Oláh Tibor megjegyezte, hogy ez
már nem is szerelem, ez házasság. Toró
Tibor rábólintott: De szerelmi házasság!
Temesvár meghatározó volt Toró
Tibor életében. Tanulmányai befejezése
után a fizika tanszék tanársegéde volt,
majd nyugalmazásáig az egyetem elméleti fizikai tanszék tanszékvezetõ professzora. Az 1820-as években Temesváron hadmérnökként tevékenykedõ Bolyai János hagyatékának kutatója és
mentõje volt. Neki köszönhetõ a temesvári Bolyai szobor, a mai Bolyai utca
sarkán álló épület falán a Bolyai János
arcképét és a nemeuklideszi geometria
alapképletét ábrázoló dombormû
(Jecza Péter alkotása) ötnyelvû táblája,
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mely õrzi a világra szóló magyar felfedezés emlékét. És neki köszönhetõ a temesvári Magyar Házban 2008-ban avatott Bolyai emlékszoba is.
Felejthetetlen elõadások emlékeztetnek Toró Tiborra a Bánságban, a Pártiumban, Magyarországon, Európa soksok tudományos konferenciáján. Rendszeres meghívottja volt nemzetközi
atomfizikai és tudományfilozófiai tanácskozásoknak. De nem csak atomfizikai kérdések érdekelték. Például Budapesten 1995-ben elõadást tartott
Madách Tragédiájának fizikai vonatkozásairól, gyûjtötte a világ Madách-fordításait, húsz darab Madách kiadást
mondhatott magáénak a világ különbözõ tájairól. Felfigyelt a Tragédiában
arra, hogy csak egy történelmi személyiség jelenik meg kétszer a mûben, a
tudós Kepler, jelezve, hogy Madách számára milyen gondot jelentett a Föld
jövõje. Értekezett Kölcsey Himnuszáról, elõadást tartott Teller Ede lugosi
gyökereirõl, hiszen a világhírû tudós
édesanyja a Temesvár közeli Lugoson
született, a gyermek Teller Ede nagyszüleinél sok boldog vakációt töltött el, itt
eszmélt a világra. Gyökerei õt is, mint
annyi jeles személyt, Erdélyhez kötik.
Paksi diákoknak 2002-ben hosszan
elemezte Babits Bolyai címû szonettjét,
melyet a költõ még erdélyi tanár korában Fogarason írt. A szonett egyik sora
bízvást ráillett az elõadást tartó Toró
Tiborra: „Új végtelent nyitottam én
eszemnek.”
Elõadásainak gazdag ága-boga hatalmas mûveltségrõl tanúskodott, a választott témában egyenes úton haladt, de
mindig nyitott új ösvényeket hallgatóinak, a témához tartozó apró mozaikokat villantott fel, hogy aztán összekapcsolja az egészet, mert azt vallotta, hogy
a természettudományban minden
összefügg mindennel. Ezt tudásegésznek is nevezhetjük, hiszen a valódi
tudomány mindig az egészért is felelõs,
mindig határtalan.
Pakson többször járt Toró Tibor,
Bolyai Jánosról tartott elõadásában említette meg a tér-idõ kutatások kapcsán
Palágyi Menyhért nevét. A szülõvárosában szinte ismeretlen Palágyi élete,
tudományos pályája, elfeledettségének
okai felkeltették e sorok írójának
érdeklõdését. Palágyiról szóló könyvének megírásához segítséget kapott a
temesvári professzortól, aki a könyvet
az olvasók figyelmébe ajánlotta, egy

Átalvetõ

EKOSZ–EMTE
Captatio benevolentiae-val (jóindulat
elnyerésére való törekvéssel) vezette
be. A paksi könyvbemutatón hosszú
elõadást tartott a Palágyit már a 1900-as
évek elején foglalkoztató téridõ elméletrõl. Temesváron, 2007. november 19én a Magyar Tudomány Ünnepe a
Bánságban címû rendezvényen be is
mutatta a Pakson megjelent könyvet A
négydimenziós téridõ fogalom elfelejtett magyar úttörõje, Palágyi Menyhért
címen. Többször hangot adott meggyõzõdésének, hogy szülõvárosától a nemzetközi tudós szobrot, de legalább
emléktáblát érdemelne.
A professzor úr utolsó kezdeményezése a Kolozsvári Akadémiai Bizottság
(mely a Magyar Tudományos Akadémia
erdélyi külsõ tagjait tömöríti) 2010-re
tervezett konferenciája volt, melyen
megemlékeztek volna Bolyai János
halálának 150. évfordulójáról. Ekkor
azonban Toró Tibor már a földi pályafutásának végéhez vezetõ útján haladt,
betegségek sziklasúlyú terheit cipelve.
Halálának hírére, 2010. október 17én Tõkés László a zsoltár szavait idézte:
„Az igaznak emlékezete áldott.” Kívánsága szerint hamvait ott adják vissza
szülõföldjének, szívének oly kedves
helyszíneknek, ahol élt, ahol élete kiteljesedett.
Kányádi Sándor, az Ûrsorompó címû
versét 1988-ban Toró Tibornak ajánlotta:
„amikor egyre szélesebb körben
kezdett elterjedni
hogy a végtelen egyenlõ a határtalannal
s hogy bizonyos alapigazságoknak
vélt axiómák posztulátumok
nélküli világ is lehetséges
s hogy egy ponton át számtalan olyan
egyenes húzható melyek a
köréje képzelt körön belüli
más egyenesekkel
párhuzamosnak mondhatók
s hogy a képzelet körét
akár a határtalannal egyenlõ
végtelenbe is tágíthatjuk
közbiztonsági okokból
sorompóval zárták
le a végtelent
közönséges fenyõfa-sorompóval”
A vers összeköti Toró Tibor személyét
Bolyai Jánossal egy olyan korban, mikor
a diktatúra öröknek látszott egy a világtól sorompóval elzárt hazában.
Távozásával az egyetemes magyar
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tudományos élet lett szegényebb. OláhGál Róbert, marosvásárhelyi Bolyaikutató így búcsúzott tõle: „Toró Tibor
hirdette a reál és humán tudományok egységét, munkásságával bizonyította, hogy
az eszmék világa többdimenziós és benne
a matematika, fizika, irodalom, történelem közötti határok és kategoriák eltûnnek, és megmarad a gyémántgondolat,
egy darabka a „végtelenség fenyvesillatából”.
Ki is volt földi életében Toró Tibor? A
Magyar Tudományos Akadémia külsõ
tagja, a Román Akadémia Csillagászati
Bizottságának tagja, a Román Akadémia Tudománytörténeti és Tudományfilozófiai Bizottsága temesvári fiókjának alelnöke, az Eötvös Loránd Fizikai
Társulat tiszteletbeli tagja, 2007-tõl a
Szegedi Tudományegyetem címzetes
tanára. Részecskefizikusi, asztrofizikusi
és tudományfilozófiai munkássága mellett elismert Bolyai- kutató. Az elsõ
román és magyar nyelvû neutrino
monográfia szerzõje. Magyar, román és
angol nyelven kiadott szakkönyvein
kívül rangos tudományos ismeretterjesztõ munkák egész sorát jelentette
meg. Rendszeres meghívottja a nemzetközi atomfizikai tanácskozásoknak. Az
Erdélyi Magyar Tudományegyetemet
mûködtetõ Sapientia Alapítvány kuratóriumának tagja, a Kárpát-medencei

magyar pedagógusok továbbképzését
szervezõ Bolyai Nyári Akadémia tiszteletbeli elnöke. Szakmai elismerésén
kívül a több évtizede tartó közéleti
munkássága hozzájárult a romániai
magyar és az erdélyi természettudományi, különösen a fizikai, csillagászati és
matematikai gondolkodás terjesztéséhez és megismertetéséhez- írja az erdélyi sajtóban megjelent nekrológ. A
tudományágak közti párbeszédre törekedett, a határok nélküli tudományban
hitt. Ez egyben a mûveltség mai eszménye is.
Búcsúzunk tõle Kosztolányi Dezsõ
Halotti beszéd címû versének soraival:
„Keresheted õt, nem leled, hiába,
se itt, se Fokföldön, se Ázsiába,
a múltba sem, és a gazdag jövõben
akárki megszülethet már, csak õ nem.
Többé soha
nem gyúl ki halvány-furcsa mosolya.
Szegény a forgandó tündér szerencse,
hogy e csodát újólag megteremtse.”
Serdült Benke Éva
A fenti megemlékezés elhangzott Pakson,
2010. november 15-én, Palágyi Menyhért
A tér és az idõ új elmélete címû, Lipcsében
1901-ben megjelent könyvének bemutatóján, fordította dr. Wieser Györgyi, kiadta a
paksi Pákolitz István Városi Könyvtár.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Dr. érszalacsi Kováts Lajos
a biológiai tudományok kandidátusa, Apáczai Csere János-díjas tanár,
Érszalacs díszpolgára

2010. november 17-én 15 órakor, életének 86., házasságának 61. évében elhunyt.
Kívánságára hamvait szûk családi körben református szertartás szerint
helyezzük örök nyugalomra.
Emlékét soha el nem múló szeretettel õrizzük.
A gyászoló család

Elõzõ, szeptemberi számunkban összeállítást közöltünk tõle, róla, zárva az õ Elméleti
bolyongását az Érmellék múltjában, közreadva díszpolgári laudációját és kiváló,
torokszorító nyelvészeti esszéjét. Özvegyétõl tudjuk, türelmetlenül várta a lapszámot,
mint aki érzi, ez az utolsó…Nyugtalan elméje ugyan további íráson dolgozott, de errõl
szóló ígéretét már nem fogja betartani.
Ismét elment egy kiváló magyar ember, aki elveiért, meggyõzõdéséért, magyarságáért
becsülettel kiállt, megalkuvást nem ismert, népének árulója nem lett. Feláldozta szülõföldjét, egész karrierjét, mindazt, amit a drága Erdély neki jelentett, és jött, mint
annyian mi is, reménykedve, az Anyaországba. Hogy aztán az anyaország, semmibe
véve a páratlan kincset, a hatalmas tudásanyagot és a tiszta Embert, kivesse õt egy
eldugott gyermekváros nevelõtanári állásába. A kristálytiszta forrás onnan is felbuzogott, mi is kortyolhattunk üdítõ vizébõl, hogy most végleg elapadjon.
Köszönjük Lajos bácsi a nagy ajándékot. A fizetséget már a kegyelem legfõbb, legüdítõbb forrásától kapod, idõn kívül. Az idõben maradva pedig mi ijedten kérdezzük:
hogyan lesz tovább, ha legjobbjaink (íme, egy lapszámban hárman!) itt hagynak? K.P.
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Erdély XX. századi igaz történelme orvosi szemmel
(Rövidített, szerkesztett szöveg)
Dr. Péterffy Árpád szívsebész professzortól kaptunk egy könyvet, melyet
Dr. Bárányi László Ildikó szerkesztett
arról az évfolyamról, amely 1954-1960
között Marosvásárhelyen végzett magyar nyelven az Orvosi és Gyógyszerészeti Intézetben.
Miután a könyvet elolvastuk, életünkben elõször alakult ki bennünk az az
érzés, hogy egy igaz történelmi könyvet
olvastunk el. Még egyszer, nagyon lassan és aprólékosan újraolvastuk és rájöttünk, hogy ez az egyetlen olyan –
birtokunkban lévõ könyv –, amelyben
nincsen hamis hang.

A felvételi körülményei
Az egyházi iskoláknak az államosítása
után (1948), a szovjet minta átvétele
miatt megszüntették a 12 osztályos gimnáziumokat. Így fordult elõ, hogy 1954ben érettségiztek a 11. osztályt és a 10.
osztályt végzettek is. Ennek következtében az egyetemi felvételikre óriási lett a
túljelentkezés. Akik a középiskolában
érdemdiplomát (vörösdiplomát, mely
valóságban kék színû volt) szereztek,
azok felvételi nélkül jelentkezhettek az
egyetemekre.
A Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemre
1954-ben 200 hely volt. (L.D.M.) "Érdemdiplomám volt, de felvételiztem,
mert csak így kaphattam ösztöndíjat és
bentlakást. 100 érdemdiplomás elfoglalta
a helyét. A többi 100 helyre 7-szeres túljelentkezés volt. Felvételi tárgyak:
magyar, román orosz csak szóbeli; biológiai, kémia, fizika viszont írás és szóbeli
vizsga, összesen 9 vizsga (!). A felvételi
alatt aláírattak egy kötelezvényt, hogy az
egyetem elvégzése után 3 éves kötelezõ
körorvosi szolgálatot kell teljesítenünk."
(F.Gy.) "A felvételiztetõ bizottság elé
járultam, megkérdezték: Miért akarok
orvos lenni?" Tehát felvételi elbeszélgetés mindenkivel történt annak ürügyén,
hogy azt kérdezték meg: Miért akar orvos
lenni? (I.F.A.) "De ez az elbeszélgetés
ténylegesen ürügy volt egy lekáderezésére a felvételizõnek." (Sz.S.) "Andrásoffszky benne volt a felvételiztetõ bizottságban. A felvételi káderezés volt."

Egyetemi évek
(K.A.) "Albérlet, a vizet kintrõl hoztuk. Lavórban mosdottunk. Lent a kony-

ha, kamara, fölötte egy szoba. Deszkából
ácsoltunk feljárót." (K.Z.) "Az elsõ éven
nyolcból csak négyen mentünk át."
(A.Gy.) "Olga Lepisinszkaja - biológia
tétel sarkán három pont, ezt húztam, ezt
az egyet tanultam meg. " (K.A.) "Székely
Károly
biológiából
Liszenkóval,
Lepesinszkájával, Micsurinnal traktált
bennünket." (L.J.) "Szeretettel emlékszem vissza a közösen eltöltött egyetemi
éveinkre, ahol nem csak tudást, de tartást, közösségi egybetartozást is tanultunk. Szeretettel gondolok tanárainkra,
akik közül sokan már nem élnek, akiktõl
kiváló képzést kaptunk a szakma minden
területén, legyen az belgyógyászat, sebészet, gyermekgyógyászat szülészetnõgyógyászat stb. De nem csak alaptudást kaptunk tõlük, hanem kultúrát, a
zene szeretetét. Soha nem felejtem el a
heti koncerteket, a színházba járást, ami
sokkal színesebbé tette az életünket."
Ötven év után legtöbben a marxizmus
vizsgákról õriznek nagyon rossz emlékeket (V.J., K.F.Zs.) Íme egy döbbenetes
esemény. (T.Zs.G.) "Az augusztusi
államvizsgán elsõ vizsga a marxizmus
volt. Sovinizmus volt a tételem címe, - de
2 perc felelés után a vizsgáztató-elvtárs
(azt hiszem Vécsei) azt mondta: elég
volt! Tudtam, hogy megbuktattak. Ez
volt - de hogy miért, azt a mai napig nem
értem. Aztán 1961-ben, februárban, sikeresen levizsgáztunk vagy 30-an. Mint
államvizsga nélküli "bukott"-nak munkahely Oas - Avas rajonban jutott."
(L.B.I. - megjegyzése T.Zs.G. esetével
kapcsolatosan) "A marxista bukásoddal
kapcsolatban azt hittem tudod, hogy
Vladescu Gertrúd helyett buktál meg.
Az a Fõ-Fõ-elvtárs, aki kiadta az ukázt,
hogy "Azt a Gertrúd nevezetû osztályidegen perszónát pedig meg kell tanítani a
proletárdiktatúrára!" azt hitte, hogy ilyen
reakciós név csak egy lehet egy évfolyamon. Pechedre ketten voltatok. Ott állt a
szófogadó, hû marxista elvtárs (Vécsei)
és vacillált, hogy akkor vajon a bukaresti
nagykutya-elvtárs most melyikre gondolhatott?! De nem merte megkérdezni,
mert akkor kiderülhetett volna róla,
hogy nem volt elég éber, - ezért nem
ismeri a soraink között megbújó osztályellenségeket. Ezért jobbnak látta egyedül
eldönteni a dolgot. - Nagyon egyszerû
logikával kikövetkeztette, hogy a szép
román nevû Vladescu semmiképpen
nem lehet ellenség, csakis az a soviniszta

nevû Teleki, aki még Gombos is ráadásul!
Hát így buktál meg két perc alatt
Vladescu helyett marxizmusból. Az eset
pikantériáját csak növeli az a tény, hogy
a másik Gertrud úgy lett Vladescu, hogy
a valódi anyukája formálisan elvált a
valódi apukájától (akinek jó német neve
volt, ez alapján kapta meg késõbb Trudi
a német állampolgárságot, miután dobbantott), és hásságot kötött a hivatal
elõtt, de valójában csak formálisan - egy
román nevû agglegény barátukkal, aki
megajándékozta Trudit a jól hangzó
Vladescu névvel, így zökkenõmentesen
felvették az egyetemre. Aztán hatodévre
ez a turpisság éppen kiderült egy kicsit,
azért kellett volna megbuktatni..."

1956
(K.F.Zs.) "Zûrzavaros idõk voltak.
Szerencsénk az volt, hogy mi, akik 16
évesen kerültünk az egyetemre, nem fogtuk fel, mi is történik körülöttünk, csak
évekkel késõbb tisztult a kép. 1956-ban
harmadévesek voltunk. Senki sem tudta,
mi az igazság a Magyarországon zajló
eseményekkel kapcsolatban. Folyt a
ködösítés ipari méretekben. Mindenki
mást mondott. Ellenforradalom, csõcselék, osztályellenség stb. A csoportból
egyedül én voltam vásárhelyi, így nálunk
gyûltünk össze kicsit hallgatózni a tiltott
rádióadókon, hogy megtudjunk valamit.
Csak a jó Isten és a szerencsénk õrzött
meg a lebukástól. Lásd: nov. 4-én a
szomszédunkban letartóztatták, késõbb
sokévi börtönre ítélték egy felsõbb éves
kollégánkat. Arra emlékszem, hogy a
barátnõm megkérdezte marxista szemináriumon, hogy "hát akkor most
Erdéllyel mi lesz?". A szemináriumvezetõ elsápadt, dadogott valamit, de a barátnõmnek késõbb az államvizsgájába
került a kíváncsiskodás."
(A.Gy.) "Negyed év elején történt valami, ami - mai fejjel vizsgálva, - elõszele
volt a késõbbi megtorló intézkedéseknek. Egyszer csak rendkívüli KISZ gyûlést hívtak össze a 2. sz. Belklinika elõadó termébe, egyetlen napirendi ponttal:
Borbély Györgyöt ki kell zárni az egyetemrõl sorozatos fegyelmezetlen magatartás miatt. A legsúlyosabb vádpont,
hogy Gyuri a diákotthoni kimaradási
naplóba, ahová az éjjel 12 óra után hazajövõknek be kellett írniuk, hogy merre
jártak, azt írta, hogy senkinek semmi
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köze hozzá. Nekünk ez nem tûnt annyira
súlyos fegyelemsértésnek. Fõleg én, aki
régi barátja voltam, úgy gondoltam, segítenünk kell neki. Felálltam hát és
elmondtam a kollégáknak, hogy Gyurinak milyen nehéz gyermekkora volt.
Legnagyobb megdöbbenésünkre a KISZ
Központi Bizottságától lejött Fazekas
János elvtárs - aki egyébként késõbb, a
Ceauºescu-érában sokszor emberibbnek
mutatkozott a többi aktivistánál -kijelentette: Borbélyt ki kell zárni, de mellette
azokat is, akik mellette agitáltak. Elképzelhetõ, hogy mennyire meg voltam
ijedve, de végül megúsztam a dolgot.
A pesti forradalom idején Andrásoffszky hivatta Borbélyt: - Borbély elvtárs,
úgy hallottam, hogy maga a menzán a
Szabad Európa Rádió adásait hallgatta!
Mire Borbély: - Rektor elvtárs, én nem
hallgattam a Szabad Európát, mert az
hazudik, de Moszkvát sem, mert az szintén hazudik. Én Londont hallgattam,
mert az igazat mond.
Ezt a nagy bûnt súlyosbította az a tény
is, hogy az édesapja régi szociáldemokrata vezetõ volt, aki az 1948-as pártegyesítésnél nem volt hajlandó a kommunista
pártba belépni. Így hát kizárták Gyurit.
(L.B.I.) "Az 1956-os IMSZ alapszervezeti választásokon büró taggá választanak, Piros Ferenccel, Ferencz Lászlóval
és Nagy Lajossal együtt. Hogy még kiknek a társaságában, arra nem emlékszem. Ezekre is csak azért, mert a mi
megválasztásunkat a tartományi pártbizottság nem hagyta jóvá. Ebbõl elég nagy
kalamajka kerekedett, mert a frissen
magalakult Egyetemi Diákszövetség számon kéri az illetékes szervektõl, hogy mi
az oka a négy megválasztott kolléga kizárásának a vezetõségbõl és hogyan is
állunk a demokráciával?!
Így híresültem el a "Négyek Bandája"
tagjaként, olyannyira, hogy a Román
Munkáspárt Magyar Autonóm-tartományi Rendkívüli Tartományi Büró-ülésén
(amelynek Jegyzõkönyvét Marosvásárhelyen iktatták 1956. december 27-én,
83. sorszámmal) annak fõ napirendi
pontjaként 16 nagyon nagy és nagyon jó
központi bizottsági és tartományi bizottsági elvtárs hosszas órákon át tárgyalta
az esetünket és nagy körültekintéssel
dolgozta ki az ellenlépések több éves
stratégiáját. Nem azonnali megtorlást,
nehogy a diákság felzúdulásához vezessen, hanem alattomos és elhúzódó, jól
kidolgozott megsemmisítését az "ellenségnek."…
Ötödév. Egyesek szerint, aki idáig eljutott, azt már az Isten se menti meg attól,
hogy orvos legyen. Kivéve, ha 1958-at
írnak és a marosvásárhelyi OGYI-be jár.
Ekkor jutott eszébe az elvtársaknak
benyújtani a számlát a magyar egyetemnek És érvényt szerezni az 56 novembe-
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rében hozott titkos tartományi párthatározatnak Szépen sorban kinyírni a
"bûnösöket", példát statuálni, hogy mindenkinek elmenjen a kedve mindenféle
mozgolódástól. De mert nyíltan nem
lehetett megmondani, hogy mirõl is van
szó, újabb indokokat kellett találni,
újabb bûnbakokat keresni és találni!
Megrendezik az ominózus kultúrpalotái
nagygyûlést, amely végül Kórody tanár
úr bebörtönzéséhez vezetett, és amelyet
sokan megírtak a kollégák közül, ezért
nem részletezem, kivéve azt a személyes
tapasztalatot, hogy a szünetben felszólítottak Bárányi Ferenccel együtt engem
is, hogy álljunk fel és ítéljük el Kórodyt,
akkor eltekintenek a mi hibáink feldolgozásától. Miután mi ezt kereken megtagadtuk, akkor következett az, hogy
mindkettõnket kizártak az IMSZ-ból, a
kúlturegyüttesbõl és minden nap vártuk
az egyetemrõl való kizárásunkat is.
A jóindulatú elvtársak megpróbálkoztak még egy olyan ötlettel is, hogy javasolták - hivatalosan - hogy nem kellene
feleségül menni Bárányihoz, mert ez azt
jelenti, hogy hasonló politikai nézeteket
vallok. Mondtam, hogy ennek a politikához semmi köze, halálosan szerelmes
vagyok...Hát ebben maradtunk. Ferencet
letiltották az államvizsgáról két évre,
engem pedig engedtek levizsgázni ötödév végén."
(K.P.) "Ekkor eszembe jut egy 1959.
márciusi hajnal, meg az ezzel emlékezetemben összefolyó még jó néhány.
Engem most gyõzködõ barátommal ott
ülünk az IMF káderosztályán és deklarációt írunk. Elõre megbeszéltünk már
mindent. Nem tagadhatjuk Csernyik
Zoltán barátságát, s nem is akarjuk. De
vádolni sem vagyunk hajlandóak. Jól kieszelt banalitásokkal írjuk tele a lapot. Így
volt. Ezt ismételgettük - nap mint nap.
Hiába próbálták, hogy önmagunknak is
ellentmondjunk egyszer, nem sikerül
nekik. Annál inkább ellentmondtak nyilatkozataink másnak vagy másoknak,
valakinek vagy valakiknek. És a
nacionál-kommunista diktatúra hengere
reánk taposott."
(Lá.J.) "Az elsõ igazi döbbenet azon az
ominózus kultúrpalotai gyûlésen ért,
ahol Kórody Ferencet kinyírták. Élénken
él bennem Moghioroº elvtárs tört
magyarsága, és Puskás Erzsébet galádsága. Itt már sûrûsödnek az emlékek. Nem
különösebben fontos, de lehet ma már
senki sem emlékszik egy apróságra, ami
részben magyaráz valamit a gyûlés hangulatából, ezért elmesélem. Mint táncegyüttesi tag véletlen tanúja voltam egy
jelenetnek. Puskás Erzsébet nagyon szeretett volna együttes tag lenni és gyõzködte Kórodyt emiatt. A Kórody válasza,
szó szerint: "Amíg én felelek az együttesért, addig P.E. nem lesz tag!", mire azt a
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feleletet kapta: "Hadd el Kórody, ezt
még megbánod!"
(K.F.Zs.): "Az 1959-es megtorláskor
derült ki, hogy ez is "szervezkedés" volt a
javából, és szegény Kórody tanár urat
múltba-vonulás, helytelen mûsorpolitika
miatt elhurcolták, sokévi börtönre ítélték. Ezen a nevezetes gyûlésen nekem is
volt egy kalandom. A kultúrpalota nagytermében tartották a gyûlést, diákoknak
kötelezõ jelenlét. Érkezésem után Dali
Sanyi hivatalos KISZ titkárunk közölte
velem, hogy a prezidiumba kell ülnöm,
mert diáknak és egy lánynak is ott kell
lennie (Akkor az ilyesmit százalékszámítással határozták meg). Meglepõdtem,
de nem volt ellentmondás. A baj csak
akkor lett, amikor el kellett volna ítélni
Kórody tanár urat, de én is - mint a többi
diák - ehelyett megtapsoltam. Akkor
kérdezte meg tõlem a nagy Központi
Bizottsági kiküldött Al. Moghioroº elvtárs, hogy "a te apád mi?" Büntetésképpen szünetben felrendeltek a tükörterembe, ott kávéztak az elvtársak és feladatul kaptam, hogy szóljak hozzá és
ítéljem el Kórodyt.. Hát én se azelõtt, se
azután olyan hisztériás rohamot nem
produkáltam, mint akkor. Szegény
Horváth Miklós közeges professzor fogta
pártom, õ mentett meg. "Nem látják,
milyen beteg ez a gyermek?" - mondta és
kézen fogva elvitt onnan. Ezt ennyivel
megúsztam."
(K.A.) "V. éven szintén apám miatt, kizártatok UTM (vagy UTC)-bõl. Az évfolyam becsületére legyen mondva, hogy
Dali Sanyinak, aki a gyûlést vezényelte,
csak második vagy harmadik nekifutásra
sikerült megszavaztatnia a kizárásomat.
Az UTM-t nem sajnáltam, csak a hazug
indoklás háborított fel. Piszkos munka
volt. Dali Sanyi, nyilván felsõbb utasításra, nem túl jó szívvel (valahogy látszott
rajta), de megcsinálta.
Aztán jött márciusi 11., az ominózus,
Alex. Moghioroº és Leonte Rautu által
levezényelt gyûlés a Kultúrpalotában,
majd az egyetemrõl való kirúgásunk
napja. Errõl itt nem írok. Ezt a történetet részletesen leírtam, megjelent a
Székelyföld 2006. 9.-ik számában. Itt
csak annyit, hogy ez a történet nyújtotta
akkor számomra legtöbbet emberismeretbõl, barátságból, szerelembõl (Ani
végig kitartott mellettem), szülõi szeretetbõl, és a gyárban, emberszeretetbõl.
Gazdagabb lettem általa egy életre."
Az 1956-os magyarországi forradalomnak és szabadságharcnak óriási nemzetközi visszhangja volt. A nemzetközi kommunizmust képviselõ pártok a Nagy Imre
csoport kivégzése után elég erõsnek
érezték magukat a nemzetközi megtorlás
levezénylésére. Így Erdélyben e megtorlásnak esett áldozatul a Kolozsvári
Bolyai Egyetem, amelynek megszüntet-
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ték önállóságát, valamint a marosvásárhelyi orvostanhallgatók ellen a kirúgások
tömegét hajtották végre.

