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Õrzõk, vigyázzatok a strázsán,
Csillag-szórók az éjszakák,
Kik meg nem halhatnak soha,
Õrzött elevenek és holtak,
Szivek távoli mosolya,
Reátok néz, aggódva árván,
Õrzõk, vigyázzatok a strázsán.
Az Élet él s élni akar

Nem azért adott annyi szépet,
Hogy átvádoljanak most rajta
Véres s ostoba feneségek.
S a csillag-szóró éjszakák
Ma sem engedik feledtetni
Az ember Szépbe-szõtt hitét,
S akik még vagytok, õrzõn, árván,
Õrzõk vigyázzatok a strázsán.
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Mezõberény

Az idei Berényi Na-
pok szervezésében is
aktívan részt vesz a
Mezõberényi Erdélyi
Kör.

Az elõzõ évektõl
eltérõen, utánpótlás labdarúgó torna
helyett most nemzetközi edzõi talál-
kozót szerveztünk augusztus 18–19-én.
Három országból érkeztek vendégek,
akik között kiemelkedõ személyiségeket
köszönthettünk. A rendezvény fõvédnö-
ke Buzánszky Jenõ, az Aranycsapat tagja,
a Nemzet Sportolója volt. Vendégeink
voltak továbbá Egervári Sándor szövetsé-
gi kapitány, Végh Zoltán válogatott ka-
pus, az NB I rekordere, Csíki Zsolt, a
Marosvásárhelyi Sportiskola igazgatója,
a Székelyudvarhelyi Sportiskola edzõi,
német testvérvárosunk, Gronau labda-
rúgó szakemberei, Békés és a környezõ
megyék labdarúgó vezetõi, edzõi.

*

4 éves a székelykapu! Augusztus 20-
án az elõzõ évek hagyományai szerint
rövid ünnepség keretében emlékeztünk
a mesterekre és mindazokra, akik ön-
zetlen támogatásukkal hozzájárultak e
remek népmûvészeti alkotás megvalósí-
tásához. Lázárné Skorka Katalin evan-
gélikus lelkész imáját követõen a mezõ-

berényi Leg a Láb Néptánccsoport te-
hetséges fiataljai erdélyi táncokkal szó-
rakoztatták az ünnepség résztvevõit.

Utána közös flekkenezésre invitáltuk a
résztvevõket.

A fényképen a 4 évvel ezelõtt felava-
tott kapu látható, mely ma is eredeti
pompájában díszeleg Mezõberényben a
Városi Liget bejáratánál. Adja Isten,
hogy sokáig így legyen!

Kajlik Péter,
a Mezõberényi Erdélyi Kör elnöke

Sopron
A Soproni Erdélyi Kör a következõ

programokat tervezi az õszi idõszak el-
sõ hónapjaiban: 

Szeptember 18-án az Erdélyi Házban
gyûjteményes kiállítás megnyitójára ke-
rül sor. Az Erdélyi Kör bemutatja a tu-
lajdonában levõ, adományok útján szer-
zett képgyûjteményét. Ez a kiállítás a je-
lenlegi, a néhai Szabó Béla által festett
Erdélyi fejedelmek c. kiállítást váltja.

Szeptember 21-én kerül sor Orbán Jú-
lia, Radnóti- és Latinovits díjas vers-
mondó Kazinczy Ferencrõl szóló irodal-
mi emlékmûsorára Nyelvédesanyánk
címmel.

Szeptember 30-án a Soproni Erdélyi
Kör és a Soproni Kálvin kör közösen ál-
lít örök emléket az öt éve elhunyt Sütõ
Andrásnak. A mellszobor Bocskay Vin-
ce alkotása és a soproni Református
templommal szemben, a Deák tér végé-
ben kerül felavatásra. 

Október 19-én Szász István Tas a most
készülõ könyvének Trianonnal fog-
lalkozó fejezetét ismerteti Türelmes tár-
salgás Trianont taglava címmel. A szerzõ
kapcsolódó verseit elmondja Óss Enikõ
színmûvésznõ.

Dr. Úry Elõd

Siófok

Áprilisban összejövetelt tartottunk,
melyre meghívtuk a Siófoki Könyvtár
vezetõjét. Kovács Emõke ismertette a
szeptemberben nyíló új könyvtárat,
mely elmondása szerint hazánk egyik
legmodernebb könyvtára lesz, egyben

meghívta Egyesületünket a szeptemberi
megnyitóra, hogy errõl személyesen is
meggyõzõdhessünk.

Június 4-én felejthetetlen kerti partit
rendeztünk Balatonendréden, dr. Bart-
ha Samu elnökségi tagunk gyönyörû,
környékével egy kicsit az erdélyí tájakra
emlékeztetõ otthonában. Természete-
sen Trianonról sem feledkeztünk meg.

Zászlóavatási ünnepünkön egy pöt-
tömnyi kislány, az alig kétéves Erõss
Eszterke énekelte a Himnuszt, amitõl mi
felnõttek úgy meghatódtunk, hogy már
csak a Székely Himnusznál tudtunk az
éneklésbe bekapcsolódni és a kicsi
leánykának segíteni (bár Õ ezt is hibát-
lanul végigénekelte) 

A megemlékezést dr. Páll Attila tartot-
ta, a megszokott szövegektõl egy kicsit
eltérõen. Július. 23-án újra kerti mu-
latság, újra Balatonendréd. Egy, az év
nagyrészében külföldön dolgozó tagtár-
sunk hívott meg bennünket. Ahogy
mondani szokták, a „miccs”, a flekken
fogyott, a sör , a bor folyt, az asszonyok
ismét kitettek magukért a finom pogá-
csákkal, süteményekkel.

Siófok város minden nyáron hagyo-
mányosan vendégül lát egy erdélyi ör-
mény gyerekcsoportot. Így volt ez idén
is. Egy kis ajándékkal mi is hozzájárul-
tunk, hogy a gyerekek minél jobban
érezzék magukat a Magyar Tenger part-
ján. Melyhez hasonló jókat kíván a Kör
elnöke: Ármánkó Dávid

Átalvetõ
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A nemzeti kisebbségek nyelvének, kultúrájának védelmét
hangsúlyozta a nemzetpolitikáért felelõs miniszterelnök-he-
lyettes április 14-én Budapesten a Kulturális sokszínûség
esélyei az Európai Unióban címû konferencián.

Semjén Zsolt azt mondta: a kisebbségeket érintõ kérdések-
ben mind a nemzetközi, mind a hazai politikában el kell ke-
rülni a kozmopolita és a szélsõséges, nacionalista nézeteket.

„Az egyes országok és nemzetek határai nem esnek egybe, eb-
bõl kifolyólag a nemzeti kultúrák szélesebbek, mint az államha-
tárok. Viszont ha azt mondjuk, hogy a nemzeti lét érték, akkor
azt is mondanunk kell, hogy a nemzetiségi lét is az. Miután
mind a kettô védendõ, éppen az egyetemes emberiség kultúrájá-
nak a védelmében szükséges a kisebbségi nyelvek, hagyomá-
nyok, kultúrák és közösségeknek a védelme” – jelentette ki 

Ennek a kijelentésnek ma már alkotmányos alapja van
(Magyarország Alaptörvénye, Alapvetés D cikk):

„Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását
szem elõtt tartva felelõsséget visel a határain kívül élõ magyarok
sorsáért, elõsegíti közösségeik fennmaradását és fejlõdését, tá-
mogatja magyarságuk megõrzésére irányuló törekvéseiket, egyé-
ni és közösségi jogaik érvényesítését, közösségi önkormányzataik
létrehozását, a szülõföldön való boldogulásukat, valamint elõ-
mozdítja együttmûködésüket egymással és Magyarországgal.”

Ebbõl következik, hogy a magyar nemzet vállairól annyi
trianoni teher esik le, amennyit a nyitott határoknak köszön-
hetõen, elszánt akarattal levet magáról. Ehhez jó, ha tudjuk,
kik, miért és hogyan tették ezt velünk.