A kommunista ideológia
elvakult képviselõi
E kötetben számos visszaemlékezõ az
általa leírtakban csakis negatív vonatkozásban emlékszik vissza Andrásoffszky
Tibor rektor elvtárs mûködésérõl (Sz,S.,
Lá.J., A.Gy., I.F.A.), akinek tevékenysége
miatt a végzõsök zöme Moldvába kerül
és megvalósul a marosvásárhelyi orvosi
elrománosítása. Politikai állásfoglalásával
döntõ mértékben hozzájárult nagyon sok
orvostanhallgató végleges eltávolításához, és tudatosan rossz döntéseivel életpályákat tört ketté. Ezért neki és a környezetének mind a mai napig vállalnia
kell e bûnökért a felelõsséget. (Lá.J.) "De
Andrásoffszky elvtársra visszakanyarodva - "tudom, kicsi elvtárs, tovariska" a
három intern év után csak kirúgtak
Marosvásárhelyrõl olyan indokolással,
hogy nincs 9,88-as médiánk. Az ugyanis
csak két embernek volt. De ebbõl is csak
egy maradhatott benn, mert a festett
kommunizmus idejében is volt Isten.
Érdekes módon három hónappal a kirúgás elõtt már kiszivárogtatták azt, ami
következni fog. Amikor tényleg közölték
is velünk, mi "négyek" elhatároztuk, hogy
kihallgatást kérünk Andrásoffszky elvtárstól, mondaná meg a kicsi elvtárs,
miért kell nekünk távoznunk."
"Wiener párttitkár elvtárs gerinctelensége, szélhámossága számos orvostanhallgatónak okozott kellemetlenséget, és
a késõbbiekben volt bátorsága - a jellemtelensége mellett, hogy Svédországba
disszidáljon!"(K.F.Zs.) "Kocsis elvtársnõ
jó elvtársnõ, megérti, hogy a jövõ oktatókádereinek egészséges származásúaknak
kell lennie." - mondja neki Wiener elvtárs. (Lá.J.) "Aztán a sors úgy hozta, hogy
egy páran internek lettünk. A hozzám
közelebb állók, Máté Benedek Vili,
Vofkori Jóska (nyugodjanak békében) és
Szabó Vili. A következményes IMSZ
gyûlésen, ahol a vétségünket tárgyalták,
Wiener elvtárs elnökölt, és nagyon rövid
ismertetése után a vétségünknek megszavaztatta a gyûléssel, hogy mind a négyünket kizárjanak a szervezetbõl és az egyetemrõl is. Na, most kapaszkodj, megszavazták a kedves kollégák! Féltek! Igaza
volt a bácsinak, aki azt mondta, hogy az
értelmiség nem osztály." Nem feledkezhetünk meg a káderosztály egyik vezetõjérõl, Demeter elvtársról sem.

Kihelyezés után: 1960-1989 között
(L.J.) "Végül az 1960-as kihelyezések az emberi megalázás tipikus példái - hisz
az évfolyamunk fele Moldvába került."
(K.F.Zs.) "3 év Marosvásárhelyen, aztán

Kolozsvárról románokat hoztak és mi
akik versenyvizsgáztunk mehettünk
ahova a szemünk látott." (I.Á.)
"Körorvosi tevékenység, mondhatnám öt
év a pokolban. Nem volt út, a mentõautó
tengelytörést szenved. 15 km-es gyaloglás. Váróterem! Egy mocskos, egérrágta
rendelõ, egy ütött-kopott szekrénnyel,
egy repedezett üvegasztal, egy fémdoboz
három fecskendõvel, 20 horgas végû
injekciós tûvel, egy rozsdás csipesz.".
(M.J.) "Orvosi lakás (3x5 szoba, 1,5x3
konyha) villany nélkül, víz az udvari kútban, beteggel közös latrina a kertben, az
esõben csak gumicsizmával közlekedtünk, az eszközös sterilizálása az udvaron
vaslapon szabad tûzön, az egész épületben hemzsegtek az egerek." (V.J.)
"Enyeden a munkahelyemrõl lopom a
fát.". (B.Sz.) "Dicsõszentmárton: "dicsõnek nem dicsõ, szent még úgysem, Mártonnak is csupán marci". Lakás nincs,
Héthónapos terhes feleséggel, kórteremben, két vaságy, pléh éjjeli szekrények
nedves mozaik padló. Sanepid kis raktára 2x3 m. Felajánlott lakás: manzárdszoba fenn, konyha lent. Árnyékszék az
udvaron. A bérbe a tulajdonosnak sem
volt beleszólása, mert azt a lakáshivatal
tisztviselõje állapította meg. …összeraktam négy vastag könyvet, arra fektettük a
kisbabát.". (I.F.A.) Nem volt mit ennem.
Szülések éjszaka, petróleumlámpa mellett. Köteleztek, hogy vegyek részt az
emberek meggyõzésében, hogy lépjenek
be a kollektív gazdaságba. A hangnem,
ahogyan beszéltek, felelõsségre oktattak,
kettõs mérce". (T.G.G.) "Lealacsonyító
kontrollok. Börtönnel fenyegettek. De
jól is lehetett kijönni: ha felcsomagoltam
õket pálinkával és élelemmel. Temesváron, ha még egy szót szólok magyarul
megpofoz."
(T.A.R.) "Brassóba nem jutottunk be,
mert az zárt város volt.". (L.D.M.) "Marosvásárhely zárt város volt 1978-ban.".
(N.P.) A fiamat szüleim nevelték, havonta egyszer láttam. Reggelenként újságolvasással kezdtük a napot, sorra mindenki
volt "fõ felolvasó". 1974-tõl 1994-ig ingáztam, mert Marosvásárhely zárt város
lett, hiába születtem ott.". (K.F.Zs.)
"Ingázás 64 km-re.". (Cs.J.) "Ekkor változatták meg a tartományok határait"
(1962-ben). A feleségem szülei lakásában nekünk is jutott egy fél szoba. Húsz
évig ingáztam. Mi voltunk a fekete bárányok, akiket elmarasztaltak a gyûléseken.". (O.M.) "28 évig ingáztam."
Nevem: Pallai László, de személyigazolványom ez szerepel: Vasile Iosif
ªtefan.
(I.Á.) "Nevem Illyés Árpád, így két llyal. Árpádként sok gondot okoztam
"hazánk" többségi nemzetének. (Sz.K.)
"Az írógép birtoklása az állam biztonságát fenyegetõ eszköznek minõsült a kom-
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munista diktatúra egész ideje alatt."
(B.A.) "Néptanácsi képviselõ lettem
(még IMSZ-tag sem voltam), de úgy
szólt az utasítás, hogy nõk, értelmiségiek,
magyarok és pártonkívüliek is legyenek a
jelöltek között. Így lettem én négy légy
egy csapásra." (F.E.) "Márton Áron püspök urat házi fogsága egész idõtartama
alatt háziorvosaként kezeltem.". (K.Z.)
"Fenyegettek és beléptem a pártba.".
(V.J.) "Nem vettek fel doktorátusra, sehol sem, Vásárhelyen sem, - nem voltam
párttag. (Megjegyzés: 1989 után ledoktorál)" (Sz.I.) "Azt tenném hozzá, hogy a
mi évfolyamunkon nálam tucatnyi jobb
képességû társamnak se lehetett egyetemi karriert választani, hiszen a magyar
egyetem korlátozása volt a hatalom célja.
Már csak ilyen-olyan "végvári vitézkedésre" futotta, többnyire kisvárosi kórházakban. Így lettem Dr. Lõrincz Endre
András professzor utolsó doktorandusza, és védtem meg a disszertációmat
1977-ben." (B.L.M.) "1962 augusztusában a férjemet a marosvásárhelyi épülettervezõ intézetben alkalmazták. Mi
nagyon örültünk, õ mindig egy tervezõ
intézetben szeretett volna dolgozni. Ez
az álma teljesült. Én még két hónapot ott
maradtam a kislányommal Vajdahunyadon. Késõbb az év október elsejétõl az
orvosi egyetem kórélettani tanszékén
alkalmaztak. Ez egy nagy remény teljesülése volt számomra. 42 évet itt az egyetemen dolgoztam. Nagyon szerettem ezt a
munkát, a diákokat is, de sajnos feletteseim nem méltatták. Csak a munkám
kellett, soha nem adták meg a munkámnak megfelelõ egyetemi rangot. A doktorátusi munkámban is elgáncsoltak.
Letettem a kötelezõ vizsgákat, megvédtem a szakdolgozatokat, de a dolgozat
megvédése már nem volt lehetséges."
(A.Gy.) "Miért nem zártok ki engem a
pártból, hiszen tudjátok, járok templomba! -Ha kizárnánk, a következõ vasárnap
a templomok tele lennének párttagokkal!" (I.L.) "Nõgyógyász szakorvosként 13.000 újszülöttet segítettem világra
jönni és több mint 3000 nagy nõgyógyászati és szülészeti mûtétet hajtottam
végre. Ezek sajnos sötét és kegyetlen
évek voltak 1989-ig - amíg rendõrségi felügyelet alatt kellett dolgozni!" (Sz.S.)
"Bíró Géza barátom vezetõ funkciót
ajánlott. Megyei anya- és csecsemõvédelmi felügyelõnek szeretett volna kinevezni. Ehhez is párttagság kellett volna.
Beszervezés Maroshévízen: visszautasítom, a felhívható telefonszám a következõ volt: 111244."
(L.B.I.) "1979-ben Ferencz fiunk sikeresen felvételizett az orvosi egyetemre,
kevés boldogabb embert lehetett találni
akkoriban, mint amilyenek mi voltunk.
Aztán október 7-én hajnalban azzal ébresztettek, hogy a 19 éves, egészséges,
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szép fiunk holtan fekszik a Gyiroki út
egyik tömbháza elõtt. Máig ismeretlen
tettesek ismeretlen okból meggyilkolták.
Mindenesetre, amikor a lányom bejelentette, hogy ki akar telepedni Magyarországra, nem volt jogunk nemet mondani."

Erdélyben 1989 után
(I.Á.) "Nálatok Temesváron forradalom volt. Három napos mámor, utána a
magyarság kisemmizése, másodrendû
állampolgárai lettünk ennek a balkáni
fertõben fetrengõ országnak.". (B.S.) "Mi
is azt hittük, 1989 meghozza számunkra
a várva-várt csodát. Nem így lett." "Én a
Forradalom" hozta pénzszagú világtól
megundorodtam. Nem kérek belõle!
Nem tudom, hol volt ez a sok szenny, ami
a felszínre tört!" (G.Sz.J.) "Az 1989-es
"események" után …a munkatársi viszonyok megromlottak …Az állandóan
romló munkahelyi hangulat 1990. március 19. után vált számomra elviselhetetlenné. (A híres fõtéri román-magyar
verekedésrõl van szó, a faluról szervezetten behozott román földmûvesekkel,
akkor vakítják meg fél szemére Sütõ
András írót.) Sok addig barátnak tartott
kollegánk szélsõséges nacionalista gyûlölettel nyilvánult meg velünk szemben, sõt
utólag kiderült, hogy aktív résztvevõi voltak az események szervezésének. Mindez
oda vezetett, hogy 1990. május 1-tõl korkedvezménnyel nyugdíjaztattam magam.". (I.Á.) "1978 õszén sikeres fõorvosi vizsgát tettem, csak 1990. júniusában
érkezett meg az Egészségügyi minisztériumtól az osztályvezetõi fõorvosi kinevezésem. Azon a vidéken egyre nyomasztóbb lett a "VATRA"-s jelenlét, az LLY és
az ÁRPÁD név nagy szálkává vált a szemükben. Én pedig egyre rosszabbul tûrtem a sok megaláztatást. Gyorsan nyugállományba vonultam. Ezzel nemcsak
anyagi hátrányom fokozódott, de most
elõször lelki egyensúlyom is megbomlott
…Még csak egy remény fûzött Nagybányához, hogy részletre megvásárolhatom
a kétszoba-konyhás szolgálati lakást, 15
évi várakozás után. Az épület eladhatatlanná vált, visszakérte és -kapta eredeti
tulajdonosa (a 85 éves német állampolgár Degenfeld).". (L.D.M.) "A fõorvosi
kinevezésemet 1990-ben kaptam meg, 13
évvel a vizsga letétele után."(O.M.)
"Lebegek a lét és nemlét határán.".
(L.D.M.) "Puccszerûen váltottak le 1997ben a megyei fõorvosi posztról.".
(K.F.Zs.) "1993-ban (!) a férjem nyakába koncepciós pert akasztanak." (P.L.)
"Itt állunk és állunk most is helyt.
Gyermekeink, unokáink sem szándékoznak elmenni." (K.P.) "Én magam pedig
hálás vagyok jó sorsomnak, és egyben
büszke is vagyok arra, hogy itthon maradhattam, hogy azt a szellemet nem árultam

2010. december

Másoknak világítva
el, és most amikor nyugdíjba vonulok,
tiszta lelkiismerettel állíthatom, hogy
végigszolgáltam egy életet, egy közösséget.". (B.A.) "Nagyváradon civilizált
városban élünk, csak az országot választhattuk volna meg jobban." (V.J.)
"Megtanultunk "túlélni", de nem Élni!"
(F.Gy.) "Az egészséget pénzben kifejezni
nem lehet. Ma becsõdölt a világ. Ma az
értékek válságának világát éljük. Elvesztettük az irányt, és az egymás iránti bizalmat." (N.P.) "Átalakuló világunkban, lassan már csak a pénz és a hatalom számít."

Elvándorlás messze
Akik írásokat küldtek a kötetbe, azok
közül 12-en vándoroltak el, távolra
Erdélyi szülõföldjüktõl. (S.J.) "1980-ban
sikerült egy nyugat-német turista útlevelet szereznem, és második feleségemmel
kinn maradtunk, 4 éves kisfiunkat garanciaként otthon kellett hagyni, és csak egy
év után tudtuk a Vöröskereszt útján
kivinni. Néhány nehéz év után (talán legnehezebb idõszak volt a müncheni egyetemi klinikán eltöltött éveim, az itt uralkodó rossz kollegiális légkör miatt).".
(V.N.W.) "Nem szeretném az elsõ hónapokat még egyszer átélni! Német állampolgárságot, ideiglenes lakást, anyagi
segítséget nagyon hamar megkaptuk, de
õrült bürokrácia árán. Mindenesetre a
szentgyörgyi rövid munkaidõrõl csak
álmodni lehetett: reggel 8-tól délután 17ig, de gyakran 19-ig, sokszor éjjel sürgõsségi esetek miatt be kellett utazni."
(M.K.) "1981-ben áttelepültünk Németországba, ami nem volt éppen olyan egyszerû. Mindenekelõtt a nyelvvizsgákat
kellett letenni, aztán a diplomákat elismertetni." (F.K.O.) "Az orvosi diplomámat senki sem kérte és senki sem látta
Amerikában."

Orvosi hitvallás
(Lá.J.) "Egy orvos az anyanyelvén tudjon minden beteggel beszélni." (A.Gy.)
"Mindhalálig büszke leszek, hogy
Marosvásárhelyen végeztem." (I.F.A.) "A
vásárhelyi orvosképzést, szellemiségét
nagyra értékelem, újra orvos lennék.".
(G.Sz.J.) "Végezetül szeretném elmondani: büszke vagyok, hogy ennek az évfolyamnak a tagja lehettem. Köszönöm,
hogy vagytok, hogy találkozhatunk!"
(Sz.I.T.) "Talán hányatott sorsunkból
annyit mégis leszûrhettünk, hogy van
amiben nem csalódtunk. Nem csalódtunk két kezünk és két féltekénk erõfeszítéseiben. Nem csalódtunk a megpróbált barátságok erejében. Nem csalódtunk a múltunkhoz való ragaszkodás
vigaszában. Sajnos nem csalódtunk mindenkinél erõsebb veszélyérzetünkben.
Nem csalódtunk abban, hogy igaz és
nagy óhaj, mely szerint nagy szükségünk
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volna egy hazára, de annak még nagyobb
szüksége van most reánk. És soha nem
csalódtunk a gondviselésben. Még megkísérelünk álmodni, még kötelességünk
utódainkat is álmodni tanítani, és igen
célszerû lenne számvetést készítenünk a
végsõ nagy álmodás elõtt. A haza és a
nemzet becsületét és jövõjét azonban a
leghatározottabban kérjük számon magunkon és embertársainkon egyaránt."
A kötetben szereplõ visszaemlékezések
összessége Erdély XX. századi történelmének áttekintésére adott lehetõséget. A
visszaemlékezõk döntõ többsége a sorsuk által nyújtott eseményeket úgy fogta
fel, hogy annak személyiségüket érlelõ
hatása végigkísérte egész életüket.
Az erdélyi néppel sorsközösségben
alkotó, tevékeny orvosként értékelték az
eseményeket, amelyek velük, körülöttük
és a kisebbségi létben élõkkel történtek.
A kisebbségi sorsuk miatt megtanulták,
mit jelent kitaszítottnak, megalázottnak
lenni a többségi politikai vezetés által, és
soha nem követték el azt a hibát - ez
határozottan tükrözõdik a visszaemlékezésekbõl -, hogy kitaszítsanak, megalázzanak másokat.
Kihelyezésük pillanatától kezdve nem
ösztönösen, hanem tudatosan is törekedtek arra, hogy megéljék az életüket.
Mint orvosok megfeleltek a feladatuk
elvárásainak, hogy a betegek egészségi
problémáját megoldják, felvilágosítsák
õket a kezelésekrõl, sõt vázolták a megelõzés módozatait is. Példát mutattak az
erdélyi társadalom valamennyi rétege
számára, hogy nem létezik elsõ (kivételezett), második és harmadik beteg család.
Legtöbbjük számára a köpeny zsebe
"üvegzseb" volt, mert nem kértek és nem
fogadtak el paraszolvenciát. Ezt bizonyítja jelenlegi anyagi helyzeteik, egyesek csak a nyugdíjaikból tengõdnek "a
lét és nemlét" határán.
Visszaemlékezésük szavain átfénylik,
átviláglik, hogy mindannyiuk számára
fontos a család, a házastársak kölcsönös
szeretete; a gyermekek, az unokák iránti
szeretet és viszontszeretet, és büszkék
családjaikra.
Jellemzõ személyiségükre, hogy nem
olvastunk dicsekvõ himnuszokat önmagukról, nem kérkednek a hivatalosságok
által adott kitüntetésekkel, mert valószínûleg osztják azon véleményünket, hogy
a kitüntetések az átadás pillanatában el
is évülnek a társadalom közítéletében.
Véleményünk szerint óriási szükség
lenne a magyarországi orvosegyetemek
egy-egy évfolyamának hasonló szintû
szintézisére, hogy felszínre kerüljenek a
magyar történelem igaz, átélt és megélt
gyöngyszemei.
Prof. Dr. Vincze János,
Dr. Vincze Jánosné
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A Marosvásárhelyen 1960-ban végzett
orvosok 50 éves találkozójára
Vasárnap van. Istentisztelet után
olvasom az 50 éves találkozó szervezõinek üzenetét - írnék néhány köszöntõ
szót erre az alkalomra.
Nagy tisztesség ez - érzem -, s idõben
fékezhetetlen gondolataim máris iramlanak ama 1954-es õsz felé. Ezt a hangulatot énnekem valahogy mindenkor a
Klastrom utca árnyas emelkedõje vagy
éppen ereszkedõje hozza vissza. Egyébként is olyan ez, mint eddig megtett felés levezetõ életutunk.
Uram Istenem! Milyen fiatalok voltunk s mennyire nem gondoltunk akkor
arra, hogy még emberi mércével is milyen rövid az az idõ, amelynek szolgálatára szegõdni készültünk.
Végtelen jövõ tárulkozott hívogatón,
tapasztalatlan szemeink elõtt. Tehát azt
sem sejtettük, mennyire kiismerhetetlen… Jövõ? Hiszen a jelennel sem voltunk még tisztában, s önmagunk ismeretében is csak úgy lépegettünk, mint
unatkozó szabadságos a tengerpart
apró hullámok nyaldosta fövényein. Inkább közelgõ s távolnak tûnõ reményvitorlák sziluettjeit kémleltük, s - legalábbis mi fiúgyermekek - a leendõ kolléganõinkéit.
Nézegettük az új környezetet, méregettük egymást és lelkesedtünk, lelkesedtünk, világokat akartunk birtokolni.
Ismerjük ugye: pirulnivaló történet, ha
egyáltalán igaz, de jellemzõ: "félre öreg,
elõre a doktorok". És már fel is villan
lelki arcképcsarnokomban minden "studencek" Matyi bácsijának bölcs és megértõ mosolya. Aztán természetesen a
minorita rendházbéli menza illatai - mit
illatai, szagai - mely õsöreg épületnek és
légnemû üzeneteinek együttese óvatosan nehezedett és ereszkedett a rendõrség alant terpeszkedõ udvarára.
Az akkor még nem is sejtett igazság
aztán az Apolló, valaha a Vásárhelyi Találkozó transzszilván történelmi beszédeinek gazdát adó, épülete elõtt hangzott el - nem is egyszer - egy szívünknek
kedves alkoholista szájából. Rekedtes
hangján Siklódi szólt hozzánk imígyen:
"Ne sírj, tudom, hogy fáj…tûrjetek székelyek", hogy aztán tovasiessen bizonytalan
léptekkel, tréfás hangulatban üldözvén a
testvér transzszilván nemzetbéli hasonmását: Bucurt. És hallom a gázpalackos
busz sofõrjét a Hangya központból lett
pártház elõtt: "Lordok háza, ez itt a szökõkút …jelenleg nem szökik".

Eddig a hangulatokról, hogy visszaröppenhessünk a múltba.
De kik is voltunk mi?
Egy teljesen inhomogén, de tudtán kívül közös sorsra szánt csapat. Lettek
belõlünk sikeresek és sorsukkal elégedetlenek, terheiket hírnév fényében,
vagy szürke árnyékban hordozók, nagyszerû dolgokat és tévedéseket egyaránt
magukénak tudók, s most a harmadik
felvonásban - szinte észrevétlenül - teljesen homogének.
Természetesen ez egy igen felületes és
gyors áttekintése az életünket jelentõ
történelmi szakasznak. A valóság ennél
sokkal bonyolultabb és fõleg - amint azt
Siklódi megjósolta -fájdalmasabb volt.
Az az inhomogén csapat, mely elõször
rótta dinamikus léptekkel a Klastrom
utcát, a legkülönfélébb gyökerekkel bíró ifjakból állt, akár csak az akkori erdélyi magyar ifjúság, s nem hinném,
hogy ez nem volt így az egész Kárpátmedencében, sõt azon túl is. Mi, akik itt
most egybegyûltünk s azok, akik már
nem lehetnek itt, a legkülönfélébb lelkiszellemi átalvetõvel érkeztünk Marosvásárhelyre.
Mert volt közöttünk olyan, kit szülei
azzal indítottak útra, hogy ez a rendszer
íme orvost csinál a gyermekükbõl, s voltak olyanok, akiket azzal, hogy: ha orvos
akarsz lenni, hat éven át s még utána is
hallgatnod kell arról ahonnan jössz.
És voltak olyanok, akik azzal indultak, hogy: használd ki a szüleid társadalmi beskatulyázása adta szerencsés lehetõséget, de tudnod kell, hogy nagy árat
fizetett ezért a családod, amikor a képmutatás álarcát öltötte magára.
De voltak olyanok is, akiket az egyébként osztályellenségnek számító család
eresztett el úgy, hogy önmaga elõtt is
álarcot öltött, s még saját magának sem
vallotta be, hogy valaha - ahogy mondani szokás - szebb napokat látott, vagy
gyónt-áldozott, esetleg úrvacsorát vett.
Hogyan lett volna elvárható, hogy
ideérkezvén, vagy néhány év szellemet
nyitogató oktatása, no meg érlelõ hatása után valamennyien világosan és egységesen lássuk azt, amit ma a legegyszerûbb ember is lát, ha csak ki nem kapcsolja érzékszerveit és gondolkodását.
Ilyen könnyû visszatekinteni… s ennél
is nehezebb volt elõre látni. S akkor
még nem is számoltunk azzal, hogy kettõs és egymást erõsítõ ármányok ködein

kellett volna átlátnunk, hiszen osztály és
nemzetiségi harcok kettõs - egymást álcázó - robbanásra kész, és egyben idõzített aknamezején andalogtunk, egyre
többen párosával, alapjában véve mit
sem sejtve.
Az az életnek nevezett eseménysor,
mely esetünkben az emberiség egyik
leghatalmasabb korszakváltását ívelte
át, így kezdte el homogenizálásunkat.
Ez a kiszámíthatatlan turmixolás, melynek alávetett minket sorsunk, e nagy
koktélkeverõ, egyének és csoportok ütközésével is járt és fájt. De egyre csak
folytatódott, fáradhatatlanul és egyre
bonyolultabb módszerekkel.
És itt merül fel az annyit kerülgetett,
vagy sokszor éppen ellenkezõleg feleslegesen túlbeszélt kérdés arról, hogy hol
vannak köztünk az áldozatok és merre
az ártók?
A magam részérõl az eddig elmondottakat elegendõnek tartom arra, hogy
befejezettnek tekintsem ezt a vitát.
Nem vonom kétségbe annak jogosságát,
hogy egyesek a történelmi hatások mellett felemlegethetnek emberi gyengeségeket is. Igaz. Nem vagyunk egyformák,
s az azonos hatások alatt és hasonló
elõzményekkel rendelkezõk sem cselekedtek mind egyformán. Csakhogy mára, sok szenvedés után és az egységes
magyar nemzet igen veszedelmes fordulópontján egyensúlyozva, nem az egyéni
sorsok kiváltotta indulatokat tekinteném elsõdlegesnek, hanem az utolsó
pillanatban elkerülhetetlenül szükséges
egységet. Ennek pedig egyik pillére
lehet a múlt bölcs és tapasztalattá érlelõdött feldolgozása.
Félreértések elkerülése végett, itt
nem gondolok a nemzetnek ártó és azt
ide juttató, köreinkhez nem köthetõ néhányak felmentésére. Az egy nagyobb
léptékû történet. Míg felénk áldozat és
áldozat árthatott egymásnak, amott
tudatosan ártani akarók maguk akartak
lenni a turmixolók. Pokolfajzatokra
nem lehet érvényes még a keresztényi
megbocsájtás sem.
Imígyen lezárva viharos vásárhelyi
éveink és egész eltelt életünk eme kényes kérdését, szeretnék inkább néhány
lélekemelõ dologra emlékezni, olyanokra melyek nélkül nem azok lennénk,
akikké lettünk. Mindenekelõtt arra a
tanári karra, mely a maga - saját tanítványaihoz hasonlatosan -hordozott inho-
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mogén jellege és a zord idõk ellenére,
olyan egyéni példákkal volt képes szolgálni nekünk, melyek nem csak szakmai
oktatásunk, hanem orvossá válásunk pilléreit is jelentették. Sõt az emberré válásunkét is. Sajnos a mai globalizált és szabadnak mondott oktatásban egyre ritkábbak az ilyenek.
Aztán gondolok a szétszórattatás hatalmas tesztjére, mely bizonyította, hogy
képesek voltunk helytállni a világon
mindenütt. Helytállni, mint orvos, mint
harcos ember, mint magyar.
Elsõsorban azonban annak nagyszerûségére szeretnék rámutatni, amit az
itthon maradottak helytállása igazolt,
ennek az évtizedek alatt bizonyítottan
csapattá kovácsolódott társaságnak a
minõségét illetõen.
Ugyanakkor arra is figyelmeztetek,
hogy teljesen felesleges annak feszegetése, miszerint ki hogyan és miért ment
s ki milyen okból maradt. Ahány történet annyiféle, és mindegyiknek nagy és
súlyos magyarázatai vannak. Mindnek
hátterében nagy és súlyos erõfeszítések
rejtõznek. Ezért mindegyikben, maradásban és menésben egyformán, a legfontosabb a teljesítmény felismerése s
azon belül is az emberként megmaradás
példája.
Nem maradhat említés nélkül az a
sokmindent bizonyító igényünk, mely
valóságos sikertörténetként áll mögöttünk. És ez a kapcsolatok folyamatos
ápolásának gyönyörû szép igénye és
lánca. Felesleges a sok szó arról, hogy
ennek minõséget igazoló és példát
mutató tartalmát elemezzük, de feltétlenül szükséges kiemelni azt az erõfeszítést, melyet László Bárányi Ildikó vállalt
magára e történeteinket, mondandóinkat, tapasztalatainkat összesítõ kötet
szerkesztésével. A szöveggyûjtemény
nem öncélú, nem belterjes, már több
komoly és elismerõ kritikát hallottam
róla, s fõleg kortörténeti jelentõségérõl.
Ez a korosztály egyike az utolsóknak
azok közül, kik a szükségbõl csodamód
létrehozott, a békeszerzõdés eredményeként létrejött Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem hõskorában tanulhattak
itt. Emlékezzünk nagy hálával és tisztelettel azokra, akik ezt kiharcolták. Ennek a harcnak, ha megtépve is, de máig
hatnak eredményei.
És anélkül, hogy e rövid gondolatsort
nevekkel egészíteném ki, gondoljunk
most és minden maradék napunkon
azokra, akik elõrementek. Az idõ kegyetlen szabályai szerint eltávozott
tanárokra és az idõ szabályain túl fellelhetõ okokból minket korán elhagyó társainkra.
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Másoknak világítva
Gondoljunk ifjúságunkra, az együtt
töltött évekre, az egykor volt városra a
Klastrom utca fáival és az utána következõ küzdelmes évekre, életünk gyógyító munkában és utódok nevelésében
eltelt legfontosabb szakaszára. Aki
teheti, fogja meg annak a kezét, aki
ezen az úton elkísérte.
És készüljünk arra, hogy még nincsen
vége. Hiszen mindnyájunknak, a közöttünk még fel-felbukkanó aktív gyógyítóknak éppen úgy, mint a nyugalomba
vonultaknak van egy közös nagy feladatunk: tovább kell adnunk a fáklyát.
Ezért gondoljunk az utánunk következõkre s keressük a lehetõséget megsegítésükre, eligazításukra, a mára újfent és
másként áttekinthetetlenné vált utakon.
Soha nem volt ez ennyire drámaian fontos, idõszerû és a maga nemében a leghétköznapibb módon állandó feladat.
Mert a megmaradás imperatívusza egy
ilyen kipróbált társaságot különösen
nagy felelõsséggel ruház fel. A most kiérdemelt aranydiplomának, minden
külsõségétõl függetlenül, erre kell figyelmeztetnie minket.
Kívánom, hogy ennek jegyében teljen
az, ami még elõttünk áll, s hogy ezen a
poszton is hasonló sikerrel munkálkodjunk egészen addig a... legfelsõ diplomáig.
Idáig érvén az írásban, a hangulat
ereje elragadott és ezért zárásul - engedelmetekkel és ezúttal valóban belsõ
használatra - egy költõi ambíciókat nélkülözõ, de mégis lírai gondolatsorban is
összefoglalom az elhangzottakat.