Tehát, a magyar nemzet határai nem esnek egybe a magyar
államhatárokkal. A magyar nemzet határai évszázadok óta
nem esnek egybe az államhatárokkal. A történelmi Magyar-
ország nem etnikai alapon határozta meg földrajzi létét, ha-
nem mindig a korszellemnek megfelelõen, úgy egészében a
Szent Korona országa néven alkotott jogrendet, ami az euró-
pai nemzetközi rend része volt 1920-ig. Mindamellett ez az
ország minden egyes elnevezésével, a külvilág tudatában is,
egyértelmûen a magyarok országa volt, noha területén bete-
lepedés, befogadás révén más népek is (kunok, jászok, ru-
tének, tótok, szászok, cipszerek, rácok, horvátok, oláhok,
svábok stb.) jelen voltak, beilleszkedve, beolvadva.  

A Szent Korona országa középkori történetében alkal-
manként külsõ tartományokkal is gyarapodott, majd Mohács
után, idegen megszállás folytán, átmenetileg hosszabb-rövi-
debb idõre csorbult a magyar királyi hatalom, de fennállt ál-
landó jelleggel – legalább is közjogilag – a Nagy-Magyaror-
szág-térképrõl ismert alakjában. Ennek határai közt vált szá-
mottevõ középhatalommá a Magyar Királyság, Horvátor-
szággal együtt, majd perszonálunióban a Habsburg-biroda-
lommal, Osztrák–Magyar Monarchia néven 1867-tõl az elsõ
világháborús összeomlásig. Ebben a minõségében élte meg
ez az ország négy évtizedre a gazdasági fellendülés idõsza-
kát. Ezt törte meg a Közép-Európa rendjét ledönteni rendelt
világháború.

Európa történelme nem ismer hosszú nyugalmas idõsza-

kot. A földrész tartós állami szerkezete a IX. és X. században
alakult ki. Szinte bûvös kerek ezer évre rá, Európa ke-
resztény államszerkezete a XIX. és XX. század folyamán
mûvileg (forradalmak és világháborúk által) összeomlik. En-
nek a folyamatnak szomorú fejezete a Magyar Királyság fel-
darabolása. 

Trianon az új szerkezet (nemzetközi szabványra kötelezett
és irányított, elõbb-utóbb köztársasággá tett országok füzé-
re) egyik alkotó eleme. Az európai államok rendjének a ke-
reszténység adott erkölcsi alapot, ennek szerepét ma a libe-
ralizmus tölti be. Ez nem máról holnapra jött létre. Elõbb
jött a nacionalizmus, azt követte a kollektivizmus. Ez utóbbi
egy undorító változatával megbukott, további változatok jön-
nek. 

Nemzetállamok
A többnemzetiségû királysági államok rendjét a nemzetál-

lamok rendje váltotta le. Tetszetõs programmal indult, azt
tekinti céljának, hogy fenntartsa, megvédje és megõrizze az
állam határain belül élõ nemzetet. Ez így feltételezi, hogy az
állam határai és a nemzet határai egybeesnek, továbbá, hogy
az állam polgárai egységes kultúra részesei. Legalább elvileg,
de ha mégsem (mint a legtöbb esetben), akkor életbe lép a
homogenizáló program: egységes nyelv, egységes kultúra lét-
rehozása.

Hivatalos megfogalmazás szerint: – A nemzetállam a jelen
korban egyetlen oktatási rendszerrel, egységes nyelvvel, egy-
séges váltópénzzel, közigazgatással és gazdasággal, egysé-
gesített népesség-nyilvántartással, jól körülhatárolt terület-
tel, minden állampolgárra nézve egységes jogrenddel bír,
amelynek legitimációs alapja egy ideológia: a nacionalizmus. 

Itt megjegyezzük, hogy ez nem lehet minden állam sajátja,
például a kommunista államrendben voltak nacionalista ál-
lamok (Csehszlovákia, Románia, Jugoszlávia) és a naciona-
lizmus bûnében állandóan elmarasztalt, minden nemzeti
megnyilatkozástól eltiltottak (mint például Magyarország). 

Már A. de Toqueville rámutatott arra, hogy az új polgári
rend és állam kialakulása pontosan olyan képet mutat, mint
egy vallási forradalom: „A francia forradalom olyan politikai
forradalom, amely a vallási forradalmak módjára zajlott le, s
ezek jellegzetességeit öltötte magára”. Legfõbb jellemzõje,
hogy országoktól, népektõl és kortól függetlenül kutatta és
határozta meg, hogy milyen jogai és kötelességei vannak az
embernek, mint politikai szereplõnek (ld. Emberi jogok ki-
áltványa). Átlépve a területiség korlátjait, egyetemes alap-
elveket fogalmazott meg, s ezáltal új ideológiát teremtett a
modern állam-szervezõdés számára. Az univerzális rendezõ
elv önmagában azonban csupán a régi rend lerombolására
alkalmas, de nélkülözi azon partikuláris értékeket, amelyek
mentén a társadalom újjászervezõdése végbemehet. A parti-
kularitás a helyi tradíciók (lokalitás) mentén jelentkezik. E.
Burke bírálata a francia forradalom eseményeinek taglalása-
kor éppen erre a tényre hívta fel a figyelmet.
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Csapó Endre

A trianoni döntés mélységei
Mottó:  „Nem történelemben érdemesült népekre van szükség, hanem olyanokra, amelyeket könnyû irányítani.”



A francia forradalom eszmerendjében nincs helye a mo-
narchiáknak. Az a tény, hogy a forradalmat követõ másfél
évszázad alatt Európa a monarchiák rendjébõl a köztársa-
ságok rendjébe jutott, és hogy ezek a változások forradalmak
és háborúk által jöttek létre, arra utal, hogy mindezt célzott
politika hozta létre, ami mögött megvolt a megfelelõ erõ.

A parlamenti demokrácia nagyon alkalmas arra, hogy az
üzleti élet befolyást gyakoroljon az állami adminisztrációra.
A parlamenti hatalom valójában párthatalom. A pártok által
hatalomra kerülõ politikai elit gyakran nem azonos az ország
szellemi elitjével. A nemzetközi ideológiák pártjai gyakran
árulói lesznek országuk érdekeinek. 

Európa azáltal tett szert mai állami rendjére, hogy megal-
kotta a nemzetállam fogalmát, ami egy-egy erõsebb nép ké-
pessége erõs államot létrehozni több kisebb nép magába ol-
vasztásával. Ez tette a soknépû Franciaországot egységes or-
szággá. Franciaország sikeresen eltüntette nemzetiségeit. Er-
rõl olvassuk az alábbiakat a Nyugati jelen c. erdélyi újságban:

„Bretonok, németek, korzikai olaszok, baszkok, katalánok,
flamandok: etnikai sokszínûség terén egyetlen európai ország
sem vetélkedhet Franciaországgal, hiszen egyetlen országban
sincs annyi különbözõ etnikum, mint Franciaországban. A
nemzeti kisebbség, nyelvi közösség fogalma mégis ismeretlen:
hivatalosan egyáltalán nem létezik etnikai kisebbség, mindenki
francia, csakis francia és kötelezõen francia. Sõt, az egységes
nemzetállam vallásában nevelt franciák bizony meglepõdné-
nek, ha országuk nyelvi és etnikai tarkaságáról hallanának, s a
sokszínûség hallatán legfeljebb a – megjelenésre is színes – je-
lentõs bevándorló közösségre gondolnának, semmiképpen sem
az õslakosság valamelyik csoportjára.

Franciaország az egynyelvû egységes nemzetállam fogalmá-
nak megalkotója, amit késõbb mások is követtek, szinte mindig
súlyos etnikai konfliktusokat eredményezve. A központosítás
oly erõs, a nemzetállam fogalma oly merev, hogy az utóbbi évti-
zedek olvadása ellenére Franciaország továbbra is vitathatatlan
»minta« a kisebbségi elnyomás terén.

Több mint kétszáz évig Franciaországban szó sem lehetett
kisebbségekrõl vagy nyelvi közösségekrõl. Iskola csakis franciá-
ul mûködött, ahol a kisebbségi nyelveket még tantárgyként sem
oktatták. Európa egyetlen országa sem folytatott ennyire szélsõ-
séges kisebbség-elnyomó politikát: a többi nemzetállami beren-
dezkedésû országokban – mint például Románia, Szlovákia,
stb. – még a legdurvább nacionalizmus idején is voltak kisebb-
ségi iskolák. Franciaországban viszont soha! Autonómiáról
meg szó sem lehet az agyonközpontosított Franciaországban: a
merev központosítás ugyanis a jakobinizmus másik érinthetet-
len »szent tehene«.”