FELEJTHETETLEN
50 éves egyetemi találkozónkra
A Klastrom utcán felfelé,
- csendjét a léptünk felveré ifjú csapatunk gyorsan haladt,
az andalító, zöld lomb alatt.
Az emlék átlépve idõt, teret,
visszaröpít s múltba száll veled,
hol annyit jártál ez árnyas úton,
túl vár templomán, s egykori kúton.
Mohó agyunk ekkor tudásra várt,
majd megannyi barátság összezárt
nevelt meg formált, férfivá, nõvé,
ha kell, vizekkel dacoló kõvé.
A Klastrom utcán felfelé,
- csendjét a léptünk felveré tudásunk is gyorsan haladt,
a békésen lengõ zöld lomb alatt.
Nem sejtettünk forrást a vár alatt,
hol a léptünk naponta ott haladt,
míg lenn a völgyben magyar múltjával,
Bolyai, Bernády, Bodor kútjával,

még békében élt a régi város,
kissé még poros, sõt olykor sáros,
de tartást adott a tudás trónja,
falat vont köré, mint egykor Trója.
A Klastrom utcán felfelé,
- csendjét a léptünk felveré a zorduló idõ gyorsan haladt,
a mit sem sejtõ zöld lomb alatt.
Hirdették, hogy e kor jövõt adó,
nem hittük lehetünk mi is faló,
támadhat ránk ép közülünk a gaz,
lerombolva mindazt, mi volt igaz.
Mert kelet tengere dagadva nõtt,
és durva hulláma alatt ledõlt
a múlt, a szép, az az öröknek hitt,
mely megszült, nevelt s szép sírba vitt.
A Klastrom utcán felfelé,
- csendjét a léptük felveré más ritmusra lépõ új láb szaladt,
a mindent elfedõ zöld lomb alatt.
És volt köztünk, aki nem volt bátor,
vagy azt hitte õ a béketábor,
mert fiatal volt, nem vette észre,
mint ver bilincset e kor az észre.
A piszkos kor mely bár õt emelte,
de cserébe lelkét átnevelte.
Most emlék szûrõje átbocsátja,
tettét megértve s megbocsátva.
A Klastrom utcán felfelé,
- csendjét tán örökre felveré gátlástalan hódítók új hada,
idegen hangok idegen szava.
S gyorslábú, fürge évek alatt,
gyûlt a keserv s a tapasztalat,
már megértünk sok döfést s agyart,
mi vadkanként gyilkolt ott sok magyart,
gyilkolt új eszközzel, sokfélével,
üldözés megannyi módszerével,
és elûzött innen annyi szívet,
többet, mint ki jegyzett sanda ívet.
A Klastrom utcán felfelé,
- csendjét egy új kor már elvevé borongva fogyott a régi szép szó,
s egyre több szív lett ott szorongó.
És jöttek új évek és dolgosak,
sikerek, s döntések is, fontosak
kudarc szomorít és jósors vezet,
de minden rossz s nagy bajok felett
megmaradt az elmúlt ifjú korból
amint a sok bölcs tanárunk korhol,
s ahogy tõlük tanultuk rég:
a fáklyánk lángja másoknak ég.
A vén utca ezt nem feledi,
- léptünk zaját emlékezi mert obsitos hadunk ma itt halad,
a felejthetetlen zöld lomb alatt.
Szász István Tas
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Háromkút
Az Isten fizesse meg…
Háromkút az „ortodox törésvonal” mentén helyezkedik el, a gyimesi csángók legtávolabbi, a hegyek közé felnyúló települése.
Alig száz éve kezdtek ide felvándorolni
Gyimesközéplokról az elsõ „telepesek”,
hogy a rengetegben erdõt irtva állandó otthonra leljenek.
A falut egy patak szeli ketté, amely
egyben határ is: két megye, de egyben
két vallás határa is: bal partján laknak
az ortodox románok, jobb partján a katolikus magyarok. Bár a két nép viszonylag jól megérti egymást, a falu
egyik magyar lakója így nyilatkozott:
„Az a plán, hogy münköt nyomjanak, s
õk jöjjenek.” (Plán=terv. A szerk.)
A festõi fekvésû völgyben már csak
ezért sem egyszerû az élet, de az itt lakók összefogással, az egymáson való önzetlen segítéssel küzdik le a sok nehézséget, amelyet helyzetük és a sors rájuk
mért.
Nemrég árvíz rongálta meg az –
amúgy is kivénhedt – iskolaépületet a
faluban. És bár a 165 fõs magyar lakosság a gyarapodás jeleit mutatja, megtörténhet, hogy az életveszélyes állapotok
miatt veszélybe kerül a magyar oktatás.
Ezért iskolaépítésre készülnek a háromkútiak, és összefogásra kérik a magyarságot.
Amikor népes baráti társaságunk elõször látogatott Háromkútra, mindenkit
rabul ejtett a mesebeli tündértáj, ami
fogadott bennünket. Lassan közelítettünk a falu belseje felé. Autóinkat leállítottuk az iskola elõtt. Egyik oldalunkon a település magyarok lakta része,
másik oldalunkon a csendesen csordogáló patak és túlpartján a kisszámú
román lakosság házai húzódtak végig a
völgyön.
A szomszéd házból idõs néni szaladt
felénk.
– Adjon az Isten szép napot kedveskéim! Bé mennének-é az iskolába?
Szívesen kinyitom maguknak.
- Köszönjük, persze, megnéznénk
belülrõl is.
A pici faház ajtaja kitárult elõttünk, és
amikor beléptünk, tekintetünket rögtön
a szembe falon látható nagyméretû fafeszület vonta magára. A feszület egyik
oldalára a Himnusz szövegét függesztet-
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ték ki, tudatosítva a nebulókban és az
oda tévedõ vándorokban, hogy ez
bizony egy magyar nyelvû általános iskola. A „tanterem” fûtését egy viseltes vaskályha biztosította a hideg téli napokon.
Rengeteg könyv és vadonatúj iskolapadok mutatták, néha ide is eljut a segítõk
szándéka, erre az elfeledett településre,
három megye határára.
Közben megérkezett a néni – Ilonka
néni- leánya is, Annácska. Az iskola tanítónõje. Büszkén mutatott egy doboz
szép új könyvre.
- Ezeket a miniszterelnök feleségétõl
kaptuk. –mondta halkan. Szemeiben
büszkeség csillogott, míg az ütöttkopott tábla felé nem fordult.
- Nagyon szívesen segítünk, ha van
valami, amibõl hiányt szenved az iskola.
- Köszönjük. Igazából a gyerekek számára írószerek, füzetek, készségfejlesztõ foglalkoztató füzetekre lenne szükség, mert
nagy a szegénység és sok
szülõ nem tudja a felszerelést megvásárolni a
gyermekének.
A feszület másik oldalán, nyitott ajtón keresztül kukucskálhattunk be
a szépen berendezett
óvodába. A polcok tele
játékokkal.
Nehezen
tudtuk elképzelni, hogy
ebben a kis „fészekben” olyan sok apróság játszik, mászik nap mint nap.
Az épület gyakorlatilag három helyiségbõl állt. Két szoba egymás után az
óvoda és az iskola. A harmadik terem
esküvõk és rendezvények bonyolítására
szolgált.
- Az iskolába 1-4. osztályos gyerekek
tanulnak – jelenleg 7 iskolás-, míg az
óvodába 18 kisgyermek jár, akik 2 éven
belül iskolások lesznek. –adta meg Annácska a választ ki nem mondott kérdésünkre.
Kiballagtunk az iskolából. Tekintetünket ismét rabul ejtette a Hagymáshegység fenyveseinek és a legelõk, rétek
növényeinek festõi zöldje.
Ilonka néni meginvitált bennünket
házukhoz, ahol pillanatok alatt kemencében sült kenyér, friss orda, házi sajt és
vaj, erdei gyümölcsökbõl készített lekvárok kerültek az asztalra. Tizenhatan
voltunk és szégyelltük magunkat. Igen,
mi már akkor is szégyenkezünk, ha valaki igaz szívébõl minden hátsó gondolat
nélkül vendégül lát bennünket.
Ilonka néni azt kérdezte tõlünk, hogy
hol szálltunk meg, mert náluk, a faluban
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is szívesen láttak volna minket. Megkérdeztük, mennyiért adnának szállást.
Értetlenül nézett ránk.
Elmenetelkor azt kell mondani, hogy
Isten fizesse meg. Ekkor mi néztünk
értetlenül. Azóta több alkalommal jártunk Háromkúton, de ez a szeretetteljes, önzetlen gondoskodás mindig megnyilvánult felénk.
Az áradások ezt az aprócska csángó
települést sem hagyták békén. Egy nyári
estén eleredt az esõ és addig abba sem
hagyta, míg a Kisbékás patak el nem
hagyta medrét és nyolcvan méter széles
folyóvá duzzadva elmosta a falu útjait,
kerítéseit, pajtáit, és ami a legnagyobb
baj, az iskolát.
Külsõ segítség nélkül nem tudnak úrrá
lenni ezen a problémán. Az iskola tetõszerkezetét még a tél beállta elõtt újra
kell építeni. Ez a legfontosabb.

Amennyiben sikerül annyi adományt
összegyûjteni, az iskola épületét is fel
kell újítani az elkövetkezõ nyáron. Jelenleg az épület életveszélyes. Ha megszûnik az iskola, a gyarapodó lélekszámú település csak bentlakásos iskolába
tudja a kisiskolásokat is küldeni. Gondoljuk csak el, 7-10 éves gyerekekrõl van
szó. Nem beszélve a 18 óvodásról.
Minden jóérzésû embert kérünk,
hogy támogassa az iskola újjáépítését a
Háromkút településen mûködõ Háromkútért Egyesület számlaszámán.
A Háromkútért Egyesület bankszámlaszáma:
RO53BRDE210SV24286302100
SWIFT kód: BRDROBU
BRD Agentia Gheorgheni Bank
RO-535500 Gheorgheni, Jud Hargita Piata
Libertatii nr 6
Forintos számla:
Johannita Segítõ Szolgálat OTP
Magyarország
HU25117050082041032200000000 Forint
(HUF)

SWIFT: OTPVHUHB
Az utalványra kérik ráírni: HÁROMKÚT
Komlói Erdélyi Kör
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Elõzõ lapszámunk 18. oldalán közöltük Juhos Kiss János figyelemfelkeltõ interjúját Iskola a határom
címmel. Az alábbiakban a megvalósulás elsõ lépésérõl közlünk beszámolót.

A Kemény Zsigmond Mezõségi Szórványoktatási
Központ alapkõletétele
Fontos mérföldkõ a szamosújvári Téka Alapítvány számára 2010. október 9-e. 1993, az alapítás éve, 2000, a mezõségi szórványprogramhoz való csatlakozás, 2006, a Magyar
iskola program elindítása után most alapkõletételre került
sor.
A Kemény Zsigmond Mezõségi Szórvány Iskolaközpont
szükségessége egyre nyilvánvalóbb, hisz a helyi és a válaszúti
kollégiumok diákszáma növekvõ tendenciát mutat, jelenleg
30 településrõl származó 200 tanuló számára biztosítják az
anyanyelven való tanulást. Szakmai oldalról tekintve is hatékonyabb az önálló iskolában való oktatás, mint a tagozatos
iskolában, ahol a magyar anyanyelvû diákokban kisebbségi
gátlások alakulnak ki, a többséghez hasonulnak és identitástudatuk elveszítik.
Mint már említettük, a szamosújvári iskolakép helyzete
nem a legideálisabb: bölcsõde nincs, 5 óvodai csoport 2
intézményben, elemi és 5-8. osztályok a 2-es iskola keretében, líceumi osztályok három tanintézményben (Petru
Maior Líceum, Ana Ipatescu Líceum, Szaklíceum) tanulnak, tehát a magyar gyerekek jelenleg 6 intézmény valamelyikének diákjai.
A minõség biztosításához is fontos lépés, hogy jól felszerelt oktatási intézményben való tanulást bitosítsunk gyerekeinknek, hisz a korszerûen felszerelt román tanintézményeknek nagy vonzerejük van. Mivel Szamosújváron nincs
olyan épület, melyben a Szórványiskola megvalósulhatna, a
Fermei utca 35 szám alatti telken fog felépülni az intézmény.
„Nem úgy van most, mint volt régen”, csendült fel a dal
szombat délelõtt a telken, ahova a meghívottak és a helyiek
a Téka Alapítvány székhelyérõl levonultak. Balázs –Bécsi
Attila, a Téka Alapítvány elnöke köszöntötte az egybegyûlteket és röviden felvázolta az iskolaprogram idõszerûségét
és fontosságát.
A Szervácziusz László által tervezett épületet Gönczi
István kivitelezõ ismertette szakmailag, a tervek alapján.
Szamosújvár polgármestere, Dragan Ovidiu is köszöntötte a
városba érkezõ vendégeket, és további támogatásáról biztosított. A telket a helyi tanács biztosította.
Nagy Melinda középiskolás diák szavalata után Révész
Máriusz, Orbán Viktor miniszerelnök gyermek- és családügyi tanácsadója nyitotta meg a beszédek sorát. Kiemelte a
helyi összefogás fontosságát, a szamosújvári magyar közösség összetartó erejét.
A következõ felszólalók is nagyrészt ismerõsként köszöntötték a helyi magyar közösséget, beszédükben az építkezés
fontosságát hangsúlyozták. Szilágyi Mátyás, a Magyar
Köztársaság kolozsvári fõkonzulja két nyelven szólt az egybegyûltekhez és további támogatásáról biztosította az építkezõket. Nagy Bercel úr, Répás Zsuzsanna Nemzetpolitikáért felelõs helyettes államtitkár asszony irodavezetõje a
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Szülõföld Alap Oktatási kollégiumának üzenetét tolmácsolta. Az Oktatási Államtitkárság nevében Varga Attila mondott ünnepi beszédet.
Csete Örs, az Apáczai Közalapítvány igazgatója, az elsõ
Téka-díj kitüntettetje, minden építkezésünk tanúja, régi jó
barátunk, ismeri és értékeli programjainkat, további támogatásáról biztosított.
Az országos RMDSZ ügyvezetõ alelnöke, Szép Gyula,
majd Románia elnökének tanácsosa, Ekstein Kovács Péter
beszélt. Markó Béla üzenetét Veres Valér tanácsos úr tolmácsolta.
Toró T. Tibor az EMNT ügyvezetõ elnöke Tõkés Lászlónak, az Európai Parlament alelnökének üzenetét adta át,
találóan idézve Kányádi Sándor szavait, mely szerint Noé
bárkájába be kell hordanunk minden értékünket és megteremtjük az elsõ búzaszemet, ha igével élnünk tovább már
nem lehet.
László Attila, megyei RMDSZ elnök és kolozsvári alpolgármester kettõs minõségében szólalt fel, kiemelte a magyar
iskola-projekt közösséget összefogó erejét, valamint a
befektetés fontosságát az egész kistérség számára.
Végül Török Bálint, helyi RMDSZ elnök, alpolgármester
köszönte meg a vendégeknek a megtisztelõ jelenlétet, hangsúlyozva az iskola kiemelt fontosságát a szórványban.
Az alapkõletételt megelõzõ héten a szamosújvári diákok
rajzzal, verssel, esszével fejezték ki, milyen is kellene legyen
az õ iskolájuk. A legjobban sikerült munkák bekerültek az
idõkapszulába, az építkezés dokumentumai, a Téka Mûvelõdési Alapítvány, a Kallós alapítvány, a Czetz János cserkészcsapat bemutatói mellé. Szõllõsi Katalin 5-es diák fel is olvasta versét, „iskola, iskola/nyílj ki már palota”, hangzott a gyermeki lelkesedés.
Topai Kinga, aki óvodás kora óta bentlakó, mezõségi népdalt énekelt, majd a történelmi egyházak képviselõi, Vajda
Dániel református és Küsmödi Attila római katolikus lelkészek megáldották a kapszulát. Közös ima után a jelenlevõ
közjogi és egyházi méltóságok betonba öntötték az idõkapszulát. Nagy örömükre a gyerekek is hozzájárulhattak egy
adag beton beöntéséhez.
Az elsõ lépést tettük csak meg, a neheze ezután következik, a 600-700 gyerek magyar iskolája 2014 szeptemberében
nyitná meg kapuit. A 3 millió eurós befektetést román és
magyar állami pénzekbõl, különféle pályázatokból finanszírozzák majd.
Hisszük, hogy a Mezõség, mely rengeteg értéket adott az
egyetemes magyar kultúra számára, a Kemény Zsigmond
Szórvány Oktatási Központ megvalósulával egy olyan intézménnyel gazdagodik, mely meghatározza a térség jövõjét a
következõ évtizedekben.
Fodor Emõke
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Kitiltott Családok

A kommunista diktatúra Romániában csakúgy szedte élõ „áldozatait”, mint Magyarországon. A
Jancsó család kálváriáján keresztül képet kaphatunk arról, hogyan is mûködött ez az embertelen gépezet. Hantó Zsuzsa Kitiltott családok címû kötetében tragikus sorsú életutakat állít elénk. Íme a Jancsó
család sorsa!
Jancsó Béla családjának sorsa
Romániában és Magyarországon
1945 és 1963 között
Részlet egy kolozsvári újságból:
„Történelmi szakaszt zárt le a Román
Népköztársaság Nagy Nemzetgyûlése Elnöksége tanácsának Rendelettörvénye.
Államosította a volt földbirtokosoknak
az 1945. évi földreform után megmaradt
vagyonát is. Ezzel szocializmust építõ
népi demokráciánk, a nép elsöprõ ereje
véglegesen felszámolta hazánkban a földesúri kizsákmányolás utolsó maradványait…Ezeket a birtokokat használták fel
az ország termelésének szabotálására,
ezeken igyekeztek összeesküvéseket szõni,
akciókat indítani a dolgozók ellen. A dolgozó nép érdeke, Népköztársaságunk fejlõdése nem tûrhette tovább ezeknek a
rablófészkeknek a létezését.”
Részlet a Brassói Népújság 1945. március 6-i számából: „Ezeknek a darázsfészkeknek a felszámolása különös jelentõséggel bír Háromszék megyében, ahol nagy
számban voltak feudális csökevények,
amelyeknek létezése, mint beteges góc,
kórosan befolyásolta népi demokratikus
rendszerünk zavartalan kialakulását.”
Jancsó Béla Erdélyben Sepsimagyarós nevû falu jegyzõje és földbirtokosa volt. Lányai Jancsó Sarolta és Jancsó Katalin családjaikkal Budapesten
éltek. Jancsó Sarolta férje Pongor
Miklós ezredes volt és a VIII. ker.
Bezerédi út 17. sz. alatt éltek. Jancsó
Katalin újságíró férjével, Koréh Ferenccel Budapesten a Szentkirályi utcában élt és ott született kislányuk Enikõ
is. 1945 nyarán Koréh Ferencnek
menekülnie kellett, Amerikába távozott. Haláláig a Szabad Európa Rádió
New York-i tudósítója volt. A románok
háborús bûnök elkövetésével vádolták
és üldözték Amerikában is. Koréh Ferencet a front után Pesten is keresték,
nemcsak a feleségét zaklatták, hanem
a sógornõjét, Pongor Miklósné Jancsó
Saroltát is. Ki akarták hallgatni vagy le-

tartóztatni. Az egyik alkalommal megfenyegették Pongornét, ha nem találják
meg a sógorát, a feleségét viszik el
helyette. Ezért Koréh Ferencné a csecsemõvel még abban az évben hazatért
Erdélybe szüleihez, Sepsimagyarósra, a
szülõi házba, ahonnan 1949-ben kitiltották. Szüleivel és gyermekével Sepsiszentgyörgyre mentek, egy nyárikonyhába. Jancsó Béla és felesége onnan
jártak munkára, oda, ahol éppen foglalkoztatták õket. Jancsó Béláné börtönbe
is került a beszolgáltatási kötelezettség
elmulasztása miatt, miközben földjüket elvették, még a falujukból is kitiltották õket. Jancsó Bélát pedig kényszermunkára akarták vinni, mert a nem
létezõ birtokai utáni beszolgáltatási kötelezettségét nem teljesítette. Mivel õt
nem találták, lányát, Koréh Ferencné
Jancsó Katalint hurcolták el, négyéves
kislánya mellõl 1950. szeptemberében.
1956-ban Jancsó Katalin csodával határos módon érkezett haza. 1963-ban szabadul meg a D.O. minõsítéstõl. 1964ben a Magyarországon élõ Jancsó testvérek: Jancsó Sarolta, Jancsó Tibor, dr
Jancsó Ferenc évekig tartó kérvényezése
után az idõs szülõk és Katalin – lányával,
Enikõvel együtt – Budapestre érkezett
egy szál bõrönddel. Ifjú Jancsó Béla testvérük elesett a második világháborúban,
a legkisebb testvért, Jancsó Ivánt a csurgói gimnáziumból leventeként vitték
Németországba. Késõbb Franciaországban élt, és ott is halt meg. Jancsó Katalin
évekkel késõbb mesélt sorsáról.
Budapesten halt meg 2000-ben.

Jancsó Katalin: Emlékképeim
Államosítások, kényszerlakhely
Romániában
Férjemet a második világháború után
a nyomozók Budapesten állandóan
keresték testvéremnél, Saroltánál is,
meg nálam is. Le akarták tartóztatni. A
szokás az volt, ha nem volt meg a férj, a
feleség is jó lett nekik. Férjem szerencsére hagyott címet, egy ügyvédét. Ha

valami probléma van, forduljak ehhez a
bizonyos Kornélhoz. Mikor a nyomozók
másodszor jöttek értem a budapesti
Bezerédi utcába, csak Sarolta testvérem
volt otthon. Mondták neki, ha a férjemet
nem találják, helyette engem visznek.
Korán rohantam az ügyvédhez a
Kálvin térre. A szobalány nyit, hogy a
doktor úr nem fogad nõket ilyenkor
reggel. Legyen olyan kedves, életbevágó tanácsért jöttem; Koréh Ferencné
vagyok. Az ügyvéd, a Kornél, azt tanácsolta, adjak fel expressz ajánlva lapot,
hogy nevezett személy Erdélyben tartózkodik. Otthon épp Enikõnek melegítettük az uzsonnát, s zörgettek. Mutatták a hajtókájukat. Rám förmedtek:
magát meg ki tanította arra, hogy expressz ajánlva küldjön levelet? Mondom,
engemet senki. Aznap még megkapták
a levelet, próbáld ki máma ezt Budapesten. Enikõ az ölemben ordítozott,
látják, éhes. Jó, jó, fogja a cumit.
Ekkor beláttam, hogy férjem üldöztetésének sosem lesz vége, vissza kell
menni Erdélybe! Arra értem haza Sepsimagyarósra, hogy apáméknál megcsinálták a földreformot, s égbe emelték az adót. Szüleim rám bízták a háztartást, apámnak ötven, anyámnak külön még 25 holdja maradt a másik faluban, Barátoson. Apuska cukorrépamagra vetette rá magát, az oroszok alig
hagytak pár állatot. Negyvennyolc õszén
akkora víz lett, hogy a krumpli mind a
földben rohadt. A Regátból hozatták a
krumplit a disznóhízlaláshoz.
1949-ben jött az igazi államosítás. 6
disznó húsa volt felfüstölve a padláson,
s egy este zörgettek. Hideg szél fújt, de
olvadt a jég az ereszrõl. – Nyissák ki az
ajtót, s jöjjenek ki! – ezt románul üvöltötték. – Mondja meg, hogy Ön kicsoda
– kiáltott ki édesapám.

Menjen ki merre lát!
Ajándék az államnak
– Az állam nevében – felelte erre
valaki csendesebben magyarul. Bejöt-
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tek. Nekünk azt parancsolták, öltözzünk. Apánknak meg: írja össze s egybe
az ingó meg az ingatlan vagyont. Az
állatokat is! Ebbõl kevés volt. Apám átment a dolgozószobába tintáért. Visszahozták karonfogva, hogy a hálószobában dolgozzék, és még egy példányt
másoljon. Ahogy kész lett; na most írja
alá, hogy odaajándékozza. – Kinek? – A
román államnak! Mit gondolt?
Apám azt felelte, ha a kormány ilyen
rendeletet hozott, az õ dolga. De olyan
nincs, hogy én lemondjak a javára.
Nekem meg öregségemre semmi se
maradjon? Eltették a papírokat.
Befogattak a béresgazdával a nagyobbik szekérbe, s gyerünk, mindenki föl.
Fújt a szél, valami permetelt is. A lovak
lecövekeltek. A román felvett egy
durungot, s neki a deresnek. A marhák
bõgtek az istállóból.
Hozzanak más lovakat – intézkedett
a magyar végrehajtó. Hoztak két gebét,
s azok elindultak. Be sem csukták a
kaput. Sepsiszentgyörgyön reggeledett,
mire beértünk. A rendõrség udvarára
kitettek. Akkor már nem Sigurantanak, hanem Securitatenak hívták a
rendfenntartókat. Adtak egy papírost.
Menjen, ki merre lát. Lesz lakáskiutalás, de a városból senki el nem mozdul.
Elõször az ismerõs bábaasszonytól kaptunk szép szobákat.
Erre behívnak a rendõrségre. Mit
képzelünk? Lezavartak a pincébe. Ott
több ismerõs üdvözölt. Lábszárig ért a
víz. Felkuporodva ültek a padon. Félóra múlva megint le a vízbe: itt a maguk
lakcíme, hogy is szólítsuk, nagyságos,
méltóságos, kegyelmes asszony? Kijelölt kényszerlakhelyünk a paplak udvarán a nyárikonyha lett. Nem tartózkodtunk benne mindig négyen. Apuska feljárt a Sugásba, erdõlni. Fakitermelésen
dolgoztak. Anyuska kijárt Barátosra, a
nénjeihez. Nekik se maradt már elkobozni való földjük.
Anyuskáékat onnan küldték volna
börtönbe a beszolgáltatás elmulasztása
miatt. De csak õt tudták leültetni
három hónapra. Cigányok közé került.
Õk kiszolgálták, együtt danoltak vele.
Csak a nedvességtõl egy életre asztmát
kapott. Szüleimmel és kislányommal
közel öt évig éltünk hol Barátoson, hol
a szentgyörgyi nyárikonyhának nevezett putriban.
Amikor a biztonságiak jöttek, hogy
elvigyék az egész családot kényszer-
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munkára, Enikõvel voltam otthon egyedül. Nemrég érkeztem meg a legelõtisztogatásból. A rönköket kellett onnan
kiszedni. S akkor beállítottak. Mutassam meg az igazolványomat. Azzal
kezdték, nem vakartam-e ki belõle a
D.O.- t? Mert akkor biztosan szökni
akarnék. Domiciliu Obligatoriu – kötelezõ lakhely. A pecsét 1949. március 3tól 1963. augusztus 23-áig maradt
érvényben. A dobrudzsai kényszermunkások papírján mind szerepelt.
Egyvalakién nem. Õ azért került velünk
együtt a bajba, mert az egyik családhoz
látogatóba jött Magyarországról.
Éjjel fél kettõkor zörgetett be a négy
katona, egy oláh tiszt s a székely rendõr. A puskát keresték, s hogy hát én
itten ki vagyok? Mondom, a jegyzõ
lánya. Az unokával. Erre a rendõr,
hogy öltözködjünk, megyünk. Ezt a
gyermeket én ugyan nem viszem!
Felkaptam Enikõt. Fönn állt az ágyon
hálóingben és sikítozott. Magamhoz
vettem, hogy csitítsam. A katonatiszt
meg – elõ a revolvert. Ránk fogta egyenesen.
Én kiborultam: maga engem itt öljön
meg, de a gyermek nem megy innen
sehová, érti? A székely rendõr: mit akar
csinálni? Átvinni a szomszédba. Nem
lehet. Akkor ráadom a kabátot. Vigye
át maga a szomszédba, s tegye be. Jó,
adja, majd intézkedünk. Maga meg
öltözzék. Mire vár?
A katonák nézelõdtek. A tiszt megint
rákezdte, hol az apám. Mondtam már,
hogy künn az erdõn, de fogalmam sincs,
merre jár. Felöltözködtem, s látom,
hogy pecsételné le a rendõr az ajtót.
Összekapkodtam Enikõ ruháit. Kidobáltam az udvarra az egészet. – Mit csinál maga? – kérdezte a tiszt. – Megbolondult? Nem látja, hogy nincs holmija? Másnap megtalálták a szomszédok.
Indulás, elég ebbõl – hadonászott a
tiszt. Erre a két katona engem a hónom
alatt megfogott, s a teherautóba föltuszkoltak hátulról. Beszóltak a szomszédba: ott a gyerek, értesítsék a rokonokat. Elhajtottak velem a Securitatehoz. A katonák le nem vették volna a
kezüket a puskájukról a platón.
Koréh Enikõ ugyanerre így emlékezett: – Nálam errõl filmszakadás van.
Arra tértem észhez, hogy egyedül
vagyok és sikítok. A kályhában még pislogott kicsit a hamu. Az udvaron járkáltak a szomszédok. Nem mertek bejönni
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a pecsételt ajtón. Integettek a lámpával, nyissam ki az ablakot. Én az ágyból
nem mertem kimenni. A lábom rettenetesen fázott. Már szürkült, s én azt
hittem, végleg otthagytak, amikor nagyanyó testvére, Irmus, a kocsissal betörette az ablakot. Fölvettek és betakargattak. Amikor Barátoson nagyanyókát
megláttam, egyet se sírtam, de csak
dadogva tudtam megszólalni. A malackámat kértem, és Zsuzsit. Azt harmadnap még elhozták a putri mellõl.
A maga történetét Katalin így folytatta: – Ezt meg se merték írni nekem a
rizsföldekre, amikor már megkapták a
címemet – jelezte vészjóslóan Katinka.
– Másodikban kérte a másik tanítónõ,
Forró Margit, hogy adják az õ osztályába. S õ valamit tett a dadogás ellen,
mert az megszûnt.
Visszatérve az elhurcolásomhoz, nekem akkorát rendült a szívem, mikor a
Securitate világos ablakait megláttam,
hogy azt hittem, kiesett. Hát az esett le
ott nekem, hogy visznek Szibériába rögtön. Ahogy a kocsi lassított, kidobtam
magam. Jellemzõ, nem a katonák ugrottak utánam, hanem a sofõr, a Fancsali
Rudolf. Ismertem Zilahról. De nem tört
egyetlen csontom sem. Löktek befele a
kapun. Ott álltak már vagy harmincan.
Én félreszédültem a kerítés mellé. S ott
elkezdtem pisilni, pisilni, pisilni… A
katonatiszt ordított rám, meddig pisilek? Mire azt nyögtem, hallja, hogy pisilek, nem, s aztán odábbment. Sorakoztatta a többieket.
Az épületbõl ki sem jött senki. Pedig
mocorogtak egypáran az ablakok
mögött. A székely rendõr irányított
bennünköt az autókra. Ilyen szovjetek
voltak, Zil-gyártmányok. A többi sofõr
pufajkában és usánkában. Úgy néztek
ki, mint az oroszok. Bevittek Brassóba,
a felhagyott repülõgépgyárba. Ott
aztán megszaporodtak a katonák,
körülforgott bennünket vagy egy század. Gyerekek is voltak már akkor a
transzportban, lányom lett volna a legfiatalabb. S akkor aztán le kellett
feküdni mindenkinek a földre. Esett
ránk a havas esõ. Kitettek az udvarra
egy asztalt. Odaült a tiszt meg egy
másik rendõr. Térden kellett csúsznunk
az asztalhoz, s bevallani, hány hold földünk volt, meg hogy elég-e, ha mindenki csak méltóságos, a szokásos idétlenkedés. De semmi feljegyzés, hanem
megint vissza a teherautókra és irány az
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állomás, a legkülsõ rakvágány. Megint
asztalt tettek a tehervagonok mellé,
elkezdõdött a népszámlálás, nyolcvanan
kellett volna lennünk. Ott hat órán át
számoltak, megint guggolva kellett járnunk, hogy az utcáról senki ne vegye
észre, mi történik. Általában többen lettünk, mert a gyerekek remekül szórakoztak. Visszamásztak az asztal mögül,
s ismét megszámláltatták magukat.
Végre felszállhattunk a vagonokba.
Mindenikbe két katonát is zártak a biztonság kedvéért. Hát ezek is velünk
szenvedtek étlen-szomjan. Gyorsan
mentünk a sötétben, kétszer ki kellett
szállni, elvégezni a szükséget. Egy öreg
néni nem mert odébb menni a vagontól, kapaszkodva pisilt. Biztos attól félt,
hogy egyedül hagyják ott a sötétben.
Reggel befutottunk a Cataloi nevû nyomorúságos településre 1950. szeptemberében. Újabb ponyvás teherautóra
tereltek. Meg sem álltunk Macinig.