Ennek ellenére Franciaország szította Magyarország nem-
zetiségeit annak állami rendje ellen, buzdította azokat joga-
ik kiharcolására. De a magyarok panaszai a kisantant álla-
mokból Franciországban (és mindenütt nyugaton) süket
fülekre találnak azóta is. 

A helyzet Magyarországon
„Megalapozott becslések szerint a Magyar Királyság Horvát-

országgal, Szlavóniával és a Határõrvidékkel együtt számított 8
millió lakosából a XIX. század legelején csak mintegy 42% tar-
tozott a magyar anyanyelvûek közé. A többiek horvátok és szer-
bek (18,5%), szlovákok (14%), románok (10%), németek
(9%), ruszinok (4%), valamint vendek és egyéb nemzetiségûek

(2,5%) voltak. Az Erdélyi Nagyfejedelemségben, ahol kicsit
több mint másfél millióan laktak, a magyarok ennél is kisebb
arányban képviseltették magukat: az összlakosságnak mind-
össze 36%-át tették ki, miközben a románok 53, a szászok
pedig 9%-át. A történeti magyar államrészek lakosságának te-
hát mindösszesen 39, Horvátország és a Határõrvidék nélkül
pedig 48%-át adták a magyar anyanyelvûek.”  (Romsics Ignác:
Nemzet és állam a modern magyar történelemben.)

Számoljunk a 48 százalékkal. Sokkal jobb volt ez az arány, mint
Franciaországban a francia nyelvet beszélõ vezetõ nemzetiség
aránya a többihez. Az „államnyelv” megvalósításának sikeres útja
tehát a barbár, véres kultúrterror, üldözés, erõszak.

Ami Franciaország és Anglia történetében végighúzódik,
Magyarországon még szándékként sem fordult elõ. 

Internacionalisták behatolása az államok életébe
Az ipari forradalommal együtt felnövõ politikai–pénzügyi

kapitalizmus érvényre jutásával a gazdaságilag (tengeri
kereskedelem által) gyorsan gyarapodó államok kiépítették
a maguk számára alkalmas rendszert, amit ráerõltetnek mai
napig is mindazon országokra, amelyek terjeszkedésük útvo-
nalán vannak.  A nyugati nagyhatalmak alkotta – nevezzük
így – Egyetemes Rendezõ Elv a köztársasági államformát
tekintette haladónak, és hirdette demokráciának, vagyis
népuralomnak. A „népuralom” úgy értelmezendõ, hogy a
nép önmagát igazgatja. Ez a politikai perpetuum mobile
kötelezõ vallás lett, amelynek terjesztése, bármilyen eszköz-
zel, a keresztesháborúk szent vállalása mintájára üdvösséges
cselekedetnek számít. A jelenleg folyó háborúk is a demok-
rácia uralmát terjesztik. 

Magyarország esetében egy »package deal« (csomagterv -
a szerk.) volt a Magyar Királyság mint állam felszámolása,
mert prioritásként együtt járt újabb nemzetállamok létreho-
zásával. Az egyetemes rendezõ elvnek megfelelõen a
Versailles-i békék által létrejött új államok a következõ
negyed évszázad elteltével rendre köztársaságá lettek. Min-
tául természetesen Franciaországot tekintették, alkotmá-
nyukban szerepel az „egyetlen államalkotó nemzet”, és az
„államvallás”.

A magyarországi internacionalista mozgalmak koraérett
férges gyümölcse volt a Károlyi-féle köztársaság ráerõszako-
lása a háborús megpróbáltatottságtól tehetetlen magyar tár-
sadalomra. A balga gróf azt hitte, ha békeszándékunkat az-
zal demonstráljuk, hogy szétoszlatjuk a katonaságot és de-
mokratává, köztársasággá válunk, átjutunk a gyõztes oldalra. 

A környezõ államok haderõinek bevonulását a belgrádi
egyezmény tette lehetõvé, amit 1918. november 13-án írt alá
Linder Béla hadügyminiszter, a magyar kormány megbízott-
ja (aki feloszlatta a magyar katonaságot). Ebben Magyar-
ország hozzájárult a demarkációs vonalak és demilitarizált
övezetek antant-csapatok általi megszállásához. A román
hadmozdulatok már december 13-án megindultak (ekkor
még antant haderõnek beállítva magukat), mindössze
5–6000 fõs rosszul felszerelt, gyülevész erõvel szállták meg
Erdélyt, és vonultak folyamatosan nyugat felé. Philippe Bert-
helot december 23-án tájékoztatta Károlyi Mihályt: a román
hadseregnek megadta az engedélyt arra, hogy a november
13-i egyezmény által elõírt demarkációs vonalakat átlépje. A
Román Királyság már december 13-án proklamálta Erdély
és a Regát egyesülését. (Forrás: Wikipedia, Trianon.)

Az sem segített Magyarországon – amit pedig Károlyi
remélt – hogy a balga miniszterelnök átadta a kormányhatal-
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mat a bolsevistáknak. Van olyan feltevés, hogy emiatt bün-
tették a nyugati demokráciák Magyarországot. Nem így volt.
Amikor Kun Béla kérte a gyõztes hatalmakat, ismerjék el a
Tanácsköztársaságot legálisnak, annak megtárgyalásán
Lloyd George angol miniszterelnök így szólt: „Nem jelent-
hetjük ki azt, hogy sohasem fogunk elismerni egy tanácskor-
mányt. Bármennyire tökéletlen is egy ilyenfajta kormány, vég-
eredményben mégis inkább képviseleti jellegû, mint amilyen a
cári kormány volt.” Az angol monarchia miniszterelnöke
mondta ki ezt az ítéletet az orosz monarchiáról, a bolseviz-
mus érdekében. 

Ebben van Trianon jelentõsége: a forradalom-alkotta de-
mokrácia a forradalom-alkotta bolsevizmust népképviseleti
téren többre értékeli, mint a monarchiát. Az angol állam kü-

lönleges élõlény, demokrata, de amikor Labour kormányza-
ta van, a bolsevistáknak nincs problémájuk. Amikor Magyar-
országot szétosztották, Labour-kormány uralkodott. A má-
sodik, visszacsonkító békeszerzôdés idején ugyancsak mun-
káspárti miniszterelnöke volt Britanniának, Clement
Richard Attlee, aki ráadásul a Labour Party vezéreként a
nemzetközi baloldal nagy embere volt. Akkor is az Egyete-
mes Rendezõ Elv mûködött.

Trianon történelmi tragédia volt, a Párizsból kiinduló poli-
tikai internacionalizmus világhódító nyomulásának mellékes
epizódja ugyan, de ami – megismétlésével és máig ható kö-
vetkezményeivel – Magyarország számára végzetes csapás
volt.

(Magyar Élet, június 3.)

2011. szeptember
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Furcsa dolgok mennek végbe a világban, a politika nem
mindig tudja sikerre vinni a gazdasági életet. 

Az elsõ világháború gyõztes hatalmait a nagy zsákmány el-
lenére gazdasági válság gyötörte, ami magával sodorta a vesz-
tes országokat is. Ebbõl keresve a kiutat, egyik gyõztes (olasz)
és egyik vesztes (német) ország a hazai (nemzeti) alapokra
építkezve nagyon rövid idõ alatt, nagyon eredményesen hely-
reállította gazdasági életét, ami másokat is példája követésé-
re késztetett. Háborúba torkollott a renddel ellentétes kísér-
let, ami a harmadik útként jelölt gazdasági megoldás tilalmát
eredményezte. 

A második világháborút követõen, a nemzetköziség szelle-
mében, két – módszereiben szögesen ellentétes – gazdasági
rendszer maradt gyõztesen, hogy majd látványos vetélkedõ-
ben váljon – egyik vagy együtt – a világ gazdasági életének
meghatározó, kizárólagos szisztémájává. A gyõztesek nyuga-
ti táborában a szabadkereskedelem, a keleti táborban a kö-
tött államkapitalizmus elméletét követõ rendszerrel indult a
küzdelem. Érdekes, hogy  végül a Szovjetunió összeomlott
államkapitalizmusával, Kína viszont sikeres államkapitaliz-
musával épült be a globális pénzügyi rendszerbe.