Macin-i kényszermunka
Harmincezer holdas állami gazdaság
mûködött ott. A Dunából a csatornákon vezették a rizsföldekre a vizet.
Foglalkoztak ott mindennel. A rizs
kísérleti állapotban kínlódott. Nem
értettek hozzá. A nád nõtte-nõtte
körül. Az öregekbõl alakítottak ellene
egy kaszás csoportot. Úgy hívtuk õket,
halálbrigád. Sorakoztak a kaszával a
hátukon. Ezekbõl lett a legtöbb tüdõbajos, 1952-ben az nagyon divatba jött.
Gyermekparalízist kapott az egyik
Beczássy lány, a Patyi. Vagy a Tánya?
Mégis a Tánya, de elég hamar magához
jött a brâilai kórházban.
Egyetlen hatalmas barakkban laktunk, kétsoros priccseken, egyik fejtõl,
másik lábtól. Férfiak, nõk, gyerekek,
együtt. Az elsõ három hónapban a rizstelepre jártunk dolgozni. Hatszáz holdas területet vetettek be vele. A csatornából négy dízelmotorral húzták a
vizet, harmadik telepre már alig jutott,
azt nõtte be a nád pár szál rizs körül. A
víz tele piócákkal. Eleinte megpróbáltuk lekapkodni. Teli lettünk sebekkel,
annyira csimpaszkodtak. Késõbb adtak
marhasót, attól hamar leestek. Ott
feküdtek el, kövéren, mint a hüvelykujjam. A velünk hozott gyerekek is jobban
bírták a viszontagságokat. Három
kamaszlány például örökké vihogott. Az
egyik késõbb férjhez is ment egy katonatiszthez. Az apjuk viszont megõrült.

Bukaresbe szállították, s ott meghalt.
Három hónapig semmit sem kaptunk, csak kosztot. Reggel kiosztottak
jó darab marmeládot, tudod, a Hitlerszalonnát. Ezt õk ügyesen csinálták, a
nõknek ízlett. A tea hagymaízû, édeskés lötty. Ugyanabban a nagy fekete
kondérban fõzték, mint a déli levest, a
korpaciberét. Hol paszulyt, hol káposztát tettek belé, s párolt hagymát, rengeteget. Vödörszám öntötték hozzá.
Estére kását adtak, kölesbõl, árpából,
hajdinából, kukoricából. Egyhangú
menüt, de sokat fõztek. A kenyér az
mégis nagyon hiányzott. Meg a hús.
Három hónap múlva kaptunk elõször
fizetést. Annyit, hogy fizetni bírtunk az
ételért, amit a kantinban árultak, de
lehettél önellátó, különösen késõbb.
Ugyancsak negyedév múlva engedtek
levelet írni. Igaz, gyakran több hónapos
késéssel érkeztek meg a válaszok.
Sokszor teljesen érthetetlenül az elõzõk jöttek meg utóbb.
Barátosra csak felbontott levelek
érkeztek kihúzgált sorokkal – mondta
Enikõ. – Engem ez nagyon bosszantott.
Egy éves dadogás után akkor kezdtem
végre olvasni. Azt hittem, hülye vagyok.
Nem értettem, ha valaki egyszer már
kitalálta, mit ír, akkor minek törli ki a
sorokat tucatjával...
Azt bezzeg nem húzták ki a nekem
jött levélbõl – folytatta Katalin – , hogy
anyámat a beszolgáltatás miatt elítélték. Húsz évet is megérdemelne maga,
ezt vetette oda neki a bíró – törölte meg
a szemét Katalin. – Borbálát is el akarták vinni, de szívrohamot kapott. Ápolják föl, parancsolta a rokonoknak a
román rendõr, s értesítsenek. Akkor õt

is visszük. Szerencsémre elfelejtkeztek
róla. Különben nem tudom, hat évig ki
nevelte volna a lányomat. Apuskához
is õk jártak mosni, fõzni, vonattal, 25
kilométerrõl a putriba.
Ötvenegy nyarán gátszakadás történt
a Dunánál. A rizses részek tönkrementek. Bennünket átirányítottak dolgozni
az állattenyésztésbe. Lakni végig a
barakkban kellett. A létszám soha nem
nõtt, páran meghaltak, hazaengedtek
néhány gyereket, akiknek otthon vállalták az eltartását. Egy lányt hátba szúrt a
román fõkertész. Nem akart vele lefeküdni. Aztán gyerekük lett, elvette. Õ is
kikerült a barakkból.
A Duna-vizet úgy ittuk, mint a vizet.
Egy látogató gyerek, ahogy látta, hogy a
csatornában mossuk a csajkát meg a
kanalat, azt mondta, micsoda dolog, az
ökrök belepisilnek, maguk meg isszák
belõle a teát?

Dolgozni 39 kilósan, maga
tüdõbajos!
De azért dolgoztunk, lefogytam 39
kilóra. A telepvezetõ meglátott: maga
tüdõbajos. Odarendelt egy szakállas
orosz csónakost, s azzal beküldött a
kórházba. Az orvos, a Rahoveanu megállapítja: asszonyom, tüdeje tiszta, mint
a napsugár, de a szíve…Szóval operálni
kell. Tiltakoztam. Errõl szó sem lehet.
Adott huszonnégy injekciót. Az egyik
sorstársnõm szúrta be egymás után, de
Duna-vízben fõzték ki a fecskendõt.
Udvarlóm is volt. Õ vágta ki a daganatomat. Tüzes bicskával, a tomporomról.
Frigyesy Ágnes
Folytatjuk
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A központi idegrendszerre vonatkozó újabb
felismerések és azok jelentõsége a pedagógiában
(Folytatás elõzõ lapszámunkból – befejezõ rész)
Ethológiai vetületek.
Hogy az ethológia korszakalkotó felismerései miért nem
érhették el a volt „béketábor” országait? Nem nehéz ezt
megválaszolni, ha meggondoljuk, mennyire világosan lehetett volna vélük értelmezni magát a diktatúrát és struktúráinak mûködését, valamint vezetõrétegének folyamatos és fel
nem tartóztatható elfajulását. Ezzel szemben Nyugaton
bevonult egy sereg, maga Konrad Lorenz használta kifjezés
nemcsak a napilapok szóhasználatába, hanem a köztudatba
is. Így pl.: „a libák is csak emberek” – ami arra vonatkozott
Lorenznél, hogy kedvenc vizsgálati alanyának gunárja is szokott „félrejárni”, habár a vadliba-pár szigorú páros életmódot folytat.
A másik, Lorenz-féle, s a médiákban polgárjogot nyert
kifejezés a Prägung, vagyis bevésõdés. Tágabb értelemben
jelent ez kötõdést is, pontosabban azt a folyamatot, amely
révén az újszülött állat kötõdik az anya- állathoz, bevésve,
megjegyezve annak legfontosabb vonásait és szagát, ami nélkül nyílván elveszne. Ez a folyamat a születés utáni elsõ órán
belül megtörténik és visszavonhatatlan folyamat; azon kritikus fázis tehát, amikor pl. a csibe a kotlóshoz kötõdik.
Lorenz híres vadlibája, Martina, a tojásból való kibújáskor
Lorenzhoz kötõdött és lépten-nyomon mint egy kiskutya
követte õt, egész életén keresztül.
Emlõsállatoknál ugyancsak tanulmányozott az anyához
való kötõdés, és az eredmények nyilván sok tekintetben át is
vihetõk emberre. Ezért jelentõségük igen nagy.
A vadliba után ebbõl a szempontból talán a kecske a legjobban tanulmányozott állat: miután ellett, odaadó gondozó
tevékenységbe kezd, ami a gida szárazra nyalásával kezdõdik
és szoptatási készséggel folytatódik. Ha közvetlenül ellés
után alányomnak egy idegen gidát, azt minden további nélkül elfogadja, még akkor is, ha az már 4 hetes lenne.
Megtörtént már olyan eset is, amikor halva született gida
esetében az anyaállat gondozóját kezdte nyalni teljes odaadással.
Klopfernek sikerült megállapítani, hogy ebben a
folymatban döntõ az elsõ óra: ha ezen belül megvonódik a
kötõdés tárgya, utána nem lehetséges az anyai, jellegzetes
gondoskodási magatartás beindítása; hiába dugnánk alája
késõbb a saját gidáját, azt el fogja utasítani. Magára a kötõdésre elegendõ 5 perc idõ, még akkor is, ha azután a gidát
akár hosszabb idõre is eltávolítják.
A kötõdés mechanizmusának részletei nem ismeretesek, de
egynéhány érdekes adattal rendelkezünk, így: császármetszéssel világra hozott gidákat az anyaállat rendszerint el szokta utasítani, amin változtatni nem lehet. De, ha az ilyen állatnál a császármetszés után az anyaállat szülõútjait egy felfújható ballonnal kitágítják, akkor majdnem minden esetben
sikerül a saját gida elfogadtatása. Ebben a folyamatban pedig
az oxytocinnak tulajdonítanak kulcsfontosságú szerepet.

2010. december

Embernél az anya-gyermek kötõdési folyamatban
nyílvánvalóan jelentõs lélektani komponensek is munkálkodnak, habár azok csak a meglévõ, mélyen az állatvilágba
visszanyúló alapon történnek.
Az anya teljes megvonása majmoknál rendkivül súlyos
következményekkel jár a kismajmok viselkedésére, amit
Kaspar-Häuser-jellenségnek is szokás nevezni: az ilyen kismajom félénken gubbaszt a ketrec sarkában és mindenféle
külsõ ingerre pánikba esik, ha pedig felnõtt majmok csoportjába kerül, soha nem lesz képes a majmokra jellegeztes,
fajon belüli kapcsolatok kialakítására és gyakorlására, ami
végérvényes állapot marad.
Ezen megfigyelések már feltétlenül vonatkoztathatók
emberre. Az elsõ életév során alakul ki az anyához való kötõdés, ami egész életre szól, s alapját képezi a személyiség
kialakulásának és további fejlõdésének. E kötõdés alapját
nyílván nem egyszerûen az etetés és testápolás minden nap
megismétlõdõ procedúrája képezi, hanem a csecsemõvel
folytatott intenziv vizuális és verbális kommunikáció végtelen láncolata. Éppen ezért, az anya hiányát a mégolyan lelkiismeretes, de futószalag tipusú intézeti gondozás sem pótolhatja. Groteszk lehet, hogy az ethológia alapvetõ tanainak
igazolását a „mindent az emberért” kommunista rendszer
lelencházai is igazolták, ha úgy tetszik, emberen folytatott
deprivációs kisérlettel.
A környezet szerepérõl ugyancsak érdekes adatokkal rendelkezünk. Biztosnak látszik, hogy a jó, rossz, kellemes és kellemetlen érzékelése és mint olyannak való minõsítése nem
veleszületett, hanem messzemenõen a közvetlen környezet
által alakított és meghatározott kategóriák. Így pl. a kinaiak
kellemesnek tartják és ezért kedvelik a romlott tojás kénhidrogén szagát; európai számára megbotránkoztató, de
Kinában megszokott, hogy az utcán köpködnek, orrukat
kiadósan kifújják a földre és... hangosan bocsájtják ki bélgázaikat, nyílvánosan.
Az óceániak kellemesnek tartják a romlott halnak az európai orr számára kimondottan kellemetlen szagát. Hasonlóan
messze eltérõek a morális értékrendszerek is: a régi tatároknál nagy tiszteletben állt a prostitúció, mint ahogyan a keleti
ún. „templomi táncosok” a budhista vallás körében; a
thébaiak, a régi perzsák és galliaiak tisztelték a pederasztiát.
De, vannak számunkra furcsának nevezhetõ szokások, pl.:
a hagyományokat erõsen tisztelõ japánok szívesen használnak párna helyett egy fatuskót vánkosnak; a pigmeusok elõszeretettel feküsznek durva farácsra; a kalahári sívatag lakói
pedig éjjel féloldalukon fekve a kopasz földön könyökre
támaszkodnak s fejüket azonos oldali vállukon pihentetve
alusznak, ami európai szemmel nézve – lévén az éjszakai
alvásról merõben más elképzeléseink – inkább tortúrának,
mint pihenésnek tünhet.
A kulturális környezet, amelyikben felnövünk, döntõ
módon szabja meg szokásainkat, gondolkodási módunkat,
ezáltal a világról alkotott képünket. Ennek a folyamatnak
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egy része kognitiv, tehát alakítható, más része azonban örökletesen megszabott, korán rögzül, késõbb nem változtatható.
A gyermekkor 2-6 év közötti szakasza a környezetet felfedezõ korszak, genetikusan programált, éspedig az agy törzsfejlõdése során, idõrendben egymás után sorra kialakult és
egymásra rétegzõdött funkciók sorrendjének függvényében.
A leírt legfontosabb funkciók esetében jól felismerhetö a
törzsfejlõdési sorrend. A legfontosabb szellemi építményt
képezi a nyelv kialakulása, ami minden további szellemi fejlõdés hordozója, alapja és meghatározója. A felcseperedõ
gyermek véget nem érõ – ugyanakkor igen sokszor felettébb
eredeti – kérdésekkel ostromolja, sõt, néha kínozza környezetét. Hogy e kérdések megválaszolása, a válaszadás módja
végül is egy leendõ ember szellemi és lelki struktúráját döntõ
módon fogja meghatározni, nem mindig tudatosul eléggé
sem a szülõkben, sem a nevelõkben.
Nos, ha ez így van – márpedig így van! –, akkor világos
lehet, hogy itt nemcsak egyetlen személy számára szolgáló
fundamentum rakódik le, hanem – és ezt fontos hangsúlyozni a kulturális evolúcióban meg-ismétlõdõ tendenciák miatt
– a saját család következõ generációira is kiható eseményrõl
van szó. Veretes példák
az olyan családok, mint Bernoulli, Rotschild, de néha a
közvetlen környezetünkben is találni széphagyományú családokat, amennyiben nyított szemmel és elmével járkálunk.
A szociális magatartásra vonatkozó vetületek közül érintenénk a kívánságok kérdését, mivel az un. fogyasztói társadalomban a kívánságokkal való bánásmód robbanóanyagot
rejt magában; másrészt pedig a kívánságokkal való ésszerü
bánásmód maga a szociális viselkedés ill. magatartás próbaköve. Nem lehet vitás, hogy a kívánságokról való lemondás
mások javára (!) vagy a teljesítés idõpontjának elhalasztása,
tehát a hozzájuk való értelmes viszonyulás, az érték és a teljesíthetõség szellemében, hihetetlenül magas erkölcsi és
szellemi követelményeket támaszt. Nem aszkétikus és önsanyargató gyakorlatról van itt szó, hiszen a kívánságok teljes
elnyomása torlódáshoz és végül a szabad akarat gátlásához
vezethet. Minden kívánság feltétlen kielégítése ugyanakkor
elkényeztetés révén önzõ személyiség kialakítását segít(het)i
elõ, ami aztán az állandóan fokozódó igények kielégíthetetlensége miatt vezet elkerülhetetlenül konfliktushoz. Nem ritkán az ilyen elkényeztetett személy, mintegy öngyógyulást
keresve, kitör addigi szociális keretei közül, aszkéta életmódra adja magát, s eközben filantróp és karitativ tevékenységre áldozza életét.
Levonható következtetések
Az ember tehát, a sokszor túlhangsúlyozott szellemi lénysége mellett – ami messze kiemeli ugyan az állatvilágból –
mégis az állatvilágból származó több koloncot is magával
hurcol, mint amennyi kedves lehetne számunkra.
Magatartásunk messzemenõen biológiai törvényszerûségeknek van alárendelve. A „minden állat benne foglaltatik az
emberben, de nem minden emberi az állatban” kifejezi ezt a
helyzetet egy olyan egyenlettel, amelyik azonban csak egyik
irányban érvényes. Ez az irány pedig megegyezik az evolúció
irányával.
Igen fontos felismerésünk azonban, hogy nemcsak a természet jelentette környezet, hanem fajtabélijeink társasága,
a családtól a testvérekig, és folytatva az iskolán túl a munka-
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helyig, nos, ez képezi azt a komplex keretet, amelyen belül
alakul, gyúródik a Homo sapiens egyéni jellege és soha meg
nem ismételhetõ egyedisége. E gyúródás-alakulás két tényezõbõl áll: az egyik a rendszertelen, zabolátlan és elemi tendenciák vad tobzódása, véle szemben pedig a másik, ami a
nevelés, rendszerezés és korlátozások normáiból áll. És itt
felbukkan a káosz-elmélet két alappillére: a káosz és a rend,
valamint a kettõ egymáshoz való viszonya.
A nevelés elmaradása is létrehoz valamit, éspedig a véglegesen begyepesedett agyi struktúrákat, ami késõbb már alig
vagy egyáltalán nem korrigálható módon fogja szabályozni a
viselkedési repertoárt. Egy ilyen lény kétségtelenül szabad
minden kulturális köteléktõl, de nem rendelkezik saját
kibontakozási lehetõséggel. Ösztönök dominálta lény marad. Nyilván, ettõl még hosszú vagy rövid, de megelégedett
életet is élhet.
A régóta izgató kérdés, vajon mekkora az örökletes tényezõk szerepe a szellemi képességeknél, nehezen megválaszolható, érthetõ módszertani nehézségek miatt. Mégis Buchard
(1990) úgy találta, hogy az intelligencia hányadosa, a híreshírhedt IQ 70%-ban örökletes tényezõk függvénye.
Ugyanakkor szociális tendenciák és hajlamok, amilyen pl. a
vallásosság, kb. 50%-os genetikai háttérrel bírnak.
Az intellektuális képességek átörökíthetõségére, patkánykísérletek révén, már 1959-ben rámutatott Schwidetzky*,
azzal, hogy „okos” patkányokat (amelyek a kisérlet során
tanulékonyabbaknak bizonyultak kevésbé tanulékony,
„buta” társaiknál) egymás között keresztezve egy ún. „okos
vonal” volt kitenyészthetõ, szemben az egyre butábbakat
eredményezõ nagyon buták keresztezési vonalával.
Ugyancsak érdekes lehet azon, patkányokon tett megállapítás (W. H. Calvin-nál olvasható), hogy azok a patkányok,
amelyek jobb agyféltekéje nagyobb mint a bal, új környezetük megismerésében óvatosabbak, de egy felbukanó egeret
azonnal megölnek; ezzel szemben azoknál, ahol a bal agyfélteke a nagyobb, új környezetüket ugyancsak szorgosan fürkészik ki, de egy felbukanó egeret ritkán ölnek meg.
Ha pedig meggondoljuk, hogy olyan gyermekek, akik szüleiket nem is ismerték, így nem tanulhattak meg tõlük valamit, mégis, felnõttkorukban egy sereg olyan magatartási
mintát mutatnak fel, ami messzemenõen hasonlít vagy egyezik valamelyik szülõével, akkor alig vonható kétségbe az
öröklõdés ténye. Nota bene: háziállatok keresztezésével
fokozhatók a kívánt tulajdonságok, gondoljunk csak a nagy
tejhozamú tehenekre. De a már említett Bernoulli család
mellett a Bach család is példa lehet erre, hiszen a Bach
familiában 4 generáción keresztül húzódó eminens zenészekbõl álló vonal mögött belterjes, 2. és 3. unokatestvérek
közötti házassági „stratégia” azonosítható.
A (különösen nyugati) zsidóknál követett gyakorlat volt,
hogy a gazdag kereskedõ vagy bankár utóda a (szellemiségiekkel „terhelt”) rabbi családjába házasodott be. (Céltudatos
keresztezés?)
A szabadság fogalma elkerülhetetlenül bukkan fel az
elmondottak alapján, annál is inkább, mivel a nyugati kultúrkörben az egyéni szabadság – szemben a keleti világ közösségével – központi helyet és magas értéket képvisel. A gyakori szállóige, „...ahhoz, hogy valóban szabadok legyünk,
oroszlánnak kellene születni” az amerikaiaknál „aki erõs,
annak igaza van” életviteli elvvé tétetett, holott az oroszlán
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irigyelt szabadsága súlyos félreértésen és hiányos ismereteken alapul; ti. az oroszlán, a legnagyobb húsevõ és ragadozó
korlátlan szabadságának látszata abból származik, hogy az
emberen kívül nincs szóba jöhetõ ellensége. Itt azonban
elsikkad az a tény, hogy az oroszláncsaládon belül az utódok
60-70 %-a éhen szokott halni, nemegyszer pedig az új, domináns hím pusztít el közülük sokat, a saját domináns szerepét
megszilárdítandó.
A magasban méltóságteljesen körözõ sast a költõk a sóvárgott emberi szabadság szimbólumává stílizálták, holott ebbõl
a korlátlan szabadságból is csak a zsákmányra ha telik.
Bizonyos, hogy a nap legnagyobb részét a ketrecben szunyókáló oroszlánnak nincsenek éhség-gondjai; szavannai társa
nem biztos, hogy jóllakhat. Nos, ez a jellenség képezi mindenféle elnyomás principiumát: az alattvalóról való bizonyos
méretû gondoskodás fejében, ill. cseréjében a teljes alázat,
szófogadás, vagy akár a ketrec. Hogy aztán egy egész ország
is ketreccé tehetõ, ez a 20. században, éppen a kommunisták
„találmánya” volt.
A fentrõl való gondoskodás logikája abból indul ki, amit
egy bajor közmondás így foglal össze: „többre, mint
amennyit megeszik és megiszik, nincs szüksége az embernek.” Akik ennyivel beérik, és akik ezzel nem érik be, valamennyien egyenlõ jogú polgárok a törvénykezés elõtt. És, ez
rendben is lenne.
Ez hát a szabadság és árnyéka, egyféle kivetítésben. Másik
megközelítési módja abból a kérdésbõl adódik, ami így hangzik: ha pediglen gondolkodási és cselekvési módunk mögött
olyan sok örökletes tényezõ áll és munkálkodik, akkor vajon
mennyire zsugorodik a szabadság és a szabad akarat fogalma
és tartalma?
Erre pedig a válasz csak egyféleképpen hangozhat: minél
komplexebb azon építmény, amely az örökletes tényezõk
jelentette fundamentumra (rá)épül, annál nagyobb a genetikusan megszabott kényszerûtõl való eltérés lehetõsége. A
primitiv agyvelõ kevés kivitelezési lehetõséggel rendelkezik,
s az is mereven megszabott, szemben a kellõképpen meg-, ill.
kimûvelt agyvelõ lehetõségeivel.
A napjaink szállóigéjévé vált „önrendelkezés” fogalmának
pedagógiai vonatkozásai nem azt jelentik, hogy a kiskorúak
és serdülõkorúak viselkedése magában foglalhatná a vad
burjánzás szabadságát is – ahogyan az anti-autoritér nevelés
hívei értelmezték és gyakorlatba is ültették, jóvá nem tehetõ
következményekkel – , hanem jelentik az egyéni neuro-biológiai tulajdonságok evolutiv gazdagságából való ön- és céltudatos, valamint felelõsségteljes merítés lehetõségeire biztosított keretet. Ebben az evolutiv gazdagságban benne foglaltatik az elõzõ generációk tapasztalata és azok ésszerû
továbbvitele, éspedig úgy, hogy a szokásos generációk közötti konfliktus lehetõségét ha ugyan kiküszöbölni nem is, de
legalább tompítani lehessen.
Az elmondottakból adódik néhány gondolat, úgymint:
Az emberi agy funkcionális képességeinek optimális kialakításához messzemenõen rá van utalva a környezetbõl érkezõ információkra. Ez a környezet, amelyikbe mindenki beleszületik s meg nem választható, kielégítõen sokrétû kell(ene)
legyen. A létrehozandó kölcsönhatások meg kell feleljenek
annak a fejlõdési fázisnak, amelyikben az agy pillanatnyilag
éppen található. Fontos továbbá, hogy a releváns ingerek
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megfelelõ erõsségûek és tartósságúak legyenek ahhoz, hogy
az általuk létrehozott szinaptikus kapcsolatok a kiváltó
impulzussal, ill. ingerrel egyértelmû vonatkozásba kerülhessenek. A kaotikusan sokrétû környezet biztosan káros! A
nevelendõ gyermeket nem szabad optikai és akusztikus ingerek záporának kitenni – mint ahogyan azt sokan gondolták
és tették – mivel legvalószínûbb eredménye a neurózis lehet.
Hangsúlyozandó tehát, hogy úgy az ingerekben szegény,
monoton környezet, mind az ingerzápor egyaránt kedvezõtlen és kerülendõ.
Az agy alakulásának legnagyobb része az iskoláskor elõtti
idõszakra, leglényegesebb része pedig a serdülõkor lezáródása elõtti periódusra esik. Így, az elmondottak alapján is,
nem lehet eléggé hangsúlyozni a szülõi felelõsség fontosságát és meghatározó jelentõségét.
Az iskola szerepe akkor kerül elõtérbe, amikor a személyiség és magatartás neuro-biológiai konstrukciója már létrejött, s tovább annak finomabb alakítása és továbbfejlesztése
a feladat. A nevelés általában és az iskola különösen nem
igazodhat a középszerûség mércéje után. A mércét minden
egyes gyermek egyéni teljesítõképessége felsõ határának
közelében kell kijelölni, aminek teljesítése erõfeszítést és
energiát kell igényeljen.
Ha jól meggondoljuk az elmondottakat, alig adódik új és
eddig nem ismert dolog a gyakorlat számára. Legfennebb
egyik-másik jellenséget jobban megérthetjük. Ez pedig
ugyancsak valami.
*
Omszki nyugdíjasaink közben elérkeztek a kijárathoz.
Pjotr-ot azonban láthatóan foglalkoztatta valami, majd ki is
bökte, mondván:
– Nem megy a fejembe: nézem minden nap a híreket és a
futballmeccseket, de nem értem, hogyan jönnek a színes
képek az ország másik felébõl az én szobámba, és ... drót
nélkül!
Iván gondolkozott keveset, majd visszakérdezett:
– De ... dróttal ...megértenéd?
Pjotr nem válaszolt, Iván nem várt választ; kiléptek a
kapun, és elvegyültek a járókelõk között, ott, ahol tudvalévõleg más kérdések foglalkoztatják a nyugdíjasokat (is).
Dr. Szõcs Károly
Az új gondolatok elleni kifogások általában három szakaszban hangzanak el: az Ez nem igaz-zal kezdve, az Igen,
ez igaz lehet, de nem fontos-on keresztûl az Ez igaz és fontos is, de nem új – mindig is tudtuk-ig.
(Népszerûtlen bölcselet; John D. Barrow után)
(MAGISZTER, 2004. 4)

* llse Schwidetzky – férje után Rösing (1907-1997) német
antropológus, népesség-biológiai kutatásai révén nemzetközi elismerést szerzett.
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A törvény és az erkölcs
Kiindulásként tételezzük fel, hogy a
törvény megjelenése az emberi társadalomban összefüggésben van azzal a
tapasztalati ténnyel, hogy a civilizációs
fejlõdés során az emberi kapcsolatok
egyre ridegebbekké, közömbösebbekké, sõt akár ellenségesebbekké váltak,
ami elválasztotta, elidegenítette és
elkülönítette egymástól a különbözõ
népeket, társadalmi csoportokat és
egyéneket is. A saját nyelv, majd a foglalkozások elkülönülése, de különösen
az árutermelés és az üzlet megindulása
fokozta az érzéktelenséget, a vagyon
szerinti megosztottság pedig az emberek közötti távolságot valósaggal szakadékká mélyítette.
Az idõk folyamán az emberiség túlszaporodása és az életmód hajszoltabbá
válása folytán a személyi kapcsolatok
elhidegülése és az összetartozás érzésének gyöngülése még tovább fokozódott.
Utóbb pedig a nagyvárosok kialakulása, az élettér beszûkülése, a túlfeszített
munka és az állandó rohanás is növelte
az egymás iránti türelmetlenséget és
ingerlékenységet.
Ez vezetett oda, hogy a személyes
kapcsolatok mindinkább személytelené, hivatalossá, gépiessé változtak,, és
emiatt az ember érzésben, lélekben
mindjobban eltávolodott, elidegenedett
embertársaitól, elhidegült környezetétõl, és már sem egymással, sem a természettel nincsen megfelelõ kapcsolata.
Az állatok viselkedését ösztönök irányítják, az embernél azonban az ösztönt háttérbe szorította az Értelem,
amely magában hordozza a tévedés
lehetõségét is. Tévedni emberi dolog,
az ösztön nem téved. Ezt pedig másodikként azért volt szükséges elõrebocsátani, mert ez teszi lehetõvé, hogy
érzékenységünk tévútra vezessen, és a
személyes szeretet elé öncélúan az
(újabb keletû) Dolog - és tárgyszeretet
lépjen.
Bármilyen "dolgot" a személy, az
ember elé helyezni azonban tévedés,
mert ezzel szem elõl tévesztjük, hogy a
"dolog" voltaképpen mire is való.
Persze, a "dolog" is lehet az emberért,
de nem lehet az ember helyett, lehet a
cél része, de nem lehet maga a cél, mert
aki a "dolgot" tûzi ki elsödleges célnak,

annak minden eszköz jó, ami pillanatnyilag hatékony, sõt magát az embert is
eszközként használja és feláldozza célja
érdekében.
És ezzel el is érkeztünk az eredeti feltételezés bizonyításához: a "dolog" elõtérbe helyezése oda vezetett, hogy az
érték alapú személyes kapcsolatok
helyébe az érdek alapú szerzõdéses
kapcsolatok léptek ( kontaktus helyett
kontraktus), de talán még azt sem tartanánk be, ha nem kényszerítenének rá
a különféle rászorító biztosítékok.
Az emberi érdekérvényesítés ezért
jogot és törvényeket teremtett, a törvény biztositására pedig létrehozta a
maga különféle kényszerintézményeit,
a "bûnüldözés" és az "igaszságszolgáltatás" szerveit, a maga rendõrségét,
börtöneit stb. A törvény erõszakosan,
bûntetés kilátásba helyezésébe és
alkalmazásaval kényszerit az elõírásik
betartására. A bûntetés (megfosztás,
korlátozás, károsítás) célja az elrettentés az elõírásokkal, utasításokkal, parancsokkal ellentétes megnyilvánulásoktól - illetve azok kiméletlen megtorlása - , s mint ilyen: bosszú.
Ettõl kezdve a törvény szerepe mindinkább nõtt, mígnem az emberek közti
párbeszédet nemegyszer a perbeszéd
váltotta fel. A törvény tehát, mely mindig a vétséget, vagyis egy "dolgot"
helyez elõtérbe, mint személytelen szabályozó lépett a személyes kapcsolatok
helyébe, ám ezáltal mintegy rögzítette
is az érzéketlenné, szeretetlenné vált
elszemélytelenedett viszonyokat. Érzékenységre, önzetlenségre, szeretetre
ugyanis nem lehet törvényekkel,
paranccsal, fenyítékekkel nevelni. A
bûntetés nem tesz jóvá önmagában
még senkit, jóságot, nagylelkûséget,
szeretetet kikényszeríteni nem lehet.
Így hát a törvény, az ítélkezés és a szigor, amely éppen az elidegenedés miatt
lépett az érzékenység helyébe, nem
szüntethette meg, sõt inkább cask
fokozta az érzéketlenséget, és nem
hozta közelebb, sõt még jobban elidegenítette egymástól az embereket.
Márpedig ez a fõ gond.
Ahhoz, hogy az eredeti, természetes,
érzékenységen és szeretetten alapuló
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A megmardt nép fölsüvõlt:
Törvényt! s a törvény ujra ölt.
Bukott a jó, tombolt a gaz merény:
Nincsen remény!
Vörösmarty Mihály
személyes kapcsolatokhoz visszatérhessünk, melyek az õsközöségekben, a
matriachatusban, vagyis az árútermelés
elõtt még megvoltak, az Erkölcsöt kell
önmagunkban és a világban kifejlesztenünk és megjelenítenünk.
A törvény és az erkölcs tehát egy
tõrõl származik, ennek ellenére mégis
merõben különböznek egymástól. A
törvény jog és kötelesség, az erkölcs
viszont szeretet és nagylelkûség; aki
mindig a maga jogait hangoztatja, az
könnyen megfeledkezik errõl. A törvény személytelen, érzéketlen, merev,
erõszakos és bosszúálló, mert nem a
megbocsátás a feladata, hanem a büntetés. Az erkölcs ellenben elõzékeny,
megértõ, békét keresõ, önfeláldozó és
megbocsátó, mert nem a kegyetlenség
az ideálja, hanem a kegyelem. Ezért,
miközben a törvény harsányan igazságot követel, az erkölcs csendben irgalmat gyakorol. A törvény a bûn ellen
van, az erkölcs egyszerûen a bûn hiánya. Az erkölcs ezen kívül inkább biológiailag meghatározott, érzelmen (érzékenységen) és bensõ meggyõzõdésen
alapuló, azaz belülrõl kifelé ható lelki
késztetés, míg a törvény társadalmilag
és történelmileg meghatározott, értelemre és külsõ erõszakra alapozó, azaz
kívülrõl befelé ható, társadalmi kényszer. Az erkölcs tehát megérzett,
önkéntes és célra kötelezõ természetes
egyéni tulajdonság (erény), a törvény
ezzel szemben tanult, kötelezett és szerepre kárhoztató mesterséges közösségi - szervezeti alkotás. Amíg tehát a törvény az egész társadalom mûködésére,
addig az erkölcs valójában csak az
egyén viselkedésére jellemzõ. Törvény
nélkül elvész az ország, erkölcs nélkül
önmagunkat veszítjük el.
Az elidegenedés fokozódása azzal
járt, hogy az erkölcs szerepe az idõk
folyamán mindinkább csökkent, a törvényé ellenben mindjobban nõtt. Végül
is a törvényt kiáltottuk ki erkölcsnek. S
mivel a törvények koronként és társadalmanként állandóan változtak, azt
hittük, hogy az erkölcs az, ami folytonosan változik. Az erkölcs ezzel, mint
egyetemes irányelv, tulajdonképpen
meg is szûnt létezni. A bûn erkölcsi
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fogalomból jogi fogalom lett, s a törvény a készen szolgáltatott és helyesnek
mondott viselkedési mintákkal "megkíméli" az embert a lelkiismereti vívódástól, hiszen ha nincs erény, akkor erkölcsi értelemben tulajdonképpen nincsen
már bûn sem. Az igazság helyébe a törvényesség, az igazságszolgáltatás helyébe a jogszolgáltatás lépett, s a hatóság
már csak ezzel törõdik. Most már a törvény dönti el, hogy mi a "szabálytalan",
"jogtalan", "helytelen", és mi a "szabályos", "jogos" és "helyes". Mindenkit
elítélnek, aki a törvénnyel szemben
bizonyítja be igazát, mert ez felér egy
beismerõ vallomással, ugyanakkor a
hatalom felmenti (sõt ki is tünteti) az
eszközként használt egyént a jogi felelõsségre vonás alól.
Az érzéketlenségtõl az erkölcstelenségig bizony rövid az út. A törvény számára pedig már csak egy dolog "erkölcsös": engedelmeskedni. S mivel az
államhatalom hozza a törvényeket,
ezek a törvények mindenek elõtt nem
erkölcsi igazságokat, hanem hatalmi
érdekeket védenek. Az államhatalom
pedig csak akkor hallgat az erkölcs szavára, ha az nem sérti önös érdekeit.
Minél erkölcstelenebb, minél népellenesebb a hatalom, annál több és
kegyetlenebb a törvény: rendkívüli biztonsági intézkedések, eltorzított nevelés, a tudománynak, mûvészetnek, vallásnak és technológiának a hatalom
megerõsítésére való felhasználása,
üldözések, korlátozások, betiltások és
egyéb erõszakos rendszabályok, melyek
közül a testi fenyítések és kínzások a
legértelmetlenebbek, és a kivégzések a
legborzalmasabbak.
Így hát a bûn bizonyos formáit a törvény már nem csak lehetõvé teszi,
hanem egyenesen meg is követeli. Ezen
túl már csak "jogi alapon" indították a
háborúkat, kötöttek igazságtalan
"békét", nyomták el a népeket és üldözték a szenteket. A börtönökbe és a vérpadokra a rosszak mellé odakerültek a
jók is. A világban, melyet az ember
teremtett magának, nem tudott érvényesülni az igazság, mert nem az igazságosság uralja a földet, hanem az erõ,
az erõ által kisajátított törvény pedig
mindig a gyõzteseknek s a hatalmon
levõknek ad igazat. Ezért a puszta igazság már senkit sem véd meg a törvényerõre emelt ostobasággal és gonoszsággal szemben. Így hát egy ítélet lehet teljességgel törvényes, egyszersmind tel-
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jességgel igazságtalan és erkölcstelen
is. A törvény ezzel önmagáról mondott
elmarasztaló ítéletet.
E sötét örvénylésben is szilárd,
biztató szirtként áll a "hivatalossal" sokszor szemben álló erkölcsi értékrend,
mely még matriarchátusi eszményeket
õriz: benne az Élet áll a legmagasabb
csúcson. És létezik a "hivatalos" társadalmi rangsorolással szemben egy nem
hivatalos erkölcsi rangsor is, ahol mindenki az õt megilletõ helyre kerül. Az
élet elõbbre való, mint a "dolog", ezért
az erkölcs is elõbbre való, mint a törvény. Ezért, ha a törvény és az erkölcs
ellentétbe kerül egymással, minden
becsületes és bátor ember erkölcsösen
fog eljárni és nem törvényesen.
Istennek kell inkább engedelmeskedni,
semmint az embereknek. De az igazságot többé már nem lehet egyszerûen
csak kimondani: az igazság kijelentéséhez ezen túl már bátorság, sõt hõsiesség
is kell.
Az erkölcs lényege: önzetlenül tenni
a jót, mit sem várva érte, mert a jótett
ajándék. Aki jótett helyébe jót vár, az
nem ajándékoz, hanem vásárt köt. Az
érdekbõl nyújtott segítség ugyanis nem
jótétemény, hanem üzlet. Az erkölcsöt
az érzékenység és az értelem (a szív és
az ész) együtt, vagyis a bölcsesség hozta
létre.
Az erkölcsös ember nem a múlandó,
folytonosan változó, gyakran értelmetlen, alacsonyrendû és gonosz valósághoz, hanem a maradandó, változatlan,
értelmes, magasabb rendû és jó igazsághoz igazodik, mely a család, a nemzet, az emberiség és az élõvilág fennmaradásának a biztosítéka. Ez az igazság nem valami bonyolult elmélet,
melynek felismeréséhez nagy tudás
vagy kiváló értelem szükséges, ellenkezõleg, olyan egyszerû, hogy még a legegyszerûbb ember is, aki a szívére hallgat, megérzi. Az erkölcsösség ugyanis
fõként az érzületekben gyökerezik,
betartásában a szívnek, léleknek
nagyobb szerepe van, mint a tudásnak,
az észnek. A civilizáció gyorsan változhat, de az emberek erkölcsi feladata
alapvetõen azonos marad: vállalása és
cselekvõ, önzetlen, akár önfeláldozó
védelme azon értékeknek, melyeknek a
véletlen vagy a végzet tulajdonosává
tett.
Hogy a sors kit és mit (egy családot,
egy kultúrát, egy nyelvet, egy ügyfelet,
egy beosztottat, egy népet, vagy akár
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egy cserép virágot is) bíz reánk, azt lelkiismeretünkkel számot vetve nekünk magunknak kell felismernünk.
Ez a felismerés (vagy rádöbbenés) az
embert emberré: erkölcsi lényé teszi.
Az erkölcsösség egyike az erényeknek, akárcsak a bátorság, a szorgalom,
a hûség stb., de ez a legfõbb erény,
melybõl az összes többi is levezethetõ.
Kialakításában kiemelkedõ jelentõsége
van az érzelmi nevelésnek, mégpedig a
társadalmi és természeti érzékenység
fejlesztésének, melybõl a felelõsségérzet, jóság és önzetlenség származik,
miáltal a bûn ellen hat, és így jó irányba
fejleszti összes képességünket. Az
erkölcs ezért a legértékesebb jellemvonás, mely a szûkebb és nagyobb közösség valódi részévé, tagjává tesz.
Erkölcsi nagyság nélkül nincs emberi
nagyság, s így csak az nevezhetõ nagy
embernek, aki erkölcsileg nagy: mert a
nagy Isten gyermeke õ.
Az erkölcs tehát, mint a legegyetemesebb értékek védelmezõje, minden történelmi korban, valamennyi népnél,
mindenki számára egy és ugyanaz.
Hogy a különbözõ korok, népek, osztályok, pártok és felekezetek ideológiája
mit tekint és mit kiált ki erkölcsösnek,
befolyásolja ugyan az odatartozók
erkölcsi felfogását, de nem változtatja
meg magát az erkölcsöt. Az erkölcs
igazi emberséget jelent, mely az emberiséghez való tartozásunkat fejezi ki, így
korok, kultúrák, társadalmi osztályok
és nemzetek fölött áll, vagyis egyetemes
és idõtlen.
VEÉR GYÕZÕ - Szováta
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Csermely-utam vargabetûi
(Szemelvények Balázsi Dénes, székelyszentléleki nyug. tanár önéletrajzi jellegû visszaemlékezéseibõl (VI.rész)
Játszottunk a halállal
A második világháború megfertõzte a
gondtalan gyermeki világot is. Jöttekmentek a hadak, nagy volt a mozgás, a
változatosság. Talán tetszett, hogy annyiféle embert, katonát és hadigépezetet
ismertünk meg. Iskolai üres perceimben
repülõgépeket rajzoltam a füzet hátlapjára, ha a rajzfüzet már betelt. Láttuk és
rajzoltuk a nehéz, gigantikus gépeket,
amelyek hadakat és hadigépeket szállítottak a Hargita felé, Keletre. Bõgtek,
mintha meg is billentek volna a levegõben a terhüktõl. Láttunk egymást lövõ,
csinos vadászgépeket. Az egyik füstölni
kezdett, mert találat érte, s lecsúszott az
égrõl Brassó irányában. Kedvtelésbõl
rajzolgattam õket. Tankot, ágyút, motorkerékpárt és különbözõ hadseregek
egyenruháját viselõ katonákat láttam.
Még a dongókat is úgy különböztettük
meg, hogy ez a fekete, nagy dongó
német, a kisebb fehéres és veres csíkos
potrohú, az magyar, a kecskedarázs
orosz volt, s a késõbb megjelenõ lódarazsak lettek az angol-amerikaiak. Magdi
néném teljes hadfelszerelést hozott karácsonyi ajándékba. Ólomkatonákkal,
tüzelõ ágyús tankokkal, katonai motorkerékpárokkal és felszállni próbálkozó
repülõgéppel játszottam. Anyám eléggé
feddette nénémet, hogy a szolgálói keresetét miért költi ilyen drágaságokra. De
ez volt a divat. Milyen büszkén mutogattam Nagy Karcsi játszótársamnak az
arzenálomat! Ezeket a játékokat meguntam, mert nem voltak valódiak. Igaziakról ábrándoztam. Hamar szét is szedtem ezeket darabjaikra, mert ölt a kíváncsiság, hogy mitõl mozognak, szaladnak,
lõnek. Nem sok idõ teltével megkaptuk
az igazi fegyvereket is. A menekülõ
németek autóikat, motorkerékpárjaikat
és tankjaikat hagyták el maguk után,
mert nem volt elég benzinjük vagy meghibásodott jármûveiket nem értek rá
megjavítani. Fegyvert, lõszert dobtak el
az utak szélén, és mi gyönyörködtünk a
fényes, festett és gondosan csomagolt
gránátokban, golyótárakban és aknákban. Fegyvert is találtunk: teljesen és
hibátlanul mûködõ pisztolyokat kemény
bõrtokban, derékszíjra felerõsítve. Eze-

ket üres juhpajtában, vagy a disznóól fölött, vagy a ház padlásán rejtettük el,
mert a szüleink tiltották a háborús fölszerelések felszedését. Azt mondták,
hogy az amerikaiak játékokat, töltõtollakat, babákat s még mit nem dobnak le a
repülõrõl. Ezek mind felrobbannak, ha
kézbe vesszük, és használni akarjuk õket.
Szerencsére ilyen esetben nem volt
részünk, de annál több lõszer és fegyver
hozott szerencsétlenséget, sõt tragikus
halált is a falunkban. Apám ’44 õszén
alig érkezett haza, máris felfedezte, hogy
a hijun (padláson) a gabonás szuszék alá,
nem messze a füstkivezetõ kályhacsõtõl
rejtettem el néhány tár puskagolyót.
Nekem a pénztárcára emlékeztetõ kartoncsomagolásuk tetszett nagyon. Rögtön megkaptam a leckét. Elmagyarázta,
hogy milyen veszélynek tettem ki a
házunkat és az életünket. Ettõl ugyan
nagyon nem ijedtem meg, mert részt vettem a mûhelypadba beszorított puskagolyók elsütésében, Lakatoséknál. A golyóhegyet kiástuk a földbõl és kiolvasztottuk
belõle az ónt, amibõl kivájt krumpli formában gyûrût és irónt (a palatáblához)
öntöttünk. Utolért itt is az apám aggodalma, és figyelmeztetett is, hogy léteznek dumdumgolyók (robbanó hegyûek)
is, amelyek nyomorékká tehetnek mindannyiunkat, hagyjunk fel ezzel a halált
hozó játékkal.
Voltak merész legénykék is. Lõrinc
Gyuszi az akna robbanószerkezetét
próbálta szétszedni, mert abban valami
piros kis kocka nagyon megtetszett
neki. Az egyik szemébe és két ujjába
került a kísérlet.
Nagyon csodáltam Radnai Lacit.
Budapestrõl menekültek haza a bombázás elõl. Bandi barátomnak volt az unokatestvére, s néha elhívott hozzá játszani. Egy alkalommal egyedül volt otthon
Laci. Rögtön behívott a szobába, s ezt
mondta: – Most megmutatom nektek,
hogy miként kell szétszedni és összerakni egy pisztolyt. Nyilván kérkedési szándék vezette. Az én bátorságom szinte a
gatyámba szorult. Észrevette, hogy reszketek és úgy elkezdett röhögni rajtam,
hogy szinte odapisilt. Bezárta az ajtót,
nehogy elmeneküljek. Nem tudtam,
mitõl félek, de apám figyelmeztetései

után tartottam az ilyesmitõl. Nagy gyakorlata lehetett Lacinak, mert pár perc
alatt szétszedte, és össze is rakta a pisztolyt. Utána kimentünk a tornácra, és
célozgatni kezdte a szarkákat és a verebeket. Sikerült is neki néhányat lepuffantania, nagy megelégedésünkre.
’45-ben Laci apja pénzügyõr-állást
kapott Székelyudvarhelyen. Odaköltözött a család is. A békekötés után egyik
nap megrázó hír érkezett a falunkba:
Radnai Lacika szörnyethalt a Nagyküküllõ partján. Egy szárnyas aknát szedett szét, s az elrobbant a kezei között.
Lacika haja, belei, végtagjai és ruhafoszlányai a part menti fûzfákat rondították.
Szinte ráfizettük a szabadságunkat is.
Jó vállalkozásnak ígérkezett, de majdnem ráhibáztunk. A juhokat és az elrekvirált szarvasmarhákat hajtotta a falunkon keresztül hadizsákmányban, géppisztolyos orosz felügyelete alatt,
néhány román katona és egy magyarul
is beszélõ civil. Arra bíztattak, hogy
segítsünk nekik, mert ha Oklándig hajcsárkodunk, kapunk egy-egy bárányt
vagy milórát, esetleg egy nekünk tetszõ
kutyát, és a harmadik faluból visszatérhetünk otthonainkba.
Nekem egy kis piszlikutya tetszett
volna, mert anyánk az eddig szerzett
kutyáinkat mindig elzavarta. – Elég
kutyák vagytok, s eleget ugattok nekem.
Egy kutya ételével egy malacot tarthatok – mondta háborogva. A sereg mellett egy szép kutyuska ügyeskedett.
Rögtön ott termett, ahol valami ennivalót odadobtak neki. A kapunkat résnyire
megnyitva kenyérkarajjal becsalhattam
volna, de hallottam, hogy milyen kalamajkát rendezett a román, amikor B. S.
egy nagy juhászkutyával ahhoz hasonlóan járt el, mint ahogyan én szerettem
volna. Mihelyt észrevette a csobán
(román pásztor), a civil, hogy hiányzik a
nagy loboncos kutyája, füttyögtetni kezdett, mire a kutya ugatással árulta el,
hogy tõrbe csalták. Alig menekültek
meg a géppisztolysorozattól, amelyet a
kapura célzott az orosz, hogy kiszabadítsa a csobán kutyáját. A Kolozsvárról
hazamenekült unokatestvérem hamar
vállalkozott, s mi is mentünk utána.
Amikor a Szentpáli-tóhoz elértünk, azt
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mondja nekem Máthé Pista, három
évvel nagyobb unokatestvérem:
– Mi lesz, ha ezek a katonák nem tartják be a szavukat, s minket arra kényszerítnek, hogy hajtsuk az állatokat
addig, amíg nekik tetszik. A törökök is
így hajtották rabságba a magyar gyermekeket és janicsárt neveltek belõlük.
Õ olvasta az Egri csillagokból, hogy az
ellenségnek nem szabad soha hinni.
Jobb lesz, ha most megszökünk.
– Igen-igen, de hogyan? – kérdezte
Nagy Káruj barátom.
– Szerre lemaradozunk a Homoród
martjára benõtt öreg fûzfák gyökerei
alá, ott megvárjuk a késõ estét, hogy jól
elhaladjanak Oklánd felé, s mi majd lassan hazaszivárgunk.
Öcsi semmit sem szólt, de láttam, igen
egy pontra mereszti a szemét. Nem sokáig, mert be is ugrott a Homoród medrébe s hamar meg is találta a kotorékot,
amit a nagy víz a martban vájt, de jött is
vissza: – Segíts nekem, hogy ezt a kecskét
húzzuk be ide a martba. Szederindával
megkötjük, s ha kell, még meg is fejjük.
Ki tudja, meddig kell itt bujkálnunk.
A többiek is hamar elkotródtak. Nem
telt el egy jó negyedóra, a civil elkezdett
kiabálni: – Hol vagytok, bújjatok elé,
mert ha megkapunk, akkor megbánjátok! Egyszer az orosz is a levegõbe
eresztett egy sorozatot. Reszkettünk a
padmalyban, de kezdett sötétedni és
hamar leszállt az est. Borongós õszi idõ
volt. Sötét lett, mint a degenyeg. El
akartunk indulni, de a kecske sehogy
sem akart kimozdulni az odúból. Hiába

2010. december

49

Emlékeink
rángattuk a szederindafonatot a nyakán.
– Hagyjuk itt a kecskét, Öcsi! Holnap
utána jövünk. Addigra ki tudja, hol lesznek a hajcsárok a sereggel.
Életében most az egyszer rám hallgatott, nem úgy, mint amikor kaszáló versenyt rendeztünk volt. Rám került a sor
és Öcsi elém állt, hogy ne tudjak kaszálni. Kérleltem, hogy álljon félre elõlem,
mert levágom. Tudta jól, hogy kivel áll
szemben, mert engem, békességszeretõ,
megalkuvó gyermeknek ismert. Inkább
sírni kezdtem, minthogy valakivel szembeszegüljek. Most lekicsinylõen jelentette ki:
– Te olyant nem mersz, te gyáva!
Csak ennyi kellett az én lobbanékony
fejemnek. Hátrahúztam a kaszát egy
nagy vágásra készülve, s nekilendültem,
elõre! Öcsi lábszárcsontjában akadt
meg a kaszám éle.
Lehet, hogy ez jutott most eszébe
neki, s azért hallgatott reám. Ha már
szóba került ez az eset, hadd mondjam
el, miként fejezõdött be a kaszás versenyünk. Talán a vér még ki sem serkent
az éles kaszavágásom nyomán, én már
nénémnél voltam s jelentettem:
– Juliska néni, az Öcsi lábát elvágta a
kaszám!
Ez mindenkori jellemvonásom volt,
hogy vállaltam tettem következményét.
Azt is elárulta ez a közlés, hogy székely
vagyok. Ismerõs ugye az alábbi anekdota.
János bácsi közli a komaasszonyával:
– Komámat megütte a villám.
– Hát, az hogy lehet, mikor nincs is
felhõ.