Ám jó lesz óvatosabban bánni egy ilyen egyszerûsítéssel,
Mao uralmának szélsõséges kommunizmusa hetven millió
kínai életébe került. Utódai a gazdaság kérdéseit kiszabadí-
tották a politikai doktrina gúzsából, aminek során a
kommunizms eszmei tartalma mind hígabb lett. Kína egyelõ-
re olcsó munkaerõvel közelít, de a jövõben fogyasztói töme-
gével vonul be a világgazdaság egészébe, ma még kiszámít-
hatatlan következményekkel. 

A kínai miniszterelnök március 14-én jelentette ki, hogy a
politikai rendszer átalakítása semmiképpen nem könnyû
feladat egy 1,3 milliárdos országban. Mint mondta: a gazda-
sági és a politikai reform végrehajtása összehangoltan kell
hogy történjen. Hozzátette ugyanakkor: a politikai átalakítás
feltétele az eredményes gazdasági átalakulásnak. Mondhat-
juk: ez a kommunizmus kezelése kínai módon?

Dr. Drábik János elemzése szerint: „Kína gazdasági sikerei

jelentôsen függnek a nyugati tôke és technológia beáramlásától.
Nagy-Kína úton van afelé, hogy az eurázsiai térség vezetô hatal-
ma legyen. Nyomás alá helyezheti szomszédait, de megelégedhet
azzal is, hogy a befolyás gyakorlásának közvetettebb módját
válassza. Egy Nagy-Kína által gyakorolt befolyás egybeesik
Amerika geostratégiai érdekeivel Eurázsiában. Így például Kína
Közép-Ázsiában korlátozza Oroszország  cselekvési szabadsá-
gát. Ez amerikai érdeket is szolgál, mert az Egyesült Államok ki
akarja terjeszteni gazdasági, pénzügyi, politikai és katonai he-
gemóniáját erre az eddig tõle elzárt térségre. Kínának ebben a
térségben és a Perzsa-öböl térségében megegyeznek az érdekei
Amerika érdekeivel. Szabad utat kell biztosítani az olajtermelô
régióba, és fenn kell tartani e térség politikai stabilitását.”

„Kínának piacra és befektetési terepre van szüksége, hogy
ûzze-hajtsa a saját és a világgazdaságot, mivel a legendás tízszá-
zalékos GDP-bõvülés számára élet és halál kérdése. Ha a nyu-
gatiak nem vásárolnak tõle, akkor elmarad a fejlõdés, ez fe-
szültségeket kelt odahaza, ami súlyos eredményekkel járhat, így
Peking elemi érdeke, hogy kihúzza a csávából a megrekedt
európai gazdaságot. Mondjuk friss pénzzel, amely mindig jól
jön az adósságok hálójában vergõdõ öreg kontinensnek. Kína
nem jótékonysági intézet, hanem egy érdekeit védõ gazdasági
nagyhatalom, amely most Magyarországon fogja megvetni a lá-
bát, hivatalosan is.” (Sitkei Levente, Magyar Nemzet.)

Mindezek elõre bocsátása után érzékeljük, hogy a magyar
kormány Kína-politikája nem jelent szembehelyezkedést
Amerika szándékaival. Az Eurázsia (tehát a teljes európai és
ázsiai földrész) feletti amerikai ellenôrzés politikai légkörében
az egységesülô Európának és a gazdaságilag fellendülõ Kíná-
nak a jelenlegi minimális, majd még a jövõben sokszorosabb
kapcsolata is az uralkodó világpolitika keretein belül van. Ez a
kapcsolat gazdasági, amiben politikai–ideológiai vonatkozá-
soknak nincs tere. Az EU–Kína kapcsolatot beindító Eu-or-
szágnak, tehát Magyarországnak méretes elõnyt biztosít a ka-
pu szerep, amirõl (...) június utolsó hétvégéjén Magyarország
és Kína tizenkét megállapodást kötött konkrét programokról,
befektetési alapokról és pénzügyi keretekrõl. (...) 

Csapó Endre

Kelet kapuja Budapest
Kétoldalú megállapodásokat írtak alá Kína és Magyarország között

(Rövidített szöveg)



A kérdésre, hogy a tárgyalásokon szó esett-e ideológiai
kérdésekrõl, Orbán Viktor így válaszolt: „Abban értettünk
egyet, hogy tiszteletben tartjuk egymás politikáját, és ez jelenti az
elvi alapját az együttmûködésünknek”.  (…) Elmondta, hogy
Kína Magyarországon kívánja létrehozni közép-európai lo-
gisztikai–közlekedési platformját. Hozzátette: a kétoldalú
kereskedelmi forgalom megkétszerezéséhez szükséges pénz-
ügyi feltételeket Kína biztosítja. „Történelmi segítséget kap-
tunk Kínától” – szögezte le Orbán Viktor, és kiemelte: „Ma-
gyarország számára fontos, hogy Kína hajlandó magyar ál-
lamkötvényeket vásárolni. Magyarország képes finanszírozni
magát a pénzügyi piacokról”. A kínai kötvényvásárlással kap-
csolatban pedig megjegyezte: „ezzel a magam részérôl az or-
szág finanszírozásának középtávú bizonytalanságát eltûnni lá-
tom”. Azt mondta, Magyarországnak ez a biztonság kell ah-
hoz, hogy bátran végig tudjon menni a gazdaság újjászerve-
zésének útján, „a magyar gazdaság újjászervezésének program-
ja nem akadhat el pénzügyi bizonytalanság miatt”. (…)

A Kínai Népköztársaság egyik legnagyobb vállalatcsoport-
jának számító HNA Group tevékenységi köre felöleli a
légiközlekedés, ingatlanfejlesztés és -üzemeltetés, logisztika,
turizmus és pénzügyi szolgáltatások területeit. A Demján
Csoporttal karöltve a felek nagyszabású fejlesztéseket ter-
veznek a logisztika, a reptérfejlesztés, a légiközlekedés, a
hotel- és bevásárlóközpont építés, a közlekedési infrastruk-
túrafejlesztés és a pénzügyi szolgáltatások teljes vertikumá-
ban.(…)

*

Két nagy politikai–emberjogi bûn terheli Kínát, és ezekhez
erkölcsi alapon mi magyarok is viszonyulunk. Az egyik Tibet
lerohanása, bekebelezése Vörös Kínába – ahogy annak ide-
jén megkülönböztettük Taiwantól vagyis Nemzeti Kínától. A
magyar emigráció maximálisan kihasználta a tájékoztatás le-
hetõségeit a nemzetközi felháborodás mentén, párhuzamba
állítva 1956. november 4-i szovjet támadással, aminek moszk-
vai elhatározásához Peking biztatása erõsen hozzájárult. 

A másik bûn 1989-ben történt, amikor a kommunista hata-
lom véres kegyetlenséggel szétverte a Tiananmen téri de-
mokratikus diákmegmozdulásokat. Ezt is világraszóló felhá-
borodás kísérte, pedig akkor közeledtek nagy igyekezettel a
nyugati hatalmak Kínához, „rendezni a vitás kérdéseket”.
Azóta eltelt több mint húsz év, ami alatt a teljes fejlett gazda-
ságú országok, köztük Ausztrália is, jelentõs gazdasági kap-
csolatot építettek ki Kínával. Már nem említik, hogy „vörös”,
ritkán történik utalás a hatalom kommunista voltára. 

Tibet felszabadulását elnyeli a nagypolitika. Nem Magyar-
ország dolga szemére hányni Kínának korábbi magatartását.
Ne követelje senki Magyarországtól, hogy erkölcsbírói szere-
pet vállaljon, veszélyeztetve olyan gazdasági lehetõséget,
amivel egyéb nagyhatalmi nyomorgattatásait enyhíteni tudja.
Nem a magyar dorgálástól fog elállni ilyen viselkedéstõl, arra
majd a saját népe gazdasági haladásához szükséges nyugal-
ma és békéje kényszeríti rá, ami csak idõ kérdése. 

Kína lendületes fejlõdésen megy át, amiben a politikai
szempontok egyre inkább háttérbe szorulnak. Kína nem ár-
tott nekünk, nem volt részese  trianoni megcsonkíttatásunk-
nak, nem bombázott magyar falvakat, városokat, és lám,
olyan nagyhatalmakkal, amelyek ezt megcselekedték, Ma-

gyarországnak barátinak, szövetségesnek illett a múltban,
illik a jelenben is lenni. 