– Az úgy, hogy én fogtam a villámnak
a nyelét.
Jól ismertem a malomba járók ösvényét. Hamar megtaláltuk s a réten át
hazaereszkedtünk. Szüleink nagy ámulattal fogadtak. Végig kellett hallgatnom
apám helyzetelemzését s dorgálását.
Elmesélte, hogy milyen körülményesen
lehet az ilyen helyzetbõl kikászolódni. Õ
is alig szabadult meg Sófalvánál a sebesültek kocsira rakása után. Az üvegcsûri
csata után hazafelé igyekezett.
Szerencséje volt a családi képpel,
amellyel meglágyította az õr szívét.
Másnap Öcsi és sógorom mentek és
elhozták a kecskét. Nekünk nem szóltak
semmit, az már az õ tulajdonuk volt, jól
is fogott nekik, mert semmi állatuk nem
volt. Különben élelmesebbek voltak,
mint mi, mert egy elhagyott katonai
biciklire is szert tettek. Apám azt mondogatta, hogy hála legyen az Istennek,
hogy életben és épségben megtartott
minket, a kapzsi ember hamar ráfizet.
Példának hozta fel a gyepesi ember esetét, aki az orosz bejövetelkor udvarhelyi
feltört üzletekbõl hordta haza a holmit,
de rajtaveszített, midõn az újonnan felállított nemzetõrséggel találta szembe
magát. Apám nem szerette az ingyenélést, gyûlölte az ingyenélõket. Ezért
nem szédítették meg õt a szervezkedõ
kommunisták ígéretei. Az egyik szervezõ, agitátor suszter kollégának azt
mondta: – Ingyen jöttnek ne örülj, mert
a zsebed kiürül!
(Folytatjuk)
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Szekeres Lukács Sándor

II. János magyar király
élete és kora
(befejezõ rész)
A segesvári országgyûlés a székelyföldi igazságszolgáltatást teljesen felforgatta, ekkor törülték el a székely
igazságszolgáltatás egyes elemeit, köztük a legfontosabbat, a fellebbviteli
fórumokat. A széki bíróságoktól már
csak táblabírósághoz lehetett fellebbezni, és a fellebezést csak írásban
lehetett elõterjeszteni. Ennek az intézkedésnek köszönhetõen 1567-tõl már
egyre több bírósági ügyiratot lehet fellelni az udvarhelyszéki bíróság iratai
között, mely iratok a XVI. század igen
becses nyelvtörténeti, jogi, gazdasági,
katonai kortörténeti dokumentumai.
Ekkor szûntetik meg részben a székelységre vonatkozó, addig létezõ
sajátos katonai és közigazgatási szervezetet is. A székelyek fõkapitányának
Pekry Gábort nevezte ki a fejedelem,
az egyes székely székek fölé pedig
kapitányokat helyezett.
Habsburg Miksa kapva kapott a székelyek elkeseredésén a megszorító
intézkedések miatt, ezért arról biztosította õket, hogy ha elpártolnak János
Zsigmondtól, visszaállítja régi szabadságjogaikat. Annak ellenére, hogy a
közszékelyeken kívül a lófõket is megadóztatták a frissen kinevezett széki
kapitányok, a székelyek mégis híven
teljesítették választott királyuk felé
hadi kötelezettségeiket. 1566-ben több
mint 10.000 székely ott van Gyula ostrománál, a következõ évben pedig, a
szintén Habsburg-párti Nagybányát
ostromolják a székelyek. Nagybánya
várának ormára épp egy székely katona tûzte ki a fejedelem zászlaját.
János Zsigmond hamar meggyõzõdött arról, hogy a székely haderõ nélkül Erdélyt megvédeni nem lehet,
ezért újraszervezte a székely haderõt,
a székely községekbõl kiválogatta a
katonai feladatokra legalkalmasabbakat és új hadseregeket állított fel a székelyekbõl. Az új hadsereg tagjainak
adózási terheit lényegesen könnyítet-

te. Az általa felállított új hadsereget
gyalogos
puskásoknak
(pedites
pixidarii), másképpen darabontoknak
nevezték el. Csak a fejedelmi udvarban 1000 székely darabont teljesített szolgálatot. Természetesen
megmaradtak az addigi fegyvernemhez tartozó katonák, a
könnyû és nehéz lovasság is.
Habsburg Ferdinánd, miután
annyiszor sikertelenül igyekezett
megszerezni Erdély trónját,
1564. július 23-án eltávozott az
élõk sorából. Habsburg Miksa
vette át a trónt II. Miksa németrómai császár néven, a magyar
királyok sorában I. Miksa néven
ismert. I. Habsburg Miksát sem
lehet legitim, törvényesen megválasztott királynak tekinteni a
magyar jog szerint. Magyarországnak ekkor ugyanis már
volt törvényesen megválasztott
királya, aki nem más, mint II.
János. Így aztán a Habsburgok
folytatták Magyarország megszerzésének politikáját. 1565 februárjában Lazarus Scshwendi kassai fõkapitány vezetésével elfoglalják Tokaj
várát, a szatmári fejedelmi õrség
Schwendi csapatai közeledésének hírére felgyújtja és kiüríti a várat. A császári csapatok ezt követõen elfoglalják
Erdõdöt és Nagybányát is. II. János
magyar király küldöttsége 1565-ben
sokáig tárgyal a Habsburgok küldöttségével Szatmáron, melynek lényege,
hogy János Zsigmond mondjon le a
magyar királyi címrõl, elégedjen meg a
fejedelmi titulussal és házasságot köt I.
Miksa húgával, Johannával. A szatmári megállapodást 1565. március 13-án
kötik meg, majd március 24-én János
Zsigmond Bécsbe küldi Báthory
Istvánt azzal a diplomáciai feladattal,
hogy egyezkedjen a magyar királyi címrõl. Eközben János Zsigmond a török
Porta biztatására visszavonatta április
21-én Báthory Istvánnal a szatmári
megállapodás érvényességét, hiszen a

törökök azzal fenyegetõztek, hogy meg
fogják támadni a Keleti Magyar
Királyságot is, ha a Habsburgokkal
egyezséget kötnek. Miksa is felrúgta a

diplomáciai érintkezés legelemibb szabályait, amikor 1565. június 5-én fogságba vetette Báthory Istvánt, aki az
erdélyi fejedelemség hivatalos diplomáciai küldöttségének vezetõje volt és
csak két év múlva szabadult a fogságból. Báthory ezt a megaláztatást soha
nem felejtette el, mert amikor késõbb
õ lett Erdély fejedelme, a hozzá forduló francia követeknek sem hajlandó
németül beszélni, pedig ezen a nyelven
nagyon jól tudott.
I. Miksa felrúgva I. Ferdinánd és a
török szultán között 1562-ben létrejött
békeszerzõdést, igyekezett minél nagyobb területeket megszerezni a Keleti Magyar Királyságból, amelyet a
török porta egyenesen hadüzenetnek
ítélt. A Habsburg-pártiak a Keleti Magyar Királyság elleni támadásokban
úgy viselkedtek, mint egy közönséges
ellenség, rabolva, fosztogatva és a magyar lakosságot mészárolva foglaltak
el jelentõs területeket.
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I. Szulejmán szultán 1566. májusában megindult Bécs ellen, János
Zsigmond pedig június 29-én a három
erdélyi nemzet küldöttségével pompás
külsõségek között megjelent Zimonyban a szultán elõtt. Tisztáznia kellett a
Keleti Magyar Királyság helyzetét,
ugyanis a Habsburgok beárulták a
szatmári egyezséget a törököknél. I.
Szulejmán hadserege e találkozót követõen Bécs felé akarta folytatni útját,
azonban elakadt Szigetvárnál, és maga
a szultán is meghalt az ostrom közben,
szeptember 6-án.
Ebben az idõben ad a török szultán
János Zsigmond részére athnámét (királyi címét megerõsítõ szultáni okiratot), mely nagy jelentõségû, ugyanis ez
az athnamé Erdélynek a Portához való
vioszonyát szabályozta. Ebben a szerzõdésszerû okmányban Szulejmán
megesküdött, hogy János Zsigmondot
és Erdélyt soha semminemû szükségben el nem hagyja, amit, ha nem teljesítene, „az nagy Istennek és az õ igazságának haragja szálljon a fejére”. A szultán ígérte, hogy az országot és fejedelmet szabadságában örökre megtartja
és oltalmazza; beleegyezett abba, hogy
János Zsigmond esetleges halála után
az ország azt válassza fejedelmül, akit
akar. Cserébe a szultán azt kívánta,
hogy János Zsigmond az adót (10 ezer
arany) évenként pontosan szolgáltassa
be.
A szultán egy fermánjában arra is
figyelmeztetette János Zsigmondot,
hogy a háborúra, a német-római császár megtámadására õ is tegyen meg
mindent. Gazdag ajándékokat küldött
János Zsigmondnak, de ennél is sokkal többet ért az, hogy athnáméja biztosította az Erdélyt esetlegesen megtámadó hatalmakkal szemben, amire
igen nagy szükség volt, mert a
Habsburg birodalom továbbra is be
akarta kebelezni Erdélyt.
Az erdélyi külpolitika erõs alakja
volt ebben az idõben Bekes [Békés]
Gáspár, õ irányította az erdélyi
magyar külpolitikát, ami lényegében a
magyar nemzeti királyság eszméjének
szolgálata volt. Politikai vezéreszméje
az volt, hogy a nagyváradi békében
Szapolyai Jánosnak jutott területeket,
Erdélyt és Magyarország északkeleti
részét János Zsigmond birtokában
megtarthassa. Békés politikai célját
török segítséggel akarta megvalósíta-
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ni. Ez a politika az 1566-i athnaméval
diadalra jutott.
János Zsigmondnak 1566-ban kötött
szövetsége Erdélyre és általában a
magyar nemzet fennmaradására nézve
igen nagy jelentõségû volt. Sokan
alaptalanul ítélik el a törökökkel kapcsolatos politikáját, de látni kell, hogy
János Zsigmondnak a török szövetséggel nem az volt a célja, hogy a mohamedán világgal a XVI. század erõs
keresztény szellemét elnyomja, hanem
politikai szükségszerûségbõl ezzel
akarta megmenteni a magyar nemzetet, annak alkotmányát s a vallásszabadságot. Buda helyett Gyulafehérvár
lett a magyar nemzeti politika középpontja, és János Zsigmond ezzel véget
vetett a bizonytalan kapkodásnak,
mely hol a Habsburgokhoz, hol a portához vonta az ország sorsának intézõit. Ezzel biztos hitet és bizalmat öntött
a lelkekbe a független választó fejedelemség, a szabad Erdély kialakulására,
fejlõdésére. Ez János Zsigmondnak
egyik elévülhetetlen, nagy érdeme.
Ekkor létesült az elsõ erdélyi diplomáciai követség, melyet erdélyi háznak is neveznek, ettõl kezdve intézményesül az erdélyi diplomáciai jelenlét a
török fõvárosban, Konstantinápolyban
Természetesen látni kell azt is, hogy a
török szultán „barátsága” is egy olyan
politikai elképzelés volt, amelybe nem
fért bele a teljes magyar független
államnak a léte, a három rész újraegyesítése. A török kihasználta a
három részre szakadt Magyarországot
és távlati érdekei is ezt kívánták, sõt
igyekezett minél nagyobb darabot
kihasítani hol nyugaton, hol északon,
de még az Erdéllyel szomszédos területekbõl is.
János Zsigmond a hit dolgában
rendkívül türelmes volt, neki köszönhetõ az, hogy Erdély földjét elkerülték
a véres vallásháborúk. Az újra mindig
fogékony fejedelem gyakran vett részt
a hitvitákban. Neki is köszönhetõ,
hogy a protestantizmus egyre inkább
elterjedt a magyarok között. 1567-ben
megjelentek Kolozsvárott Dávid Ferenc elsõ unitárius mûvei: a Rövid magyarázat és a Rövid útmutatás. A hitviták eredményeképpen maga János
Zsigmond is unitárius hitre tért, mint
ahogy az akkori erdélyi magyar társadalom elég jelentõs része.
Érdekes epizód Erdély történelmé-
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ben 1567 pünkösdje, amikor egy
kisebb összecsapás lehetett a csíki katolikus székelyek és János Zsigmond
között (ha igaz a legenda). A monda
szerint a Tolvajos tetõn lezajlott csatában a gyergyói és csíki székelyek
legyõzték János Zsigmond hadait.
Annál is kétségesebb a csíksomlyói
búcsúhoz köthetõ csata története,
hogy több mint egy évszázadon keresztül senki nem említi. Én azon a véleményen vagyok, hogy ha megtörtént,
akkor sem lehetett olyan jelentõs
ütközet, inkább egy csetepaté. Csak az
Erdélyi Fejedelemség leigázását követõ idõkben, amikor beindul az osztrák
nyomásra a rekatolizáció, akkor történik az elsõ írásos említés. Épp ezért az
egész történetet meg is lehet kérdõjelezni.
János Zsigmond valószínûleg nem
vett részt a Tolvajos-hágónál lezajlott
összecsapásnál (ha volt egyáltalán
ilyen), mert ebben az idõben súlyos
beteg volt, olyannyira, hogy még a végrendeletét is elkészítette. Az erdélyi
országgyûlés 1567. június 23-ra összehívott ülésén éppen János Zsigmond
súlyos betegsége miatt intézkedéseket
tesz a fejedelem halála esetére.
A híres csíksomlyói búcsú történetével kapcsolatosan Simén Domokos
1998. október 25-én megtartott elõadásban érdekfeszítõ ismertetést tartott a Dávid Ferenc Egylet összejövetelén…A csíksomlyói búcsú eredete
sokkal régebbi 1567, 1557, illetve
1562-nél, mely dátumokat még szokták emlegetni, minden történelmi forrásra való utalás nélkül. Az elsõ írásos
említése a búcsúnak már 1444. január
27-én IV. Jenõ pápa által kibocsátott
bullában fellelhetõ. A moldvai magyarok, akik éppenséggel nem vehettek
részt sem az 1557-es sem az 1567-es
un. ütközetben, mégis évszázadok óta
járnak a csíksomlyói búcsúra. Minden
valószínûség szerint a csíksomlyói
búcsú összefügghet a magyarság õsi,
régi hitével, amikor a Somlyó hegyén a
Napistent tisztelve és a Napbaöltözött
Asszonyt vagy Napkirálynõt, másképpen a Babba Máriát imádták a tavaszvárás ünnepén, ahonnan nyírfaágakat
felszentelve tértek haza lakóhelyükre.
Babba Mária boldogasszony nevét
késõbb Szûz Mária vette át a legutóbbi idõben, de a gyökerek a régi, õsi
magyar mitológiában vannak. Éppen a
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Somlyó hegyén volt látható az a két
régi kõ melyekre ugyanaz a nap-motívum volt rávésve, mint a székelyek
kapuin szereplõ kapukon. A pünkösdi
búcsú legnagyobb eseménye a pünkösdkor felkelõ Nap, ami miatt a
búcsúra járók sokszor le sem fekszenek és egész éjjel várják a pirkadatot.
Éppen II. János magyar király volt a
hit kérdésében Európában szinte
egyedülálló módon türelmes, hiszen õ
vallotta azt, hogy „az Isten igéje szabadon hírdettessék, mert a hit Isten ajándéka”. Nem szabad elfeledni azt sem,
hogy Magyarország és Erdély lakosságának 90%-a a XVI. század végén
valamelyik protestáns felekezethez
(református, unitárius és lutheránus)
tartozott és hogy milyen körülmények
között lett újra a XVIII. század vallásüldözésének következtében újra katolikus többségû. Ehhez bizonyára az
erõszakon, a gályarabságtól, a börtönbüntetés különbözõ válfajain kívül a
propaganda is szerepet játszhatott.
(…)
János Zsigmond idejében, 1568.
január 6-13. napján tartották meg
Tordán azt az országgyûlést, mely mérföldkõ az emberiség szabad vallásgyakorlása tekintetében, ugyanis itt
fogadták el és hirdették ki a korabeli
Európában elõször a lelkiismeret- és
vallásszabadság törvényét. Ezzel a törvénnyel a református, unitárius, katolikus és luteránus vallás is közjogi elismerésben részesült. Ettõl fogva nevezhetjük a mai napig történelmi egyháznak ezeket az egyházakat Magyarországon és Erdélyben.
Literáti Székely Jánost, Székely
Mózes édesapját János Zsigmond
1568. február 13-án Brassóból arra
utasította, hogy a „székely sók” kamaraispánja a hat székely szék lófõinek és
fõembereinek, rendjük és birtokaik
után járó só mennyiséget adja ki.
Literáti Székely János fia, Székely
Mózes késõbb a sófalvi sókamara
ispánja, majd Erdély fejedelme lett.
A Habsburgok nagypolitikája 1568ban oda jut (ismét!), hogy megegyezik
II. Szelim szultánnal (Szulejmán fiával): évi 30 ezer arany fejében. II.
Miksa megtarthatja Magyarország
törökök által el nem foglalt területeit.
A Habsburg-párti történészek folyamatosan igyekeznek az Erdélyi
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Fejedelemség államiságát
a Török Birodalom vazallusává válásával megkérdõjelezni, miközben úgy
az erdélyiek, mint a
Habsburgok is a Magyar
királyságért tulajdonképpen adót fizettek a Török
Birodalomnak. Ezt sem
volna szabad elfeledni.
A betegeskedõ János
Zsigmond 1570 augusztusában egyezségre jutott
Habsburg Miksa királlyal
és lemondott magyar királyi címérõl, elismerve
Miksát az egész kereszténység fejének és Magyarország urának. A speyeri egyezményben rögzítették, hogy János ZsigCsaládi címer
mond csak Erdély és a
magyarországi
részek
fölött uralkodik mint fejedelem, mely- ni és a segesvári végzéseket jóvá fogja
nek címét utódai is öröklik, de fiú utó- tenni. Erre azonban nem maradt ideje,
dok nélkül Erdély a magyar királyra mert 1571. március 14-én hajnali
száll. Az egyezményben rögzítették azt három órakor meghalt Gyulafehérváis, hogy török támadás esetén mindkét rott. 1571. május 23-án temették el,
fél kölcsönösen segítséget nyújt egy- unitárius szertartás szerint, a Szent
másnak. János Zsigmond feleségül István által építetett gyulafehérvári
kapja I. Miksa magyar király unokahú- székesegyházban. Sírja most is ott van,
gát, Albert bajor herceg Mária nevû édesanyja, Jagelló Izabella királyné és
Hunyadi János társaságában. E díszes
leányát.
A fiatal magyar uralkodóról a törté- szarkofágok a magyar képzõmûvészet
nelmi leírásokban fõleg a pozitívumo- jelentõs alkotásai. A szarkofágokat a
kat emelték ki az utókor számára: ter- viharos erdélyi történelem során több
mete közepes, testalkata sovány, haja alkalommal feltörték, Mihály havasalszõke, bõre finom, arca hosszúkás, földi vajda emberei 1599-ben például.
ajka vékony volt. Testalkata ellenére Valószínû akkor tûnhetett el a II.
sokat vadászott, lándzsát vetett és jó János király mellére helyezett,
célbalövõ volt, tehát mai szóval spor- arannyal bevont ezüsttábla. "
Szapolyai János Zsigmond halálával
tos alkata volt. János Zsigmond szerette a táncot, a zenét, az éneket, õ bezárult a magyar történelemnek egy
maga is jó lantjátékos és fuvolás volt. fontos korszaka és megkezdõdött a
Megbecsülte a tudósokat, sokszor órá- Magyar Királyság romjain felépült új
kig hallgatta a tudósok vitáit. A államalakulat, amelyet már Erdélyi
magyar nyelven kívül beszélt lengyelül, Fejedelemségnek nevezünk. Erdély
olaszul, németül, románul, latinul, kiszakadása a Magyar Korona közvetgörögül és törökül. (Vajon a Habs- len uralma alól a magyar nemzet fennburgok hány nyelven tudtak beszélni maradásáért folytatott küzdelem bizoabban a korban?) Sajnos azonban – nyítéka. Nem öncélú volt ez a kiszakaegyesek szerint - az étkezésben és az dás, hanem a kényszer szülte. A két
ivászatban nem ismerte a határt, ami a nagyhatalom, a Török Birodalom és
leírások szerint hozzájárulhatott a bél- Habsburg Birodalom közé szorítva, a
közömbös Európában a magyar nemperforációhoz és korai halálához.
János Zsigmond halála elõtt beutaz- zet szabadsága és alkotmányos berenta Székelyföldet, ahol megígérte, hogy dezkedése csak egy külön állam kerea székelység panaszait ki fogja vizsgál- tében élhetett tovább.
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Marosi Barna

Marosvásárhely magyar irodalmi élete
(3-4 rész)
A húszas években újjászületik a
Kemény Zsigmond Társaság, amolyan tisztújításokkal kezdõdik, de a
Zord Idõ megvásárlásával komolyra fordul a dolog: a város kulturális
életének igazi fórumává válik a társaság, ahol a két háború közti idõk
rangos magyar írói, költõi, mûvészei és elõadói lépnek föl. Kivételes
pillanatok ezek, a kisváros az irodalom ablakán tekinthet ki a nagyvilágra. A társaság elnökévé Kemény Jánost választják (1928), aki
akkor huszonöt éves, fõtitkárává
pedig Sényi Lászlót, mellettük ott
van természetesen Berde Mária és Molter. Ez a négy
ember garantálja az igazi szellemi függetlenséget. Sényi
László életmûve maga a társaság.
Berde Mária Nagyenyedrõl költözött Vásárhelyre.
Tizenegy évet töltött itt, középiskolai tanárnõ, de hivatását
nem középiskolás fokon végezte, energiája, egyéniségének
karizmatikus ereje, nagy mûveltsége kihatott messze környezetén túl az egész város kultúrájára. A marosvécsi helikoni találkozókat is õ kezdeményezte, egyetemes magyar
irodalmi fórummá növelte a vécsi napok szerepét és jelentõségét. Az ambicionálta, hogy regényt írjon, az irodalomkritika mégis úgy ítélte, hogy született költõ, és nagy várakozással tekintett költészete elé. Végzetes betegsége és a
történelem alakulása akadályozta meg életmûve kiteljesedését.
Molter Károly 1913-ban, amikor a kollégiumban kezdõ
tanárként a katedrára lép, még valamelyes németes akcentussal beszél magyarul. Szerencsés házassága és az
impériumváltozás kollektív élménye köti végleg Erdélyhez.
Egészen más, német kultúrkörbõl érkezik a Székelyföldre,
egészen más, liberális eszményeket vallva, és a város éppen
a másság jogát elismerve fogadja fiává. Cserébe életfogytiglan vállalta a közös kisebbségi sorsot. Hét évtizedet élt
választott hazájában, elbeszéléseinek örök színhelye a
„bolond kisváros”, az ember számára valaha is kitalált eszményi élettér.
Amikor Marosvécsen, Kemény János báró várkastélyában gyülekeztek az írók, azokban a napokban Vásárhely
kötelezõ átszállóhely. Tizenöt nyáron Székelykocsárd felõl
jövet és hazafele menet az irodalom legjelentõsebb emberei vagy megálltak, vagy megszálltak a városban, a kapcsolattartás, a tájékozódás sokféle lehetõségét kínálva ezzel.
A harmincas években kezd írni Kovács György újságíró,
elbeszélései, regényei javát ekkor adja ki. Gagyi László
néptanítót elsõ kötetei után, 1938-ban hívják meg elõször a
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helikoni találkozóra. Kiss László
húszéves sincs,
amikor megjelenik Önmagam ellen címû verseskötete.
1937-ben bont
zászlót a Vásárhelyi Találkozó.
Önszervezõ, kisebbségvédelmi
platformja hosszú
távra érvényes tanulságokkal szolgál. Tamási Áron
szavait, de Kacsó Sándor akkori pozícióját is egyaránt igazolta a történelem. Sajnos, az antifasizmus bonyolult körülményei között a szélsõbal, az illegális kommunista mozgalom megpróbál teret nyerni az erdélyi közéletben. A trójai
faló szerepét a találkozón a népfront játssza.
A bécsi döntést követõ négy magyar esztendõ a kisebbséget újra többségi helyzetbe juttatta. A legtisztábban látók
jól tudták, hogy Észak-Erdélyt Hitler csatolta vissza
Magyarországhoz, és Hitler elkerülhetetlen bukásával semmivé foszlik egy illúzió is. Az új helyzetben kis centrummá
avanzsált a helyi érdekû napilap, a Székely Szó.
Fõszerkesztõje a Kolozsvárról leköltözött Szász Endre (a
háború végén az oroszok elhurcolják és kezük között pusztul el). A lapnál dolgozott a robusztus tehetségû Szathmári
Lajos, késõbb áttelepült Chicagóba és ma is meleg színekkel festi vásárhelyi emlékeit írásaiban. A törékeny
Szappanyos Gabriella társasági jegyzetei fölérnek valamiféle társadalomrajzzal. Rövid ideig ide szerzõdik Bözödi
György is. Akkoriban származása miatt már nem lehet a
sajtókamara tagja a szabadúszó Sebestyénné Hajós Alíz,
világlátott, több nyelven olvasott, mûvelt recenziói, kritikái,
kulturális jegyzetei meghaladták a zsurnalisztika szokott
színvonalát.
A háború elõtt és a háború alatt mást jelentett a politikai
baloldal, mint azután. A harmincas évek végén a munkásotthon a gyárvilág, az ipari munkások fontos bázisa volt.
Ma már nehezen értékelhetõ az a gesztus, ahogy Székely
József, a bútorgyáros teljes könyvtárat adományozott a
vásárhelyi munkásotthonnak. (Székely József elbeszéléseit
még a Zord Idõ publikálta. És itt jelentkezett testvére, a
novellista Székely Jenõ is.) Persze, a kapitalista Székely és
a kommunista Simó Géza a kisvárosban, a kisebbségi életformában szót értett egymással, és készek voltak a kompromisszumra. 1937 tavaszán költözik Vásárhelyre a „szegények költõje”, Salamon Ernõ. Õ például háromszorosan is
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kisebbségi volt: mint zsidó, mint magyar költõ és mint kommunista. Holott tulajdonképpen ösztönös anarchista.
Jellemzõ, hogy éppen ezért az elvakult mooszkoviták nem
fogadták be soraikba. És éppen ezért engedték szabadon
Ákosfalváról a csendõrnyomozók, de elõbb napokig vallatták, gumibottal verték feketére a talpát. Hogy is tudott
volna beilleszkedni ’44 után a marxista bürokráciába?
„Szerencséjére” ettõl a végsõ tragikumtól egy olasz tábori
csendõr golyója mentette meg valahol Ukrajnában.
Ezek az utolsó esztendõk, amikor a magyarmagyar kapcsolatok még aránylag szabadok, utazhatnak az
emberek. A világháború után évtizedekig a hidegháború és
a szovjet rendszer határzára darabolja szét a világot. A legemlékezetesebb vendég Németh László. A tanulmányíró
éles szemével látja Erdélyt, a kisvárost, 1935-ben megáll
Vásárhelyen is, a kisebbségi sors lehetõségeit és lehetetlenségeit elemzi a Magyarok Romániában címû perdöntõ
esszéjében. Karinthy Frigyes számára ismeretlen és barbár
ez a hegyek közé zárt világ. Az ünnepelt Kosztolányi a
Kollégium dísztermében verset mond, a szanatóriumban
hosszasan vizsgálják, a diagnózis megerõsíti a sejtést: a legrosszabb indulatú gégerákot. Móricz Zsigmond mintha
búcsúzni jött volna vissza halála elõtt Vásárhelyre, több
írása is õrzi utolsó ittléte emlékét. Cs. Szabó László vibráló
sorokban számol be a megrendítõ viszontlátás élményérõl.
Illyés Gyula elfogultan, szeretettel zárja szívébe a székely
kisvárost, egyik éjszaka sokadmagával deszkát hord, menti
a menthetõt a lángoló Székely és Réti bútorgyárban. Szabó
Lõrinc újra fölfedezi magának a várost. Márai Sándor
konflison indul városnézõ sétára, magyar kuriozitásokat
keres. Ebben a légkörben nevelkedett, ’43-ban a katolikus
gimnáziumban érettségizett Gáspár Loránd, azaz Lorand
Gaspar, a késõbbi francia költõ, aki ma Tuniszban él.