Hasonlóan fogalmazott Matura Tamás, a Magyar Külügyi
Intézet munkatársa, aki szerint a távol-keleti ország gazdasá-
gi csúcsteljesítménye háttérbe szorítja ezeket a szemponto-
kat: „A reálpolitika a nyugati világtól – benne az Európai Unió-
val és persze Magyarországgal – azt követeli meg, hogy az ötezer
éves kultúrával bíró Kínával szemben ne tanári tekintéllyel lép-
jen fel. Ha ezt egy ország megteszi, számolnia kell azzal, hogy ez
kontraproduktív hatással járhat a Kínával fenntartott kapcsola-
tok terén.”

Hasznosítani kellene olyan lélektani elemeket is, melyek-
rõl említés történik a jelenlegi kínai kapcsolatok idején, ne-
vezetesen élvezni a közös ázsiai származás tudatának elõ-
nyeit, ami abból ered – ahogy Matura Tamás megjegyezte:
„Kínában sokan egyfajta kulturális és történelmi romantikával
tekintenek Magyarországra, népünk hun eredetét tekintve. Ezt
erõsíti, hogy Kínában a ‘Hungary’ név átírása az »ázsiai hun
nemzetség« kifejezést tartalmazza, ami a mi ázsiai gyökereinket,
és ilyen módon a kínai–magyar kvázi rokonságot támasztja alá
a szemükben.” 

A nagy falat ugyan a hunok ellenében építették, de a falon
túl mégis lehet ápolni az ázsiai testvériséget, ami nem árt a
mai magyaroknak, akiket például a tótok visszadeportálná-
nak a „sötét” Ázsiába, mivel hogy õk öt perccel elõbb érkez-
tek meg a Kárpát-medencébe. 

Magyar Élet 2011. július 7.
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Jelen számunkhoz a Rólunk mondták címû
összeállításból idézünk.

Aki  elfoglalja  Magyarországot,
az  ura  az  egész  világnak.

II.  Murad  szultán  (1404–1451)



Jó volt ott lenni a Fidesz – MPP XXIV. Kongresszusán. Jó
volt látni, hogy az ereje teljében levõ politikusok egy maga-
biztos csoportja, a Fidesz-alapító volt Bibó-kollégisták veze-
tésével napjainkban, talán az elmúlt hat-hét évtized legna-
gyobb nemzedéki sikerét könyvelheti el. Tartják a kormány-
rudat és kormányoznak határozottan. A Fidesz – MPP veze-
tõi nem kívánnak ülni a babérokon. Két évtizedes tapaszta-
lattal a háta mögött a kétharmados Fidesz – MPP a KDNP-
vel szövetségben, Orbán Viktor vezetésével, nemcsak a nem-
zeti politikát újította meg, de az ország alkotmányos szerke-
zetének átalakítását is megkezdte. 

Ezt a „felfordulást” az immár valóban többséget alkotó
nemzeti oldal helyesli. 

A Nemzeti Együttmûködés Rendszere (NER) lassan, de
biztosan tartalommal töltõdik fel. Magyar-magyar vonat-
kozásban, de a helyi többségi elitekhez való viszonyulásban
is. Erre utalt Orbán Viktor, amikor megállapította: „a Fidesz
megtanulta, hogy nem ideológiákért, hanem Magyarországért
kell küzdenie, így kiállt az országért a nemzetközi és a hazai bal-
oldallal szemben”.

Egyszóval, ha az elmúlt húsz évet vizsgáljuk, látnunk kell:
ilyen sokat ígérõ vezetõ politikai elitje mostanában nem volt
Magyarországnak. Az elmúlt hat-hét évtizedben, bizonyosan
nem. Egy évszázad végre jól kezdõdik.

Nem így az Új Magyar Szó, a Romániai Magyar Demok-
rata Szövetség (RMDSZ) újgazdag szárnyának napilapja,
amely indulatosan így fogalmaz: Orbán Viktor pedig teljes len-
dületben van, ezt a hétvégi pártkongresszus is megmutatta. A
kétharmados többség birtokában az ország tényleges és jelképes
átszínezése és átnevezése, felforgatása és átalakítása olyan gyor-
san és örvényesen folyik, hogy rövidesen rá sem lehet majd
ismerni.”

S a szerzõ dühödt csodavárással folytatja: „aggódni azokért,
tartani azoktól szoktak, akiknek józan belátására nincs már
esély? Ki tudja megállítani õket? Lehet, hogy gyorsabban kide-
rül, mint gondolnák”!

Mit lehet erre mondani? Valóban, az Orbán-kormány a
NER keretében a kettõs állampolgárság útján nemcsak köz-
jogi köteléket hozott létre a Kárpát-medencében élõ magya-
rok között, de naprendre tûzte az autonómia húsz éve hát-
térbe szorult, csellengõ ügyét. 

Az izgalom tehát indokolt. Megállásról, s fõleg a régire va-
ló visszatérésrõl ugyanis szó sem lehet. S ez a nemzet egészé-
nek érdeke

A nemzeti integráció
göröngyös útján

Ha más nem, a Nemzeti Együttmûködés Rendszerének
(NER) fõ elemei, a kettõs állampolgárság, a tényleges politi-
kai autonómia és a közös nemzeti fellépés igénye iránti vi-
szonyulás jól szemlélteti: a magyar-magyar viszonyrendszer-
ben esedékes teljes korszakváltás ellenzõi, az egypártok nem
adják fel eddigi pozícióikat. Sõt!

Nem, illúzióink soha sem voltak. Mégis feltûnõ a vehe-
mencia, amivel a Kárpát-medencében élõ magyar közössé-

gek határmódosítás nélküli politikai integrációjának az el-
lenzõi támadják a NER intencióit.

A leggyorsabb és egyben a legkonkrétabb Markó Béla volt.
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnö-
keként kimondta a vezérelvet: önállóság, egyenrangúság,
Magyarország részérõl partneri támogatás. 

Gyorsan bebizonyosodott, hogy ez az alapállás nem járul
hozzá a régi viszonyrendszerben kialakult legsúlyosabb, egy-
mást kizáró kettõsség, a „kormányzati felelõsségvállalás” és
az autonómia viszonyának a rendezéséhez, az autonómiakö-
vetelés primátusához. 

Ennek megfelelõen gyorsan változott a szélirány Budapes-
ten. Folyamatossá vált az RMDSZ politikai és anyagi mono-
póliumának leépítése:

– Megszûntek az RMDSZ kezelésében levõ státusirodák. 
– A Fidesz-KDNP kormány az oktatási támogatások

pályázatainak lebonyolítását immár nem bízza az RMDSZ-
közeli Iskola Alapítványra. 

Ezt követõen az RMDSZ és általában az egypártok addig
csendes ellenállása egyre nyíltabb szembeszegülésre váltott.
A legsimulékonyabb a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ).
Nem csoda, hiszen az anyagiak tekintetében megtarthatta
privilégiumait. Mégis, részérõl is vannak távoli, de határozott
utalások. Ilyen például az állítás, hogy eredmény (autonómia-
ügyben) sincs, ha nem tudjuk megnyerni a többség idevágó
jóindulatát. Ez téziscsere. A dolog lényege, hogy a helyi több-
ség jóindulatára, de legalább elfogadó magatartására valóban
szükség van, de ez nem azt jelenti, hogy eredményeket csak
„hódoltsági” állapotból lehet elérni. Különösen, ha tudjuk,
hogy autonómiaügyben a rendszerváltás óta egy tapodtat sem
sikerült elmozdulni.

Ellentámadásnak kell minõsíteni Erdélyben az RMDSZ-
nek az új párt, az EMNP létrejöttének tevõleges akadályozá-
sát. Megjelent a sanda közvetett sajnálkozás. Az Új Magyar
Szó, a párt szócsöve nem kevesebbet jósol, mint hogy a Tõ-
kés pártprojektum elhervadása után a pragmatikus Fidesz
elõbb-utóbb újra elõveszi az RMDSZ-t. Merthogy „a túlnyo-
móan RMDSZ-es erdélyi magyar önkormányzatok döntéshozói
olyan állami megrendelésekhez juttathatják a romániai üzlet-
kötésekben, szolgáltatások végzésében érdekelt magyarországi –
zömmel Fidesz-közeli – cégeket, amelyektõl eltekinteni épeszû
politikus nem fog. Orbánékról pedig sok minden elmondható,
csak éppen az nem, hogy nem ismernék a saját (cégeik) érde-
kei(ke)t, és valakinek a „szép szeméért” veszni hagynának zsí-
ros(nak remélt) szerzõdéseket”.

Mit lehet erre mondani? Ki mint él, úgy ítél. A konstruk-
ció amolyan szociál-liberális médiatrükknek elmegy. Hogy
mennyire hatékony, azt majd meglátjuk. Az igazi kérdés az,
mit lehet tenni a NER térhódításának érdekében? 

Egyre inkább körvonalazódik az egyetlen jó megoldás. A
kitartó, hatékony küzdelem a lelkekért. A médiában, a gya-
korlati politizálás terén, mindenütt, ahol erre tér nyílik. 

Reális a veszedelem, amelyrõl már szóltunk. Egy közvéle-
mény-kutatás szerint a megkérdezett erdélyi magyarok több-
ségükben nemcsak a román anyanyelvûektõl, hanem a ma-
gyarországi közösségtõl is elkülönítik magukat. Az elbizony-
talanodott szavazókat bizony nem lehet leváltani. A meggyõ-
zés eszköze az egyetlen lehetõség. Látnunk kell nekünk ma-
gyaroknak a Kárpát-medencében, hogy a második Orbán-
kormány nem a levegõbe beszél. 
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Ágoston András

Félnek tõlük



A nehéz anyagi körülmények között folyósított támogatá-
sokat célirányosan érdemes felhasználni. A kettõs állampol-
gársággal megnyílt az út a nemzeti integráció egy magasabb
szintjéhez, a nemzet szempontjából fontos kérdésekben a
közös fellépéshez. Hogy ez a törekvés a magyarokban a napi
bizonyosság érzetét keltse, ahhoz legalább két dologra van
szükség. Az egyik az autonómiatörekvések konkrét projektu-
mokban való megjelenésének szorgalmazása, a másik egy új
gyakorlat bevezetése. Ennek a lényege, hogy a támogatások
egyre inkább kötõdjenek a kisebbségiekhez, akik a határon
túl vállalják a magyar állampolgárságot. A határon túlra irá-
nyuló támogatások realizálása a társadalmi tevékenységek
minden szegmensében kapcsolódjon mind közvetlenebbül a

magyar állampolgárság felvételéhez. Fontos, hogy a magyar
közösségekben a társadalmi tudat részévé váljon a felisme-
rés, hogy a nemzet egységét konkrétan, a magyar állampol-
gárság felvételével lehet a leghatékonyabban elõmozdítani. 

Erre a nemzetpolitikai fordulatra adottak a feltételek, csak
élni kell velük.

Átalvetõ
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Az igazságot sokkal
könnyebb kimondani, mint
elhitetni. Hajdanán, a
Ceausescu-rendszerben leg-
alább az alapvetõ kérdések
egyértelmûek voltak minden-
ki számára. Tudtuk, hogy
Papp László, Hajdú Gyõzõ stb. árulók,
az Ellenpontok szerkesztõi, Tõkés
László, Király Károly stb. pedig a nem-
zet igazáért az életüket kockáztató
hõsök. Szó sincs róla, hogy visszakíván-
nám azt az idõt, amikor a vélemény
kimondásáért, a magyar nemzet ügye
melletti kiállásért akár agyon is ver-
hették az embert, a társadalmi önszer-
vezõdést csírájában taposták el, az
ember pedig csak akkor hagyhatta el
bármi célból a hivatalosan Román
Szocialista Köztársaságnak hívott
gigantikus koncentrációs tábort pár
hétre, ha neve nem volt rajta bizonyos
listákon. A rendszer megváltozásával és
a szabad sajtó bevezetésével viszont a
tájékozódás nehezebbé vált. A kimon-
dott igazsággal egy sor hazugságot
lehet szembeszegezni, amely ugyanúgy
napvilágot lát, sõt elõfordul, hogy több
helyen, több ízben lát napvilágot, s
rosszabb esetben fokozatosan átveszi
az igazság helyét.

Bõ húsz esztendõvel ezelõtt azt hit-
tük, hogy ez erdélyi magyarság sorskép-
lete egyszerû, mint az egyszeregy. A
Székelyföld területi függetlenségét vagy
netán a revíziót zászlóra tûzhette volna
ugyan az erdélyi politikai érdekképvise-
let, de e törekvés mögött nem lett volna
sem magyar katonai erõ, sem nemzet-
közi szövetséges. Sõt. Vélelmezhetõ,
hogy a magas nemzetközi fórumok
semmiféle készséget nem mutattak
volna e törekvések akceptálására. A
történelmi igazságtételt követelõket
pedig rövid úton letartóztathatta volna
a román rendõrség. A másik oldalon a

fájdalomcsillapítás, érzéstelenítés, a
felszíni kezelés politikáját lehet ugyan
hosszú távon folytatni, el lehet hitetni a
közösséggel, hogy ennyi fér csak bele a
román tûrõképességbe, de annak
garantált eredménye a középtávú fel-
morzsoltatás. 

Olyan célra volt tehát szükség, ami
egyszerre euro-kompatibilis, preceden-
sekkel bíró, ugyanakkor biztosíthatja az
erdélyi magyarság hosszú távú fennma-
radását és gyarapodását a szülõföldjén.
Az erdélyi magyar nemzeti közösség
többszintû autonómiája volt az egyetlen
ilyen modell, amelynél többet nem
lehetett, kevesebbet nem volt érdemes
célul kitûzni. Mégis három esztendõbe
került ennek programba vétele a meg-
vásároltak, a gyávák és a megtévesztet-
tek ellenállása miatt. Azt is lehetett
látni már akkor, hogy erre a megoldás-
ra a román politikum nem fogékony,
így tehát evidens: minden erõvel arra
kellett volna törekedni, hogy szerte a
világban minden fórumot meggyõzzünk
arról, hogy az erdélyi magyarság sorsá-
nak rendezése nemzetközi megoldást igé-
nyel. 

Mit tett ehelyett az RMDSZ komprá-
dor szárnya? Pont a fordítottját annak,
amit tennie kellett volna.  Miután az
1993-ban megválasztott és az autonó-
miaprogram megvalósításával megbí-
zott Markó Béla vezetése alatt a leg-
fontosabb határidõs önépítõ lépésekbõl
(autonómia-statutumok, nemzeti ka-
taszter, belsõ választás) semmi nem
valósult meg, fonák módon Markó Béla
1995-ben ismét elnöki mandátumot

kapott. S itt tört
meg az RMDSZ
pályaíve. Egy évre
rá már kormányon
látjuk az RMDSZ-t,
mint az ország Nyu-
gatra nézõ ablaká-

nak elsõ számú statisztáját. És sikerült
is elszalasztani azt a történelmi lehetõ-
séget, mely abból adódott, hogy EU-
csatlakozása elõtt Románia bizonyítási
kényszer alatt volt. Az RMDSZ nem
növelte ezt a bizonyítási kényszert,
hanem csökkentette: azt üzente ország-
nak-világnak, hogy az erdélyi magyar-
ság köszöni szépen, jól van, Erdély nem
Koszovó, és megoldjuk a magunk prob-
lémáját országon belül. Egy ilyen üze-
netnek a nagyvilág megannyi hatalmi
tényezõje csak örvend: egy problémával
kevesebb. Egy ilyen üzenet viszont
messzemenõen ellentétes az erdélyi
magyarság hosszú távú érdekeivel,
annál konvergensebb viszont a román
nemzetstratégia céljaival. El is intéztük
szépen belül a problémáinkat, máig
nincs autonómia, nincs magyar egye-
tem, van viszont hagymakupolás hon-
foglalás, telepítési politika és Székely-
föld elleni regionalizálási hadjárat, az
erdélyi magyarság pedig vészesen fogy.