***
1944. szeptember 28-án lovagol be a Fõ térre az elsõ
orosz járõr.
A
többi
észak-erdélyi
városhoz
viszonyítva
Marosvásárhelyen nem okozott számottevõ pusztítást a
front átvonulása, a város aránylag könnyen megúszta az
újabb impériumcserét. Kezdetben talán még lehetett
reménykedni. De hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy a
demokráciának és az egyenlõségnek nincsenek többé esélyei. A magyarság csatavesztésének számított, hogy kizsuppolták Kolozsvárról a Bolyai Tudományegyetem Orvosi
Karát, és leköltöztették Vásárhelyre. Mi tagadás, a befogadó városnak ugyanakkor fölmérhetetlen civilizációs és kulturális változást, rangot, elõrelépést jelentett egy önálló
magyar fõiskola, a késõbbi orvosi és gyógyszerészeti egyetem kiépülése. Magasan képzett, mûvelt réteget „importált”, egyetemi város lett Marosvásárhely.
És teljesül a réges-régi kívánság: legyen a városnak önálló
színháza, ahogy valaha mondták, kõszínháza. Megalakul a
Székely Színház. A kezdeményezõ a Salamon Ernõ
Athenaeum és a Magyar Népi Szövetség. A kultúrpalota
hangversenytermének színpadán 1946. március 10-én megy
fel elõször a függöny. Legendás ma már az alapító együttes,
pár évad repertoárja valóban színvonalas, egy-egy premier a
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korabeli erdélyi magyar színjátszás emlékezetes eseménye.
A sajtószabadság csak ígéret maradt, az új napilap, a
Szabad Szó csak nevében volt szabad, a kommunista párt
ellenõrizte a lapot. Egy darabig jelentõs írókat is közölnek
az újság vasárnapi mellékletében. De pár év múlva már
cenzúrázott, sematikus pártlap. 1952-tõl Vörös Zászló a
neve. Az új rendszer, az úgynevezett népi demokrácia egész
sor mûvelõdési intézményt hoz létre. A megalakuló Állami
Bábszínház a gyermekirodalom termését mutatja be, többek között Bede Olga, Márk Alexandra, Kemény János,
Bajor Andor mûveit. Megkezdi mûködését az állami filharmónia. Új iskolákat, tanítóképzõt, szakiskolákat nyitnak
majd. Pár évig önálló könyvkiadó is mûködik Vásárhelyen.
Az autonóm tartomány kirakatát lenini módszerességgel
rendezik be.
Az írók idõsebb generációja elhallgat, félreáll. A túlélés
ára az alkalmazkodás. Kemény János évekig egy mészégetõ telepen lapátol és talicskázik, népes családja kegyelemkenyéren él. Bözödi György börtönbe kerül, kiengedik,
újra bezárják, mikor szabadon van, folyamatosan zaklatja a
szekuritáté. Gagyi Lászlónak ebben az idõben új mûfaja és
területe a novella. Szabó Lajos történelmi életképekkel
próbálkozik. Az ötvenes években Kovács György újra írja,
átszerkeszti egész életmûvét, fölhígított, meghúzott, kilúgozott kötetei sorozatban jelennek meg. Hogy a tehetségnek milyen mély temetõje a pártkarrier, arra szomorú
példa Kovács György élete. Papp Ferenc az ötvenes, hatvanas években a szocialista realizmus sémáira esküszik.
Hajdú Zoltán kommunista csasztuskákat gyárt állami díjas
szinten. Tragikus korszak, silány irodalom.
A pártközpont ebben az idõben felgyorsítja Kolozsvár
elrománosítását, megkezdik a kolozsvári magyar intézmények likvidálását, jellemzõ módon vezetõ magyar pártaktivisták hajtják végre a magyarellenes programot. Az Irodalmi Almanachot bútorostól költöztetik le Vásárhelyre.
Itt nevet cserélnek, ez lesz az Igaz Szó, az erdélyi magyar
irodalom egyetlen folyóirata. Itt azonban egy ideig a felettes pártapparátus szándéka és a cenzúra ellenére sok kiváló írás, vers, próza, dráma, színpadi mû jelenik meg. Néha
éppen sorsformáló szövegek. A kényszerû helyzet szkizofréniáját példázza, hogy ezzel párhuzamosan egyre inkább
egy karrierista fõszerkesztõ, Hajdu Gyõzõ politikai vadászterületévé válik a folyóirat. Késõbb Hajdu erkölcsi halált
hal, Bukarestben a legsovénabb, magyargyûlölõ körök cselédjéül szegõdik el. Az Igaz Szó környékén sokáig mûködik
irodalmi kör, ahol több tehetséges fiatal prózaíró és költõ
mutatkozik be, kezdi pályafutását. A Szentgyörgyi István
Színiakadémia leköltöztetésénél az egyéni ambíciót cinkos
készséggel támogatja a kommunista hatalom. Megkezdi
adását a területi rádióstúdió, megszervezik a Székely Népi
Együttest. Az együttes kibontakozó munkássága fölvirágoztatja az erdélyi magyar kórus- és táncmozgalmat.
Képeslap indul, elõbb Mûvészet, majd Új Élet a színes, kulturális hetilap neve. Tanárképzõ, úgynevezett Pedagógiai
Fõiskola létesül, a Román Tudományos Akadémia kihelyezett orvosi és történeti kutatóintézetei kezdik el munkájukat. A rövid évek alatt kiépülõ új struktúra, az intézmények
jelentõsége meghatározó szellemi erõt vonz a városba, és
az anyanyelvû kultúra továbbélését teszi lehetõvé.
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A 1956-os forradalom után pártkizárások, letartóztatások, perek következnek. Van, akit eltiltanak a közléstõl,
van, akit eltávolítanak az orvosi egyetemrõl, a tanári testületekbõl vagy a szerkesztõségekbõl. A cenzúra legsúlyosabb
és legnyomasztóbb idõszaka következik.
A hatvanas, hetvenes évek fordulóján, a prágai tavasz
elõtt és után valamennyire könnyebb a közlés, egy darabig
a cenzúra azt a látszatot kelti, mintha megszûnt volna. A
szerkesztõk, kritikusok, irodalomtörténészek a történelmi
forduló pillanataiban szabadabban lélegezhetnek. Most
mérhetõk a kvalitások, figyelemre méltó Szász Béla szerkesztõi gyakorlata, publikálni kezd Izsák József, Kovács
István, Oláh Tibor. Gálfalvi Zsolt 1969-ig Vásárhelyen él,
szerkesztõ, majd színházigazgató. A könyvkiadás pártellenõrzésének átmeneti liberalizálódását kihasználva tette
közzé Marosi Ildikó a Kemény Zsigmond Társaság, majd
az Erdélyi Helikon és a Szépmíves Céh forrásértékû irodalomtörténeti dokumentumait.
Külön-külön nemzedékhez, más és más ízlésvilághoz
szokták sorolni Varró Ilonát, Vári Attilát, Nemess Lászlót
és Gyõrffi Kálmánt. Prózájuk markáns különbözõsége meg
is engedi ezt. Mégis, a közös élményvilág, az egykori kisvárosi létforma furcsa, genetikus jegyei, a rokon motívumok
örökké kimutathatóak mindegyikük szövegébõl. Szõcs
Kálmán kész költõi életmûvet hagy hátra, amikor harmincegy éves korában az elviselhetetlen valóságból a halálba
menekül. Oltyán Lászlót is csak korai halála fosztotta meg
attól, hogy verista kisprózája beérjen. Hány hasonló sorsot
ismerünk! Emlékezzünk csak Sütõ István barokkosan tragikus „arcfogyatkozására”!
Az elmúlt évtizedekben Vásárhelyen kevés román író
keresett kapcsolatot a magyarokkal. Romulus Guga, Mihai
Sin és Dan Culcer meg akarta találni és meg is találta ezt az
utat. Romulus Guga (Un leagan pe cer, 1972 – Anyám
könnyû álmot ígér) talán egy eljövendõ, késõi erdélyi honlapra gondolhatott fordítás közben – ez a honlap ma
messzebb van, mint valaha. A hetvenes évek vásárhelyi
román-magyar fordítói köre most szinte anakronisztikus
vállalkozásnak tûnik.
Székely János anyakönyvi adatok szerint nem vásárhelyi,
Tordán született, még kisgyermek, amikor a család ideköltözik. Aztán a kolozsvári egyetemi éveket és egy rövid
kiadói közjátékot leszámítva folyamatosan itt él. Költészete
intellektualitásával és formakultúrájával hatott, de egy idõ
múltán úgy ítélte, hogy a költészet halott, értelmét és funkcióját vesztette. Nem is írt többé verset. A hetvenes évektõl
kezdve „csak” regényt, tanulmányt és drámát írt. 1981-ben
fejezi be a Vak Béla címû drámáját, tíz év múltán így
magyarázza a szöveget: „Reménykedve nem lehet élni. Nem
emberhez méltó, nem érdemes. Az teszi a legnagyobb jót sorstársaival, embertársaival, aki megfosztja õket reménységüktõl.
Mert ezzel az örökös csalódásoktól, a kétségbeeséstõl menti
meg õket.” Székely János erkölcsfilozófiájának értéke
ezután fog nagymértékben nõni.
Sütõ András Pusztakamarásról indul. Nagyenyeden,
Kolozsváron, Bukaresten keresztül vezet az útja
Vásárhelyre, ahová az ötvenes évek közepén érkezik meg. A
megmaradás titkát és lehetõségeit kutatva Sütõ Andrásnak
föl kellett ismernie, hogy „az Idõ keze dolgozik rajtunk. Hol
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szelídebben, hol szigorúbban – néha fájó fogással is oda fordítja a fejünk, ahol a szívünket hagytuk volt, a közösség felé,
amelybõl vétettünk, amelynek létét „irodalmon kívüli” erõk
határozzák meg.”
Ezt a felismerést utóbb vérével és egyik szeme világának
elvesztésével pecsételte meg. Élete és írása így ötvözõdött
etikusan eggyé. Naplójegyzeteit, csapongó szociografikus
írásait, esszéregényeit nehéz lenne precíz mûfajok skatulyáiba válogatni. Gondolattal teli drámáit a színpadnak írta
vajon, vagy a politológia tudományának? A szabadság és a
szolgaság viszonyáról, a forradalom és hatalom természetrajzáról, a sajátosság oltalmazásáról sokan írtak õelõtte, de
kevesen mondtak ki hitelesebb igazságot minderrõl, mint
Sütõ. Annyi már biztos, a Tamási Áron utáni erdélyi írás
hierarchiájában, az egyetemes magyar irodalomban mûveinek gazdagsága és szépsége kiemelkedõ helyet jelölt ki számára.
A nyolcvanas éveket az egyre kíméletlenebb diktatúra
légkörében, a megalázó pauperizálódás körülményei
között éli át az irodalom. Már titokban sem születnek irodalmi értékek. Az intézményeket, melyek még megmaradtak, becsukják, a magyar iskolák kisemmizett tagozatokká
sorvadnak, a lelki és fizikai terror következtében egy teljes
nemzedék menekül el, költözik át az anyaországba vagy
Nyugatra. Csak néhány író nevét soroljuk fel: Vári Attila,
Katona Szabó István, Ágoston Vilmos, Molnár H. Lajos.
1989 karácsonya után megint az írók, költõk és lapszerkesztõk állnak a kisebbség élére, hogy a Kánaán felé vezessék népüket. 1990 februárjában és márciusában Vásárhely
frontvárossá változik, jelképnél több, hogy égõ gyertyákkal
és Bibliával, magyar könyvvel a kezében a magyar iskolákért tüntet nyolcvan-százezer ember az utcákon. Háborgó
tenger a város: Kelet-Európában az elsõ etnikai összecsapás színtere.
A karácsonyi vállalkozás után új lapok jelennek meg, a
Népújság, heti melléklete a Múzsa, egy darabig az újságstandokon az Erdélyi Figyelõ, kezdetben még az RMDSZ
is indít lapot, fejlécén programadó a cím: Itthon, a reformátusok lapja, az Üzenet, késõbb a katolikusoké, a
Küldetésben. Rengeteg a szándék, sokféle értelmes terv
születik, de a legtöbb próbálkozás kifullad ezekben az elfecsérelt esztendõkben.
Újjászületik az írók folyóirata, Batsányitól kölcsönzik az
új nevet: Látó. („Vidulj gyászos elme! Megújul a világ”). A
szerkesztõség megfiatalodik. Kovács András Ferenc-KAF,
Láng Zsolt, Király István az új csapat. A régiek közül
Gálfalvi György áll a kormánykerék mellé. A fõszerkesztõ
Markó Béla, aki majd egyszer úgyis hazatér a nagypolitikából. A folyóirat nyomdát, könyvkiadót és könyvesboltot
teremtett maga körül, szellemi centrum ígérete mindez.
De az élõ jelen már nem fér ide.
1918, 1940, 1944 és 1989 közös tanulsága, hogy a legveszedelmesebb csapda: az illúzió, a vágyálom csapdája.
Hetven esztendõ, annyi összeomlás, vakhit, bukás, riadalom, újrakezdés megtanított erre mindnyájunkat. Az irodalom egyetlen esélye, hogy a megírt könyvek, a remekmûvek
túlélik a legmostohább idõt is.
(A szerzõ engedélyével közzéteszi: B. Osvát Ágnes)
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Eleven hagyomány
BERDE MÁRIA
(Kackó., 1889. február 5. – 1949. február 20., Kolozsvár)
Berde Mária, a Kolozs megyei Kackón született, lelkész
családból. Édesapja, Berde Sándor, teológai tanár.
Otthonukat Vita Zsigmond, Enyed krónikása így írja le: „A
Berde család a régi Várszeg utcában, a temetõ alatt lakott. Itt
álmodozott Berde Mária fiatal lány korában és sokat bolyonghatott a temetõben is. Egyszerû, kispolgári házak voltak a környéken, de megvoltak a titkaik is… a közeli temetõ izgatta régi,
elmosódott feliratú, mohos sírköveivel… a családi ház… kiskertjében mindig a régi, kedves virágok - a rezeda, a mályva, a
szarkaláb, a pézsma, a piros muskátli, az
alacsony õszi bánat vagy talán az istenfa, a fodormenta s a katalinrózsa - fogadták az embert.” A gyermekkori környezet a költõnõ sok versébe, elbeszélésébe, sõt regényébe beleépül. Pl. a
Szent szégyen hõsnõjének meghitt családi fészkében is a Berde-ház jellemzõire ismerhetünk.
Már fiatal lányként feltûnt verseivel, melyek nem igazán jellegzetesen
nõi versek. Kritikusai mindig megemlítik férfias keménységét. Egyéni hang ez, ugyanúgy különbözik az ez idõben
induló nyugatosokétól, mint a velük szemben álló akadémikusokétól. Mintha a székely népballadák mûköltészetbeli
folytatása lenne ez a gyakran epikum felé hajló, tragikus,
néha rejtelmes hangú költõi hangütés. Ráadásul a legtöbb
költeménye igen hatásosan szavalható, a mûkedvelõk
nagyon kedvelték, bár hivatásos elõadómûvészek is gyakran
szavalták pl. a hátborzongató hatású Vinnavári lakomát.
Középiskoláit Nagyenyeden végezte, majd a Kolozsvári
Egyetem bölcsészkarán magyar-német nyelv- és irodalomból
doktorált. Elsõ verseskötete 1912-ben jelent meg. Münchenben tanult tovább, ahol tbc-vel fertõzõdött, miután egy svájci szanatóriumban gyógyították, de egész életében magán viselte ennek az alattomos betegségnek minden negatívumát.
1917 és 1920 között a nagyenyedi Bethlen kollégiumban tanított. 1920-ban, Osvát Kálmán meghívására Marosvásárhelyre költözött, ahol a Zord Idõ címû folyóirat igen jelentõs
egyéniségévé vált, miközben tanároskodott. 1926-ban tagja
lett a Helikoni íróközösségnek, amiben nem kis szerepet játszott, hiszen az 1923-as gernyeszegi templomszentelésen –
ahol gróf Teleki Domokos a környékbeli mágnásokon kívül a
szellemi arisztokrácia képviselõit is vendégül látja – hangzott
el az írónõ ma már híressé vált ajánlata a házigazda felé,
hogy itt kellene megvalósítani a Keszthelyi Helikon mintájára az Erdélyi Helikont. Az ajánlatot a házigazda udvariasan
elhárította, de a szó termékeny talajra talált báró Kemény

Jánosnál, aki 1926 júniusában végülis létrehozta ezt a – erdélyi magyar irodalom történetében - kulcsfontosságú irodalmi fórumot, amibõl kinõtt az Erdélyi Helikon és az Erdélyi
Szépmíves Céh is.

Berde Mária elsõ regénye az elsõ világháború idején, 1917ben jelent meg, Az örök film címen. A század elején játszódik,
amikor az úri és polgári körökben még szinte elképzelhetetlen az önállóan élõ, saját célú nõi élet. Errõl szól a regény: egy
fiatal leány szívós törekvése a saját életre, a nõi egyenjogúságra. Egy magyar Nóra, a század eleji Erdélyben. Bár a háború
és Trianon izgalmai megakadályozták, hogy a regény kellõ
irodalmi feltûnést keltsen, késõbb, amikor írója már elfoglalta méltó helyét az erdélyi irodalomban, jobban odafigyeltek
rá. Legjelentõsebb regénye, a Földindulás is már 1924-ben elkészült, de csak 1931-ben jelenhetett meg, mivel az új körülmények tudomásul vételét, az okos belehelyezkedést, a régi
életformák menthetetlen elmúlását hírdeti. Ez a regény egy
birtokát vesztett erdélyi magyar nemesi família széthullásának krónikája, ami nem tetszett sem a magyar, sem a román
nacionalizmusnak. 1930-ban a földreformot csak az áldozatul
esõ földbirtokosok szempontjából nézni még akkor is kényes
dolog, ha az áldozatok magyarok, s a reformot idegen impérium hajtja végre a maga földtelenjei javára.
Berde Máriának mégis sikerült indulatmentesen szimbolizálni az erdélyi magyarság korabeli tönkretételét. Akik megmaradnak, azok egyek. Ez az itteni magyar irodalom egyik
legszebb könyve.
Többi regénye átalában a jelenben játszódó, nõi sorsokat
feltáró és elemzõ történet. A Haláltánc kemény kritikájú körkép a nõk társadalmi kötöttségeirõl, jogfosztottságukról, tragikus helyzetükrõl a férfiuralmú világban. A kétségtelen
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siker azonban a Romuáld és Andriána címû regényével érkezett el. Még a Magyar Tudományos Akadémia is kitûntette,
Ormódy-díjjal. Nyilván azért, mert ez a szerelmes történet a
hûség és hûtlenség örök témájának új változata. A nõi egyenjogúság követelésével nem botránkoztatta meg a férfiakból
álló bírálóbízottságot és a maradi nõk is szívesen olvasták.
Közel áll lírai hangú meséihez. Mert Berdének ez is mûfaja:
a realista próza mellett, a költõi hangvételû, szimbolikus,
néha egyenes szimbolista mesemondás (Rina kincse, Szegény,
kicsi Jula).
A következõ regényen azonban volt már alapos felháborodni való, így vitákkal teljes könyvsikerré vált. Ez a Szent
szégyen. Egy leányanya története, a házasságon kívüli testi
szerelem erkölcsi felmentése. Most, ennyi idõ eltelte után
még mindig nehéz megérteni, hogy 1925-ben ez a téma
micsoda erkölcsi bátorságot jelentett egy író, méghozzá
nõíró részérõl. A polgári otthonokban ugyanúgy szigorúan
elzárták a leányok elõl a regényt, mint Maupassant vagy
Zola mûveit. Hiszen akkoriban nemhogy az iskolákban, de
még a társaságokban is lehetetlenné vált annak a leánynak a
helyzete, akirõl kiderült, hogy ilyen könyveket olvas. (A valóságban azonban a lányok, nyilván annál nagyobb izgalommal, de mélységes titokban olvasták úgy a kiátkozott klasszikusokat, mint Berde Mária Szent szégyenét is.)
A Tüzes kemence pontosan az, amit 1936-ban már elvártak
tõle: a nõi szenvedélyek regénye. A hadifogságból hazatért
román paraszt a tüzes kemencére ülteti feleségét, aki távolléte alatt hûtlenkedett a szerb hadifogollyal. Az úriasszony,
aki tanúja ennek a brutális eseménynek, a maga ítéletét látja
benne, hiszen õ is elkövetett egy egyszeri hûtlenséget a férje
ellen, akit pedig szeret. Nem érzékiségbõl, mint a parasztasszony, hanem gyermekkori gyökerekbõl eredõ mély szeretetbõl unokatestvére iránt, aki serdülõ kora óta szerelmes
belé, így megy a háborúba meghalni. Idegösszeomlásában
mindent be akar vallani az urának, de amikor az kimondja,
hogy meg tudja érteni és meg tudja bocsátani a parasztasszony bûnét, mégse vall meg semmit. Teljesen felszabadul
a lelkiismereti zakklatás alól, és mikor késõbb gyermeket is
vár urától, már teljesen kiegyenlítettnek érzi a lelkiismereti
számlát.
Leginkább vitatott a Szentségvivõk, ami a Trianon utáni
erdélyi irodalmi életrõl próbál hiteles körképet festeni, a
könyv azonban az írónõ - egyes személyek iránti - túlságos
elfogultsága miatt nem éppen az elfogulatlanság jegyében
született, ami sokat ront az értékén. Bár az is igaz, hogy az
utókor már nemigen ismerhette személyesen a felismerhetõ
szereplõket, így az idõ múlásával az értékelés ezen része
okafogyottá válik. Mert a Szentségvivõk kulcsregény, a Marosvásárhelyen 1919 augusztusától és 1921 szeptemberéig
kiadott, a regényben Virrasztó címû, valóságosan pedig a sajtótörténetben a Zord Idõ néven szereplõ irodalmi és kulturális szemle, az Osvát Kálmán, Osvát Ernõ öccse szerkesztette periodika alapításának, megjelentetésének és megszûntetésének története. A valóságos személyek közül Osvát
Kálmán Korlát Kálmán, Berde Mária Zudor Anna, Molter
Károly Krammer Péter, Tompa László Bordos néven szerepel. Borbáth Bertalan felismerhetõen Marosvásárhely híres
polgármesterét, Bernády Györgyöt mintázza, Tóth Pálma a
nagy tehetségnek ígérkezõ költõnõt, Nagy Emmát, Szlanik
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alakja pedig Reményik Sándort. Ám a kötet egy elemzõje
szerint is „Nagyon egyéni pilléreken épül fel ez az egész és sok
tekintetben az igazság rovására”. És itt, ezen a ponton – én,
személy szerint vállalva akár a nevetségesség ódiumát is –
sérelmezem, hogy az írónõ úgy állítja be a regényben az
Osvát Kálmán válásának történetét, mintha az a feleség
sekélyes szellemi képességeinek eredménye lett volna. Hát,
egyáltalán nem így volt, engedtessék meg nekem, hogy megvédjem a nagyanyámat, aki nagymûveltségû, tisztalelkû
ember volt világéletében, és egyetlen „bûne”, hogy alkalmatlan volt a bohém életszemléletre. Hogy a dr. Osvát
Kálmánnal való házassága zátonyra futott, legkevésbé sem
az õ hibájából történt. Ugyanis, az egészben – sajnálom, de
az érthetõség kedvéért le kell írnom – Berde Máriának is
része volt, akinek Róth Jenõvel való házasságkötését megelõzõen, viszonya volt a nagyapámmal, akit – és most a megfelelõ, legkevésbé kifogásolható szót keresve, családi visszaemlékezésekre alapozva, nyugodtan kijelenthetem – egészen
magáénak szeretett volna tudni. Ami O.K. nõügyekben meglehetõsen izgága természete miatt végülis nem sikerült neki.
Egyebeket pedig hadd fedjen továbbra is a jótékony feledés
homálya, ezek már olyan családi problémák, amik nem az
irodalomtörténet fogalomkörébe tartoznak.
Természetesen, ez a kis kitérõ semmit nem von le sem
Berde Mária, sem Osvát Kálmán írói értékeibõl, sõt, még
csak nem is befolyásolhatja azokat. De túl az irodalomtörténet megszépítõ varázsán, lehetnek egyéni sérelmei is az embernek, amiket nem feltétlenül muszáj homályban tartani.
Mert szerintem egy írónõ soha nem kéne megengedje magának, hogy a hitelességén felülkerekedjenek a magánéleti személyes ellenszenvei.
Túl a személyes ambíciók útvesztõin, az utókor számára
legmegszívlelendõbb mégis a Benedek Marcell értékelése a
Szentségvivõkrõl: „Valamit csinálni kellene” – így kezdõdik a
regény, s ahogy ez a három szó eldöng a koporsó levegõtlen némaságában, az mûvészet és történelem egyszerre. Fejbeütött
emberek, fejbeütött ország, tájékozatlanság, álhírek, képtelenség
a lázálomszerû valóság befogadására, mozdulatlanság, mint tiltakozás a valóság ellen – árulás minden mozdulat, mert a tények elfogadása, a belenyugvás egy fajtáját jelenti… ilyen körülmények közt sóhajtja el egy nyughatatlan szellem: valamit tenni
kell – és megszületik az erdélyi irodalom" „Szentségvivõk”.
Vannak az elsõ pillanattól fogva, akik ezt tudják magukról.
Akik hiszik, hogy „a szentségvivõket sohasem támadják meg a
farkasok”. Haj, dehogy nem támadják meg! Külsõ és belsõ farkasok. A külsõk, az új uralkodók, nem is mindig a legrosszabbak. Néha cinikusak és bosszúvágyók, néha ostobák, de egyszer-egyszer megértik a levert ellenfél fájdalmát. Hanem belül!
Osztály-érdekek, klikk- és személyi hiúságok. Dilettánsok, akikre úgy kell vigyázni, mint a hímes tojásra. Politikai cselfogások.
Emberi kicsinyességek, súrlódások a szentségvivõk között.
Kenyér! Függés a fajtájukbeli, egyházi és iskolai feljebbvalóktól.
Flékenezõ, vargabélesezõ asztaltársaságoktól. Százkilométeres
kocsizások, szánkózások, istentelen utakon, vasutazások fûtetlen, ablaktalan kocsikban – azért, hogy a kábult Erdély elsõ
magyar folyóiratának néhány elõfizetõt szerezzenek helyi tûzoltózenekarok és dilettánsok segítségével. Minden egyes nap: újrakezdése egy olyan küzdelemnek, amelyen a magyar kultúra száz
esztendõvel ezelõtt keresztülment már egyszer.”
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Hát igen: Emberi kicsinyességek, súrlódások a szentségvivõk között. Ami végül is Berde Mária helikoni közösségbõl
való kiválását és az EMÍR (Erdélyi Magyar Írói Rend) megalakulását eredményezte. Ugyanis, a Szentségvivõket a
Szépmíves Céh Dsida Jenõnek, - mint a Céh egyik lektorának - adta ki elolvasásra. Berde Mária vérig sértõdött, hogy
a költõ nem szállt szembe Kós Károlyékkal, akik úgy látták,
hogy e regény színvonala nem üti meg az Erdélyi Szépmíves
Céh mércéjét. Berde bosszúja sehogysem csillapodott, úgyhogy a dolog szakadásig fajult. Ugyanebben az évben, tehát
1933-ban megjelenik Dsida Jenõ második verseskötete, a
Nagycsütörtök, benne a címadó verssel. Berde kitartóan,
hosszú éveken át köszörüli a nyelvét Dsidán. Felelõsségre
vonja Molter Károlyt, amiért elvállalta a
kötet méltatását. Idézet a Molter Károlyhoz
írt levelébõl: „Dsida? Õ egy kis rüpõk, akire
köpünk. Hozzám mérhetetlenül komisz volt, a
fizetett rossz cseléd módján viselkedett - azért
nem kívántam, hogy Maga ismertesse, mert õ
belém taposott, s mi több, a munkámba taposott, azután pedig meglopott.”
Hát ez súlyos vád, aminek nem sok a valóságalapja, bár Berde szerint „Dsida egyeben
kívül még azzal is megrövidített ügyemben, hogy
a regény utolsó akkordjait, a kocsárdi jeleneteket kivette s felhasználta saját írói céljaira.” De
nem feltétlenül bizonyítható, hogy Dsida a
Berde-regény ismeretében írta volna meg a
Nagycsütörtököt. Nem beszélve arról, hogy
Molternek bevallotta, nem is olvasta végig a
regényt. Annyi bizonyos, hogy - Szõcs Géza szavaival - „Berde Mária, ahelyett, hogy megtisztelve érezte volna magát, amiért
regénye néhány bekezdése ihletõ impulzusként szolgált - ha
ugyan szolgált - egy remekmû megszületéséhez, ehelyett fenyegetõzni, berzenkedni és csápolni és handabandázni kezdett,
és fröcskölõ gyûlölettel beszélni arról a pálytársáról, akinek
köszönhetõen egyáltalán tekintélyt vívott ki a világban az a kifejezés, hogy erdélyi magyar költõ. Mert Dsida angyali alakja és
életmûve e három szónak olyan fényt kölcsönzött, hogy abból
mindenkire jutott, aki e kis hazában életébéen bár két sort is
leírt. Ideértve Berde Máriát is, aki egyetlen esélyét annak, hogy

Pilinszky János

Az ünnep angyala
Mottó: Közeli/ s megfoghatatlan az
Isten./ De ahol veszély fenyeget,/ fölmagaslik a menedék is./ Sötétségben fészkelnek a sasok,/ s félelmet/ nem ismerve járnak/ a szakadék fölött az Alpok fiai/ az
ingatag fahídon.// Tehát, mivel köröskörül/ az idõ ormai tornyosulnak,/ s közel
élnek szeretteink, /tikkadva a legkülönállóbb csúcsokon,/ adj szárnyat, hogy hûségesen /átjuthassunk és visszatérjünk.
(Friedrich Hölderlin)
Beköszöntött a karácsony, s a fia
még mindig nem jött vissza a háború-
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odafenn együtt emlegessék a magyar költészet egyik csodagyermekével, végzetesen eljátszotta.”
Berde Mária 1931-ben férjével együtt, Marosvásárhelyrõl
Nagyváradra távozik, ahol a kereskedelmi leányiskola tanára
lesz. A háború alatt hallgat. A gyûlölködõ nacionalizmus és
az ebbõl szörnyeteggé nõtt fasizmus õrjöngése közben
humánus és humanista hang nem szólalhat meg. De közben
már készül nagy mûvére, amelyet csak a háború után fejez
be, és 1946-ban jelentet meg. Ez az egyetlen történelmi regénye, de nagyon is a mához szól. Voltaképpen életrajzregény az idõsebbik Szász Károlyról, de ez az életút egyben
Erdély szellemi életének története a 19. század második és
harmadik negyedében. A címe: Hajnal emberei. Az írónõ az
úgynevezett „felszabadulás" utáni évek
politikai izgalmában, majd a személyi kultusz éveinek leszûkített irodalomszemléletében nem kapta meg azt a figyelmet, amelyet életmûve után megérdemelt volna. Az
új körülmények között a hatvanadik életéve felé közeledõ írónõ már nem volt jelen
az irodalmi élet fórumain, bár a Dolgozó
Nõ címû társadalmi-politikai és kulturális
folyóirat, Románia Szocialista Köztársaság
Országos Nõtanácsa magyar nyelvû havi
képeslapjának az elsõ, névvel jelölt fõszerkesztõje Berde Mária volt, aki ekkor már
Kolozsváron lakott.
Amikor 1949-ben, hatvanéves korában
meghalt, alig vették észre, hogy jelentékeny egyéniség hunyt el. Igaz, az egész irodalmi kör, amelyhez tartozott, az Erdélyi Helikon olyan fontos szerepe is jó idõre elhomályosodott, és csak mostanában
kezdjük felismerni jelentõségét a két világháború közti
magyar irodalomban.
Ahogy kétségtelen szellemi vezérük, gróf Bánffy Miklós
sem kapta meg eddig az õt megilletõ helyet századunk irodalomtörténetében, úgy a körülötte és az õ segítségével virágzó erdélyi magyar irodalmat teremtõk és fenntartók nagy
részének arculata is még homályban van és újrafelfedezésre
vár.
(Összeállította: B. Osvát Ágnes)

ból. Az öregasszony egyedül élt közel
egy esztendeje. A búcsúval megszakadt
kettejük története, s sehogy se akart
tovább folytatódni.
Az utolsó együttlétük! A fia ott ült a
széken, szemben vele s a bõ katonaruhában olyan veszendõ volt, annyira fiatal, akár egy gyerek. Fáradtnak látszott
és enni kért. Mohón kanalazta a gõzölgõ levest, s hosszan és szótlanul vacsorázott. Utána vizet vett, megmosdott és
simára beretválta az arcát.
Az asszony sírt és úgy ölelte magához, mintha egyetlen szorítással visszaforraszthatná a szívére. A a fiú kivált az
ölelésbõl, s akár egy halott, úgy tûnt el
nyomtalanul.
Azt a pillanatot, hogy az elõbb még

itt volt, s azt, hogy már elment, azt a
közbül esõ valamit nem is lehetett azóta se megértenie. Néha megállt az öregasszony a szoba közepén: otthona ez
még? Olykor kinézett az ablakon: itt
lakik valójában? Háztetõkre látott,
szürke, fagyoskodó kis kõbalkonokra:
ez volna továbbra is az utcájuk? Milyen
zavaros és nehéz dolog valakit elveszíteni és visszavárni!
Kinyitotta a szekrényajtót, s a délelõtti világosság a fia ruháira esett. Egy
élõ, vagy már egy halott ruháira? Elgyöngült és megkapaszkodott egy üres
kabátujjban.
Letörölte a tükröt a mosdó felett, de
csak a tulajdon öreg arca nézett rá! De
hát mire is számított, miféle esztelen-

Átalvetõ
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ségre? Talán, hogy a fia kilép a tükörbõl, abból a négyzetméternyi fényességbõl, mely mintha ismeretlen távolba
nyíló ablak lett volna?
Feküdt az öregasszony álmatlanul az
ágyában, s az éjszaka zajaira figyelt, félelemmel és reménységgel, hogy a szétszórt neszekbõl összerakhatja a boldogító zajt, amivel a fiú majd belép hozzá.
De az éjszaka, s késõbb a hajnal hangjai idegenek maradtak és sehogy se
akartak engedelmeskedni neki.
Szétszéledtek, mielõtt megdobogtathatták volna a szívét!
Egyetlen zöld ágat fektetett az asztalára, s egyetlen szál gyertyát gyújtott
meg rajta. Azon a széken ült, amelyiken
a fia utoljára, a gyertyaláng szép, egyenletes fényében, és nem sírt, ahogy a fia
se sírt akkor, csak hallgatott.
Éjfél elõtt azután magára vette a kabátját, s ahogy becsukta maga mögött
az ajtót, hirtelen melegséget érzett. Így
lépte át akkor õ is a küszöböt? Így indult el õ is a sötétségbe?
Igen, mintha most õ is ugyanabba az
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éjfélbe lépett volna ki, melynek akkor a
fia nekivágott. Az elveszített utca most
megint az övék lett! Igen, ezeken a köveken, ezek alatt a szürke kis balkonok
alatt távozott s jön vissza majd õ is.
Mekkora béke lett egyszerre az éjszakában!

Szép volt az éjfél és csendes. A hó
puhán hullott alá, akár egy óriási
üveggömben: a tetõk fehérek voltak, a
templomtorony meg szelíden derengett,
mintha lágy fénnyel maguk a kövek világítottak volna. Az öregasszony letérdepelt a tündöklõ templomhajóban s úgy
érezte, napsütésben térdepel. Nem volt
idõ. A hétköznapok jönnek-mennek, de

Beke György

Székely karácsony
Mi más lehetne, mint a teljesedés ünnepe? Telik az
esztendõ, néhány nap marad belõle az újig, ilyenkor az
idõ is elvégzi a maga számvetését, pótolja a mulasztásait.
Az emberek dolga sem egyéb. Gyermekként ezt úgy
értelmeztem, hogy a kívánságaimnak mind egy szálig
teljesülniük kell. Hiszen a szüleim is ezt akarták, másként nem kérdezõsködnek hetekkel elõtte, hogy mit
szeretnék találni a karácsonyfa alatt. Ha elérhetõ volt
a kívánságom, elégedetten bólintottak, ha különösebb játék
után sóhajtoztam, elkomorulva magyarázták, hogy miért
tévedt el a gondolatom olyan utakra, amelyeket nem nekünk
szabott az élet.
Karácsony estéjén elküldtek a házból, rokonokhoz, ismerõsökhöz, sötétedéskor tértem haza, szülõi kísérettel. A
nagyszobában állt a karácsonyfa, a fenyõágakon aranyhaj,
gyertyák, csillagszórók, szaloncukrok, a fa alatt az ajándékok. Énekszó, jókívánságok, ezután ki lehetett bontani a csomagokat.
Valami azért mindig hiányzott az angyalkától "megrendeltek" közül. Ilyenkor nyolcvanesztendõs nagyapám gyújtotta
fel bennem a reménykedést:
- Jövõre is lesz karácsony, fiam… Látod, én se kaptam meg
mindent, amit szeretnék.
- Hiszen kezében a tábla csokoládé, nagyapa.
Ez volt a hagyományos karácsonyi ajándéka, meg a fa
körül a család békéje és öröme.
- Honnan tudod, hogy ezt akartam?
- Tavaly is csokoládét kapott, tavalyelõtt is.
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századok se mozdulnak az ünnepek állócsillaga alatt. S ebben az idõtlenségben együtt volt minden: öregség és gyermekkor, minden, ami elveszett, és az is,
ami vele maradt.
Háborús karácsony volt, negyvenhárom karácsonya, de úgy érezte, a karácsonynak nincs kora, csak forrósága
van, fénye és békéje. Egyedül térdepelt
az éneklõ tömegben, s nem hiányzott
senkije. Csak hogy szeret, egyedül ezt
érezte, mitõl is elgyöngült és sírni kezdett.
S éjszaka az ágyában tovább folytatódott különös színeváltozása, a szeretet
izgalmas metamorfózisa. Minth a fia feküdt volna az ágyában, s õ, az öregasszony lett volna a messze idegenben.
Olyan jó volt végre helyette fagyoskodnia, s olyan jó volt végre helyette, a fia
helyett melegednie. Öreg szívében a
szeretet összecserélte a személyeket.
Künn közben elállt a hóesés, s a karácsonyi utca végképp elnéptelenedett.
Az éjszakában csak az ünnep angyala
õrködött mozdulatlan.
Nem
értettem,
hogy miért panaszkodik nagyapám, mikor megvásárolhatná
azt, amire vágyik. A
postás havonta hozza neki a nyugdíjat.
Én már nyugdíjasként ismertem meg.
Születésem elõtt jó
tíz évvel állította fel
a jegyzõi székbõl az
új, román hatalom.

Õ volt a falu utolsó magyar jegyzõje.
Azóta se járt ki a kapun, a hírek jöttek el hozzá, bátorítják
vagy keserítik.
- Nincs pénze, hogy megvásárolja, nagyapa?
- Mit?
- Ami után annyira vágyódik.
- Pénzzel nem lehet megvásárolni a sorsot.
- Ezt nem értem, nagyapa.
- Eljön az idõ, hogy megérted te is…
- Kitõl várja az ajándékot, nagyapa?
Felmutatott az égre:
- Egyedül onnan…. Mert olyan nagy az én kívánságom.
- Törõdjön bele, nagyapa. Látja, én sem búsulok már, amiért nem kaptam meg mindent, amit szerettem volna.
- Neked még elég idõd van, fiam.
- Ahhoz, hogy beteljesedjenek a kívánságaim?
- Ha mindent megkaptál volna, nem gondolnál a jövõ karácsonyra. A teljesség megöli a vágyat, a reményt, mindent.
Tudod, fiam, aki felért a hegy gerincére, onnan már csak
lefelé indulhat.
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- Soha nem telik be minden kedvünk, a legnagyobb kívánságunk, nagyapa?
Nem nekem felelt:
- Legnagyobb kívánságunk, amit sokan akarunk, nem csak
én, egyedül… Húsz éve alkudozom az idõvel, hogy változzék
már a mi kedvünkre is. Talán azért élek ilyen sokáig, mert
mindig várom a magam igazi karácsonyát. De a székely karácsony soha nem jön már el, fiam…
- Milyen a székely karácsony, nagyapa?
- Csend a szívekben, ének az ajkakon. Éjfélkor összegyûlt
az egész falu a templom köré, énekeltük a Himnuszt. Nem a
királyról, ahogy ti most az iskolában éneklitek, hanem a mi
himnuszunkat. Tudod-e fiam, a magyar himnuszt?
- Hiszen maga tanított meg rá, nagyapa.
- Igazad van, látod-e, az öregség hogy koptatja az agyat !
Vagy két nyárral késõbb, 1940-ben izgalommal telt meg a
falu.
Mintha senki nem találná a helyét a saját otthonában, egymáshoz jártak át az emberek, tanácskozni a jövõrõl. Nagyapám is megelevenedett, még a szomszédba is átment, ott
volt a rádió. Augusztus végén úgy jött haza, mint gyõztes
hadvezér a csatából.
- Hát mégis… Már azt hittem, hogy nem érem meg. Ez a
legnagyobb ajándék nekem, fiam.
- Nem ajándék az, hanem igazság, hogy a székelyek is a saját
országukban élhessenek, mint minden nép a világon. Édesapám igazította ki így az apósát, de nagyapám replikázott:
- A mai világban legnagyobb ajándék az igazság. A legritkább ajándék…
Ünneplõ ruhát vett fel nagyapám, el kellett kísérnem a falu
fõterére, az örömünnepre, a díszkapu alá. A bevonuló honvédek ezredese tisztelgett neki: legöregebb volt az ünneplõk
között.

- Szeretnék még egyszer bemenni a jegyzõi irodába - kérte
az ünnepség végén. - Huszonkét éve nem léptem át a küszöbét.
Én vezettem be a kátrányszagú irodába. Az ezredes úr
velünk tartott. Megkérdezte:
- Hány éves is maga, Rápolti bácsi?
- Ez most már olyan mindegy. Betelt az én székely karácsonyom. Elmondhatom én is, mint õsz Simeon Jeruzsálemben,
mikor a templomban karjába vette a kisded Jézust, hogy bocsásd le, Uram, szolgádat, mert látta szemem az üdvösséget…
- Székely karácsony? - lepõdött meg az ezredes. - Nem egészen értem. Különben is, még csak szeptember van, szeptember 13-a. Nagyapám nem tartotta fontosnak a magyarázatot.
Fél esztendõ múlva temettük.

Jókai Anna

Az Advent

Az Adventben nincs hiba.
Sóvárogva várjuk a valódit.
De az Érkezõt nem ismerjük fel;
s helyette dicsérjük, aki lódít.
Az Antikrisztus cifra névjegyét
színes bakelit-tálcán kínálja az Égi Küldött a küszöbön ül,
hogy behívják, arra várva.
Jöjj el, jöjj el… ahogy már eljöttél,
megölettél, ki sosem öltél.
Mégse haltál: feltámadtál,
a vég ellen gyógyírt adtál.
A csalónak kívül tágasabb;
bennünk sütött föl már a Nap.
Átalvetõ
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„Ember! - hívnak a száraz téli erdõk,/ hogy virágba borítsd a tar világot,/ szikkadt ó kutak
öble búg utánad,/ hogy kristály-buzogású tiszta vízzel/ töltsd meg õket: - ezért ma mély örömmel/ hinned kell, hogy a kósza fellegek mind/ biztosan kiszabott úton suhannak,/ s minden
(Dsida Jenõ: Légy szent, fiacskám!)
lépted után nyomok maradnak.”

Berde Mária versei

Örök tagadás
Tagadlak. Hányszor megtagadlak!
Nem háromszor, de hússzor egy nap.
Másra simul szemem sugára,
Mosolygok a más mosolyára,
Ha hallgatom, hogy más mit suttog,
Ha léhán, dõrén visszasúgok
És ha rólad beszédbe kezdnek,
Ajkam nem ég, pillám se reszket.
Odavetem félvállról, sebten:
Hát - elfeledtem.
Ó, mind hazugság!
Csak hogy ne sejtsék, hogy ne tudják:
Hogy véled kelek, véled fekszem,
Emléked tüzénél melegszem.
(örülnék, ha szépen beosztva
Görcsösen, némán átkarollak:
minden beférne az oldalra)
Tört roncsa zátonyult hajómnak.
Elsõ reményem, elsõ álmom,
Utolsó üdvöm, végsugárom.
Betöltetlen, égi ígéret,
Titkon, éjjel szenvedek érted,
Hogy meg ne sejtsék, meg ne tudják,
A nappalom merõ hazugság.

2010. december

Irgalom
Ki soká nem borul emberi vállra,
Ahhoz a fák egyszer közelhajolnak.
Ki soká nem figyel emberi szájra,
Ahhoz egyszer a falevelek szólnak.
Ki soká nem örvend az emberekkel,
Egyszer a kertben, harmatkora reggel
Megérti, mit csíznek a csíz üzenget,
S mit a szél ujja az ágon kipenget.
Ki soká nem olvas emberi könyvet,
Az megtanulja, mit a felhõk írnak.
Ki soká nem lát egy emberi könnyet,
Azért az esõk patakokat sírnak.
Ki földi csókot immár sose kóstol,
Arra az ég lehajlik csillagostól,
S megérzi egyszer, hogy az Isten szája
Csókol a napban le reája.

Add meg uram…
A mindennapi kenyeret
A mindenesti nyughelyet.
Nyáron a nyájas kék eget,
Télen a tûzhely meleget
Vizek jótévõ hûvösét,
Tisztaság tiszta köntösét.
A harcban már kiméletet,
Hogy elbirjam az életet.(…)
Fölöslegképp meg ne tagadd:
Néha mosolyom is megadd,
Csak a kevés kedvesekért,
Kiknek ez még örömet ér.
És mindennapi hitemet,
Hogy elvezesse szívemet
A Tõled gyúló pici láng:
A mindennapi Miatyánk
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Óvodásoknak, iskolásoknak

Donászy Magda:

Karácsonyvárás
Alig ment el Télapóka, még a nyoma itt a hóba, kezdõdik a
sürgés-forgás. Lótás-futás, csomaghordás. Minden boltban,
áruházban hangos vásárlási láz
van. Oda se a hónak, szélnek,
még a hidegtõl se félnek.
Virradattól estelig tér és utca
megtelik kicsinyekkel és nagyokkal, sokasodó csomagokkal.
Míg künn a hópihe rebben,
odabenn a kis kezekben malacpersely ontja kincsét. Egyik-másik tele sincs még. No de mindegy. Hull a fényes tízfilléres,
húszfilléres.
Fiúk, lányok, jó barátok elmesélik, ki mit látott. Ki mit venne,
mit szeretne, hogyha sok-sok
pénze lenne. Néha nem is pénz
kell ehhez. Elég a nagy szeretethez egy-egy ötlet, szorgalom.
Az asztalon nagy halom színes papír, tarkabarka. Tomi adja
jobbra-balra. Misi nyírja, Zsuzsi hajtja, Pál tekeri, Ferike
meleg enyvvel keni be, és a végén a kis Teri, mint egy mesebeli törpe, leragasztja szépen körbe. Klára fûzi selyemszálra, s el is készül nemsokára anyunak a meglepetés. Nem is
drága, nem is nehéz! Lám, reggeltõl délutánig a papiros
gyönggyé válik. Igazgyöngy lesz anyu nyakán, s jobban örül
talán-talán, mintha pénzért vették volna a csillogó ékszerboltba'.
Hát nagyanyó mit csinál? A két keze meg nem áll. Öt kötõtû körbe-körbe, horgolótû föl-le, föl-le ugrándozik, versenyt
szalad. Sietteti a fonalat. A gombolyag nesztelenül futkároz
a lába körül. Kanyarodik, csavarodik, amíg be nem alkonyodik. Dehogy pihen! Soha ilyen lóti-futi kedve nem volt,
míg egy helyben búsan kuksolt. Unatkozott épp eleget, rozmaringos ruhák megett nagyanyóka szekrényébe'.De most
kimegy végre-végre az utcára, játszótérre. Hóba, fagyba ha
kis sapka lesz Sárika feje búbján, elkíséri minden útján.

Mentovics Éva:

EKOSZ–EMTE

Melegíti, vigyáz rája, s vele, egy az iskolába. Alighogy elkészült, máris nõttön-nõ a gyapjúsál is. S a varrótû? Az se rest.
A cérnával futni kezd. Bújócskázik be-ki, be-ki, ha nagyanyó
öltögeti. Nincs a táncnak hossza-vége, míg a fodros kis
kötényke, ruha, cipõ, új kabátka rá nem kerül a babákra. S
nem tudja más, csak a kályha, hogy ameddig melegedik, nem
szunyókál, pedig-pedig nap nap után ez a látszat, míg mellette dudorászgat.
Apu s anyu délután sétálgatni megy csupán. Milyen furcsa, hazatérve a sok csomag alig fér be. Jut pincébe, fáskamrába,
nem is tudják hamarjába: hova dugják?
Hová tegyék? Hej! Mert a hely sosem elég.
Rejtegetik, cserélgetik, míg csak be nem
esteledik. Ha már alszik a ház népe, nincs
a szónak hossza-vége. Anyu egyre sugdosdugdos. Apuka papucsban futkos. Fejét
fogja, kulcsokat hoz. Lassan illeszti a zárhoz. Mi tagadás, kicsit álmos.
Ami még sincs zár alatt, arra másnap
ráakad polc felett és polc alatt más, ki ott
keres helyet. S tanakodik: - Mi lehet? Tûnõdik egy darabig: – Kié lehet? Mi van
itt? Hogy lehetne belelátni, papíron át kukucskálni? –
Fogadkozik – Legyen bármi, a karácsonyt meg kell várni!
Lári-fári! Hány nap van még? Már nem is sok. Kilenc, nyolc,
hét, majd meglátja, ha szabad, a csillogó fa alatt.
Hanem éjjel álma nehéz, fogadalma semmibe vész. Hiszen
kicsiség az egész. Mért töltené heteken át álmatlanul az éjszakát? Nyugodtabb lesz éje, álma, ha meglátja, mit tett oda
nénje, bátyja.
Dehogyis vár karácsonyig. Lassan odalopakodik. Lábujjhegyen, észrevétlen. Jó, hogy senki más nincs ébren. De lám!
Csodák csodájára, már csak hûlt helyét találja! Visszasompolyog az ágyba.
Õ is mindent rejtekhelyre tesz, hogy senki meg ne lelje.
Végül ki-ki alig tudja, féltett titkát hová dugta. Utolsó nap
gondot ad, hol is az a sok csomag?
Mert a napok folyvást fogynak. Mind kevesebb lesz a sok
nap. Egyik fut a másik után, s holnapután egyet kell aludni
csupán. – Már egyet sem! Csengõs szánon – hipp-hopp! - itt
van a karácsony.

Mióta van csillag a karácsonyfák hegyén?

Egyszer, réges-régen, egy teliholdas decemberi éjszakán,
amikor milliónyi csillag ragyogott az égen, néhány egészen
apró kis csillagocska pajkosan játszadozott az öreg Hold
mellett.
Remekül érezték magukat. Huncutkodtak, viháncoltak,
csintalankodtak. Addig-addig rosszalkodtak, amíg az egyik
kis csillagot valamelyik társa véletlenül alaposan oldalbalökte.

- Bocsánat, nem volt szándékos! - mentegetõzött a kis
rosszaság.
- Segítség! Kapjon el valaki! - kiáltotta ijedten a szegény
pórul járt csillagocska. De sajnos már senki sem tudott utána
nyúlni. Elveszítette az egyensúlyát, és elkezdett zuhanni lefelé. Zuhant, zuhant egyenesen a Föld felé. A társai egyre
távolabb kerültek tõle. Õ pedig rettenetesen félt, mert ilyen
még soha sem történt vele.

Átalvetõ
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Hosszú ideig csak zuhant, zuhant lefelé, ám egyszer csak
valami érdekes dolog történt.Mintha valaki kinyújtotta volna
érte a karját. Egy enyhén szúrós, zöld valami alányúlt, és
elkapta. A kis csillagocskának fogalma sem volt róla, hogy mi
történt? Éppen egy fenyves erdõbe pottyant le. Az enyhén
szúrós zöld valami pedig egy hatalmasra nõtt fenyõfa volt.
- Nem tudom, hogy ki vagy, de kérlek, segíts nekem, hogy
vissza tudjak menni a barátaim közé! - könyörgött a kis csillagocska, és olyan kedvesen mosolygott, amennyire csak
tudott a történtek után.
- Én vagyok az erdõ legöregebb fenyõfája - recsegte kedvesen az öreg fenyõ. Már nagyon sok mindent megértem. Évtizedek óta csodállak benneteket, hogy télen-nyáron milyen
ragyogóan, fényesen tündököltök ott az égbolton. Szóval sok
mindent megértem, de ilyen még soha sem történt velem,
hogy egyikõtök az ölembe pottyant volna. De ha már így
esett, nagyon szívesen megpróbálok neked segíteni, hogy
visszakerülj az égboltra.
- Elõre is nagyon köszönöm neked, kedves fenyõ! - hálálkodott a kis csillag.
- Még ne köszönj semmit sem! Megteszek minden tõlem
telhetõt, de biztosat nem ígérhetek - mormogta kedvesen a
fenyõfa.
Középsõ ágai egyikével megfogta a kis csillagocskát, és jó
nagy lendületet vett… A kis csillag szállt, szállt egy ideig felfelé, majd lelassult… és visszapottyant a fenyõ ágai közé. A
vén fenyõ még jó néhány kísérletet tett, hogy visszahajítsa a
pórul járt csillagocskát, de sajnos nem járt sikerrel.
- Látod, te árva kis csillagocska, nem tudok rajtad segíteni.
Annyit azonban megtehetek, hogy felültetlek a legmagasabb
ágam hegyére, úgy talán egy kicsit
közelebb leszel a barátaidhoz.
- Jól van - szólt búslakodva a kis
csillagocska. - Mindenesetre köszönöm, hogy megpróbáltál segíteni.
Az öreg fenyõ pedig gyengéden
megfogta, és feltette a csúcsára. A kis
csillagocska egy ideig búslakodott,
majd lassan beletörõdött a sorsába,
és elkezdett ugyanolyan fényesen,
szikrázóan világítani, mint ott fenn,
az égbolton…
Amikor az égbõl a társai megpillantották, hogy milyen csodálatosan mutat a kis csillagocska ott lent a havas tájon, a
hatalmas fenyõfa csúcsán, nyomban irigykedni kezdtek rá.
- Nézzétek csak, milyen jól fest a mi kis barátunk ott, azon
a szép, zöld fenyõfán! Mennyivel jobb helye lehet ott neki,
mint itt nekünk! Talán még a fénye is sokkal szikrázóbb, mint
amilyen korábban volt!
Addig-addig csodálták a kis csillagocskát ott lent, a havas
fenyõfán, mígnem elhatározták, hogy õk is leugranak. Azon
az éjszakán rengeteg csillag hullott alá az égbõl, hogy egy-egy
szép, zöld fenyõfa csúcsán folytathassa a ragyogását.
Néhány nap múlva favágók érkeztek az erdõbe. Nagyon elcsodálkoztak a látottakon, de egyben örültek is, mert ilyen
fenyõfákkal még soha sem találkoztak. Ki is vágták mindegyiket, hogy majd feldíszítve karácsonyfaként pompázhassanak a házakban. Az égbolton tündöklõ csillagok pedig
ámuldozva figyelték, hogy mi történik a faluszéli fenyves
erdõben?

2010. december
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Elérkezett a karácsony. Minden házban fények gyúltak, és
igazi ünnepi hangulat költözött az otthonokba. Az égen
ragyogó csillagok kíváncsiskodva tekintettek be az ablakokon. Azonban amit ott láttak, minden várakozásukat felülmúlta. A csillag-barátaik már nem csak egy egyszerû zöld fenyõfa csúcsát díszítették, hanem egy-egy pompásan, csillogóan feldíszített karácsonyfán ragyogtak.
Az emberek körbeállták, csodálták, és énekszóval köszöntötték õket.
Az égen tündöklõ csillagok ekkor határozták el, hogy minden karácsony elõtt leugranak egy-egy fenyõfára, hogy nekik
is részük lehessen ebben a pompában és szeretetteljes fogadtatásban. Azt pedig, hogy
kit érjen ez a megtiszteltetés, minden decemberben
sorshúzással döntik el.
Azóta ragyog csillag a
karácsonyfák csúcsán.

Csukás István:

Hideg szél fúj
Hideg szél fúj, hogy az ember majd megdermed.
Kinek jó ez? Csak a kövér hóembernek!
Szeme szénbõl, az orra meg paprikából,
lába nincs, de minek is, ha úgysem táncol.
Ütött-kopott rossz fazék a tökfödõje,
megbecsüli, hiszen jó lesz még jövõre;
seprûnyél a nagyvilági sétapálca,
el is mehetne, ha tudna, vele bálba.
Ilyen õ, az udvarunkon nagy gavallér,
bár rajta csak ujjal rajzolt az inggallér,
mégse fázik, mikor minden majd megdermed,
el is mennék, ha lehetne, hóembernek!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog újévet kívánva, továbbra is
szeretettel várja leveleiteket, javaslataitokat a szerkesztõ néni, az
alábbi címre:
B. OSVÁT ÁGNES
540.477 Marosvásárhely (Targu Mures),
str. Armoniei nr. 22 ap. 13, jud. Mures,
Románia.
Telefon: 0040265/249918, 0040365/803670,
0040770/173128, 0040731/187638
E-mail: osvatagnes@gmail.com
osvatagnes@freemail.hu

Tisztelt olvasóink!
A szigorú számviteli elõírások miatt az eddigi elõfizetõi gyakorlatot fel kell váltanunk a sárga csekkes befizetésekkel. Ennek
megfelelõen jelen lapszámhoz ilyet mellékelünk, elõfizetésüket,
ill. az ezt meghaladó támogatásokat ezen kérjük elküldeni,
nevük és lakcímük pontos és olvasható feltüntetésével! Ez egyben azt is jelenti, hogy az elõfizetõt többé nem terheli a feladás
postaköltsége. (Az impresszumban megjelölt levelezési cím
nem alkalmas pénzküldemények fogadására!)
Az elõfizetés másik módja a banki átutalás, a következõ számlaszámra:
52400054-10030826 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet.
Külföldi olvasóink pedig a következõ címre utalhatják át a megjelölt összeget:
Erdélyi Körök Országos Szövetsége 6070 - IZSÁK, Kálvin tér 1.
Számlaszám: 52400054 - 10030826 Orgovány és Vidéke
Takarékszövetkezet IBAN: HU34 5240 0054 1003 0826 0000
0000 BIC / SWIFT: TAKBHUHB
Mint eddig, Erdélybe továbbra is térítésmentesen elküldjük a
lapot, mindemellett megismételjük a felhívást: aki teheti, a belföldi elõfizetési díjat valamelyik fenti formában küldje meg.
Külön köszönetet mondunk azoknak, akik ezt eddig is megtették.
Lapunk egyedülálló módon önfenntartó, ezt csak az önök nagylelkûsége, támogatásai teszik lehetõvé, úgyszintén ennek köszönhetõen küldjük Erdélybe térítésmentesen lapunkat. Emellett az
SZJA 1 %-nak felajánlásai is e célt szolgálják, már most felhívást
teszünk közzé e vonatkozásban. Adószámunk: 19110114-1-03.

Felhívás az
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Belföldi éves elõfizetési díj
Külföldre: Európában
Tengeren túlra

Támogatóink

elõfizetésére

1.500 HUF
10 EUR
20 USD

A megjelölt elõfizetõi díjakat meghaladó
befizetéseket tekintjük támogatásnak

Csoportos befizetés Désrõl
(nyári küldemény, elnézést kérünk a késõi közlésért)
Dr. Papp Attila Enying
Sedlmayr Ella Sopronhorpács
Dr. Péterffy Pál Budapest
Dr. Aári Tamás Lajos Budapest
Kurkó János Székelyudvarhely
Péterffy Gyöngyi Bethlehem, USA
Schmid Éva
Edison USA

25 000 Ft
3 000 Ft
3 500 Ft
3 500 Ft
500 Ft
2 300 Ft
20 USD
20 USD
Köszönjük

ÁTALVETÕ ONLINE
Lapunk az interneten a következõ címeken olvasható:
www.ekosz.hu és www.erdelyikor.hu
és az új lapszám megjelenésével cserélõdik.
Felhívjuk támogatóink figyelmét, hogy a támogatásként küldött összegrõl kérésükre az
adóalap csökkentésére felhasználható APEH-igazolást állítunk ki.
Ehhez az elõfizetési címre kérjük megküldeni az adóalany nevét, címét, adószámát.

Ismételten megköszönve olvasói hûségüket,
támogatásaikat, a közös gyökerek és az
eszmei-érzelmi összetartozás tudatában
kívánunk áldott Szentestét, meghitt, boldog
karácsonyi ünnepeket és az idei évhez
hasonló felszabadultságot, örömöt hozó
újesztendõt!

Iskolai dolgozatokból
A Csongor alá felsorakozó szereplõk: Tünde.
A háborúban a nõk is megteszik a kötelességüket a férfiakkal
együtt, úgy elöl, mint hátul.
Sok régi kõzetben megtalálhatók az õskori halak lábnyomai.
Döbrögi a harmadik levonásban két púppal gyarapodik.
A sereg táborában kitört a pestis, és a király is csak álruhában
menekülhetett.
Boldog Margit az erény útját követte. Ártatlan életét és elsõszülött gyermekét az úrnak ajánlotta.
Móricz Zsigmond hét krajcárért írta meg a gyermekkorát.
Lincoln anyja már csecsemõ korában meghalt.
És akkor a költõ megírta Szundi két apródja címû versét.
Ádám evett a tiltott fa gyümölcsébõl, ezért büntetésül feleségül kellett vennie Évát.
Kálvin János a szószéken kelt ki.
István királyt a pápa felkente a trónra.
Az volt a szép, amikor az éhen halt sereg kitakarodott az
országból.
Luther Mártont kiszögezték a wittenbergi templom kapujára.
Shakespeare víg nõkkel élt Windsorban és vígjátékként tévedéseket írt.
A középkorú lovagok a lovagi tornákon mindig egy hölgyet
tûztek ki maguk elé.
Halászhálónak a spárgával összekötött lyukakat nevezik.
A sós heringnek azért vágják le a fejét, hogy a só ne csípje a
szemét.
Az ebihal átmenet az eb és a hal között.
A hajdani uralkodók fõleg várromokat építettek.
A Toldi olyan mû, amelyben a fõhõst feldolgozzák.