Ezért nem tartom cseppet sem túlzás-
nak a komprádor jelzõt a Markó Béla
nevével fémjelzett RMDSZ-politika
vonatkozásában. S az önfeladással pár-
huzamosan egyre gátlástalanabbul tol-
ták félre az útból a román hatalom ér-
dekeit szolgáló politika szervezeten
belüli ellenzõit. Azok pedig, akiknek
nem a pozíció, hanem az ügyszolgálat
volt fontos, saját szervezetek alakításá-
ba fogtak. A politikai arénában ma-
gukat megméretni kívánó erõk közül az
MPSZ bejegyeztetését megakadályozta
az RMDSZ sugallatára a román hata-
lom, az MPP-t tönkretette, politikai

Borbély  Zsolt Attila

Ki a távirányított?

Lapunk nyomdába küldése elõtt érkezett a hír:
Ágoston Andrást hazánk köztársasági elnöke a
Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjével tüntette
ki.

Szívbõl gratulálunk! 



zsákutcába vitte saját elnöke. Ezek
után a Tõkés László nevével fémjelzett
s az Orbán kormány által elsõ számú
stratégiai partnernek tekintett Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács úgy döntött,
pártalapításba fog. 

Most, miután formálódó-félben van
egy hiteles erdélyi magyar politikai erõ,
Markó Béla nekitámad a magyar kor-
mánynak az Élet és Irodalom nevû
SZDSZ-orientált nemzetellenes hecc-
lapban, és kísérletet tesz a valóság
átírására.

Ellenszél van, de ez nem ok arra,
hogy a nemzetben gondolkodó politi-
kai erõk egy pillanatra is meghátrálja-
nak.

Szerinte „a renitens, megbízhatatlan,
önállóskodó RMDSZ helyett kellene egy
engedelmes magyar párt, amely megszo-
ríthatja, vagy ,,jó” esetben akár ki is üthe-
ti a szövetséget a választásokon.” Íme,
hogy lehet a nemzetpolitikai helyzetek
sokaságának kihagyását, a történelmi
lehetõségek tudatos elszalasztását
„önálló politikának” beállítani, a nem-
zetpolitikában való szövetségesi hûsé-
get pedig „engedelmességgé” alázni.

Markó szerint két koncepció áll egy-
mással szemben: „az önálló erdélyi - fel-
vidéki, vajdasági, kárpátaljai? -, de
Magyarország által partnerként támoga-
tott politika eszméje” valamint „egy táv-
irányított, zsinóron mozgatott, és saját
országában emiatt korlátozott cselekvõ-
képességû határon túli elit koncepciója.”
Markónak egy dologban igaza van.
Valóban két koncepció áll egymással
szemben. A magyar nemzetszolgálat esz-
méje és a határokon átívelõ komprádor-
ság. Mert az sem véletlen, hogy Markó
és csapata az MSZP-vel valamint az
SZDSZ-szel, a térséget gyarmatosító
globális hatalom magyarországi helytar-
tóival és képviselõivel jobban szót ért,
mint a Kárpát medencei magyar integ-
rációt célul kitûzõ Orbán kormánnyal.

Félreértés ne legyen, nincsenek illúzi-
óim a Fidesszel, mint párttal szemben.
A Fideszben is vannak, nem is kevesen,
karrieristák, komprádorok, SZDSZ-es
ihletettségû kultúrpolitikusok, nem
csoda, hogy úgy nézi ki a kulturális tá-
mogatáspolitika, ahogy. Hogy a Nagy
Magyarország, a Borbarát nem kap
pénzt, de a Beszélõ (igen a Beszélõ!), az
viszont kap. Milliókat. S a példák, az

ellentétpárok hosszan sorolhatók. De
az is egyértelmû és világos, hogy a kor-
mányfõ a nemzet elkötelezettje s hogy
az alapvetõ nemzetpolitikai irány he-
lyes. Az Orbán kormány többet tett
nemzetpolitikai téren mûködésének
elsõ évében, többek között a határon
kívül rekedt nemzetrészek magyar
állampolgárságának biztosításával és a
Trianon emléknap intézményesítésével,
mint az összes megelõzõ kormány két
évtized alatt együttvéve. S mi sem ter-
mészetesebb, mint az, hogy nem a 168
óra vagy az Élet és Irodalom erdélyi
testvérnapjait támogatja most a magyar
kormány, hanem a nemzetelvû sajtóor-
gánumokat. Lehet, hogy a román nem-
zetstratégiai érdekek kiszolgálása
„önálló erdélyi politikának” nevezhetõ,
mint Markó állítja, de magyar politiká-
nak aligha. Márpedig ez a baj, s nem a
„renitencia”, a „megbízhatatlanság” és
az „önállóskodás”. Az, hogy a magyar
nemzeti önkormányzatnak induló
RMDSZ-bõl miniszteri és államtitkári
pozíciókkal kifizethetõ román verseny-
pártot csináltak Markóék, hogy eltávo-
lították a Szövetségbõl a programhû,
autonomista politikusokat, hogy poli-
tikai vazallusként kezelték a civil társa-
dalmat és a sajtót, az nem önállóskodás,
nem „renitencia”, hanem a tálentumok,
a történelem által biztosított szegényes
eszközrendszer szétprédálása. Egyéb-
iránt messze el nem fogadva, de feltéve,
hogy a magyar kormány távirányítani,
zsinóron mozgatni kívánja szövetsége-
sét: ugyan miféle hipotetikus nemzetel-
vû cselekedetek, nemzetpolitikai lépé-
sek megtételét akadályozhatja ezzel?
Hogyan ütközhet elméleti síkon az
anyaországi nemzetpolitika az erdélyi
nemzetpolitikával? Hol láthatná kárát a
magyar kormány szövetségese a „buda-
pesti irányításnak”? No ugye! Ellentét-
ben a Bukarestbõl távirányított
RMDSZ-es elittel, melynek valóban
gondja lehet a budapesti kormánnyal.
Mert ez a probléma! A nagy látszatba-
rátság mögötti ellentétes nemzet-
stratégiai elgondolások. Rövidtávú tak-
tikai szövetség létezhet Bukarest és
Budapest között, de középtávon nyil-
vánvalóak a stratégiai ellentétek. Buka-
rest soha nem mondott le az erdélyi
magyarság nemzeti közösségkénti meg-
szüntetésének politikájáról, és mi sem

evidensebb bizonyítéka ennek, mint a
küszöbön álló regionalizálási terv,
amire egyébként Markó is hivatkozik.
(Szerinte „egyesek” – értsd: a Fidesz és
az EMNT – erre „rá sem hederít”. Mi-
közben az EMNT világosan kifejtette
ezzel kapcsolatos álláspontját, Buka-
restben pedig berendelték a magyar
nagykövetet, mert Semjén Zsolt minisz-
terelnök-helyettes rá mert mutatni arra,
hogy a Székelyföldet szétbontó terve-
zett regionalizás nemzetközi szerzõdé-
sekbe ütközik, mivel kimeríti egy adott
régió etnikai összetétele mesterséges
megváltoztatásának tényálladékát.
Markó, ha tényleg érdekelné a Székely-
föld sorsa, már rég azon ügyködne,
hogy elébe menjen a román etnokrácia
ármányának, hogy az MPP-vel együtt-
mûködve összehívja a Székely Önkor-
mányzati Nagygyûlést és hogy minden
székely település népszavazás útján erõ-
sítse meg a lakosságnak az egységes szé-
kelyföldi régióhoz való tartozási óha-
ját.) Budapest viszont nem asszisztálhat
az erdélyi magyarság felszámolásához.
Ez a reális érdekellentét Budapest és
Bukarest illetve az RMDSZ és a Fidesz
között.

Tõkés Lászlóval épp az volt minden-
koron a problémája Markó Bélának,
hogy nem távirányítható, nem rángat-
ható zsinóron. Hogy nem sikerült meg-
szerezni a támogatását ahhoz a román
kormányzati politikához, mely döntõ
mértékben járult hozzá a modellértékû
román kisebbségpolitika hazug míto-
szának kialakításához. Ezért kellett a
sovén román sajtóval karöltve megrá-
galmazni Õt securitate-ügynökséggel,
majd hazudozással, hatalmi törekvések-
kel, nagyotmondási igyekezettel, s miu-
tán minden  lejáratási szándék csõdöt
mondott, eltávolítani az RMDSZ tiszte-
letbeli elnökségébõl.

Valójában errõl van szó: a Buka-
restbõl távirányított RMDSZ volt elnö-
ke, Markó Béla, megriadva attól, hogy
feltûnt az Orbán kormány megalakulá-
sával egy magyar nemzeti erõcentrum a
Kárpát medencében, mely megzavar-
hatja a bukaresti kisstílû, egyéni érde-
kek által vezérelt alkudozásokat, hitel-
teleníteni igyekszik az összmagyar érté-
keket talán leghangsúlyosabban megje-
lenítõ két államférfi, Orbán Viktor és
Tõkés László értékalapú szövetségét. 
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A meglelt haza
A poszttrianoni létnek számos nehézsége, elkerülhetetlen

frusztrációja, megaláztatása mellett az egyik sokszor végig
sem gondolt negatív következménye, hogy az ember egyik
legalapvetõbb lelki igénye, tételesen, hogy hazája legyen,
nem teljesülhetett közel száz esztendeig. Mert lehet ugyan
metaforákba menekülni, beszélni a „hazáról a magasban”,
sõt, ezt az árnyalatokra érzékeny és az absztrakciókhoz von-
zódó, filozófikus beállítottságú értelmiségiek el is hitethetik
magukkal, de embermilliók haza iránti lélekszükségletét
nem lehet e szép eszmével kielégíteni. A haza, amirõl
Vörösmarty azt írta, hogy - az emberiség mellett - a legszen-
tebb vallás, a haza, mely Széchenyi szerint minden becsüle-
tes szívnek a legszentebb, a haza, melyrõl Márai oly megin-
dítóan szólt a Füves könyvben, bizony csak absztrakció volt
mindeddig a trianoni határokon kívül. Persze akadnak Bauer
Tamástól Lengyel Lászlóig elegen, magukat magyarnak
mondó és magyarul kommunikáló értelmiségiek, akik szerint
az elcsatolt nemzetrészek tagjainak Románia, Szlovákia,
Szerbia a hazája, megfeledkezve arról, hogy „haza csak ott
van, hol jog is van”. Legnagyobb költõnk által megfogalma-
zott alapigazságból semmit le nem von az, hogy mára már
közhellyé koptatták. Az alapigazságok tekintélyes része szük-
ségképpen közhelyesedik. Attól még tény marad az, hogy az
elnyomás jogi formája, kulturális megsemmisítésünk államjo-
gi kerete nem lehet a hazánk. A haza fogalma pozitív érzelmi
kötõdést is jelent egyben. Márpedig egy Bukarest-központú,
a történelem által ránk kényszerített, ezer éves hazánk egy-
harmadát módszeresen gyarmatosító idegen államhoz pozitív
érzelmekkel viszonyulni sajátos lelki betegség, amit a szakma

Stockholm-szindrómaként tart számon. (A túszul ejtett egyén
idõvel lelkileg azonosul elrablójával. A szerk.)

Ezen a lehetetlen helyzeten változtatott tavaly a magyar
parlament, amikor elsöprõ többséggel, mindössze néhány
megátalkodott nemzetellenes figura ellenszavazata mellett
úgy döntött, hogy a nemzet minden tagja, aki õrzi még a nyel-
vet és magyar állampolgárságú felmenõkkel rendelkezik, meg-
kaphatja a magyar állampolgárságot.

Örömteli olyan híreket olvasni, mint például azt, hogy
Hódmezõvásárhelyen hetvenöten tettek állampolgársági
esküt Marosvásárhelyrõl, Nagybecskerekrõl, Szabadkáról,
Horgosról, Péterrévérõl, Zentáról, Adáról, Óbecsérõl, Ma-
gyarkanizsáról és Nagyváradról, köztük Tõkés László fiai és
lánya. Azok számára, akik ma állampolgársági esküt tesznek,
vége a jelzõs szerkezetes magyarságnak - emelte ki a jeles ese-
ményen a város polgármestere, Lázár János, aki szerint a ma-
gyar parlamenti képviselõknek az a céljuk itthon és Brüsszel-
ben is, hogy igazságot szolgáltassanak azoknak, akik az elmúlt
évtizedekben kisebbségbe szorultak. Az igazságtalanság és a
jogtalanság idõszaka az, amelyet a magyarság maga mögött
hagyott, szögezte le a polgármester.

Így van, legalábbis a magyar haza vonatkozásában. Vége
annak az abszurd helyzetnek, amit egyébként a magát nemze-
tinek mondó MDF-vezette kormány kreált 1993-ban, mely-
nek értelmében egy komáromi, marosvásárhelyi vagy
temerini magyar fel kellett számolja az egzisztenciáját a szü-
lõföldjén, be kellett költözzön a megmaradt Magyarországra,
ott adózott jövedelmet kellett felmutasson ahhoz, hogy
visszakapja azt, ami jogos jussa, a magyar állampolgárságot. 

És vele együtt azt az érzést, hogy neki hazája is van valahol
a földön, nemcsak szülõföldje.

Borbély Zsolt Attila (Erdélyi Napló)
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A  fáradalmakban  és  harcokban  edzettek,  testi  erejük  mérhetetlen...  karddal  csak  keveseket,  de  sok
ezreket  ölnek  meg  nyilaikkal,  amelyeket  olyan  ügyesen  lõnek  ki  szarujaikból,  hogy  lövéseik  ellen
aligha  lehet  védekezni...  Természetük  dölyfös,  lázadó...  természetüknél  fogva  hallgatagok,  készeb-
bek  a  cselekvésre,  mint  a  beszédre.



Markó Béla

Pártcsinálók
Otthon, Háromszéken, apám szûkebb pátriájában, Erdõ-

vidéken már kisgyerekkoromban megtanultam, hogy nem-
csak az emberektõl, hanem a tárgyaktól is lehet bocsánatot
kérni. Ha elhamarkodva félredobtak egy sokat használt esz-
közt, és a helyette vásárolt újról kiderült, hogy nem a legjob-
ban fungál, gyakran elsóhajtották: bocsánatot kérünk mi
még a régitõl. De a gazdaember óvatos volt az ilyesmiben
természetesen, nem hajította el a megdrótozott vizeskorsót
vagy az agyoncinezett fazekat sem, hanem gondosan félre-
tette, így aztán egy tréfás bocsánatkéréssel valóban orvosol-
ható volt a baj, ha valami felmondta a szolgálatot.
Legtöbbször inkább a nekünk, gyermekeknek szóló figyel-
meztetésként hallottam ezt a bocsánatkéréses szólásmon-
dást, amikor az alig kopott, de éppen megunt játékot sze-
métre vetettük. A kenyeret az utolsó morzsáig meg kellett
enni, a használható szerszámot használni kellett, és ami
elromlott, azt meg kellett javítani. Egyszerû, világos, mûkö-
dõ törvénye volt ez egy olyan közösségnek, amely még
elképzelni sem tudta a fogyasztói társadalmat. Elsüllyedt
világ ez természetesen, de azon gondolkodom mostanában,
hogy nem kérünk-e hamarosan bocsánatot azoktól a politi-
kai-erkölcsi értékektõl, amelyeket, mielõtt felocsúdnánk,
szemétre dobatnak velünk, és ráadásul nincs is helyettük
semmi vadonatúj, semmi más, ami kihúzhatna a pácból. 

*

Huszonegy esztendeje vitázom-vitázunk Romániában egy-
mással mi, magyarok, és újabban már nem is annyira egy-
mással, hanem magyarországi politikusokkal elsõsorban,
hogy kell-e közös politikai szervezet nekünk, ér-e valamit az
idõnként kétségtelenül Prokrusztész-ágyhoz hasonlító egy-
ségpolitika, és érdemes-e egyáltalán a bukaresti parlament-
ben vagy kormányban toldozgatnunk-foldozgatnunk a sza-
kadt jövõt, vagy pedig hajítsuk el ezt az egész retyerutyát, és
tegyünk helyette valami újat, kényeset-fényeset, radikálisat,
forradalmit, lélegzetállítót. Nem értek egyet, persze, azok-
kal, akik nyûtt szerszámnak látják az RMDSZ-t, én egy szá-
mos koloncot cipelõ, de mégis mindig megújulni képes,
kemény politikai gépezetnek látom ezt a szövetséget, sõt,
azt gondolom, hogy a térség legstabilabb magyar szervezete
volt 1989 után. 

Igaz, nem mindenkinek érdem ez, vannak, akik unják a
változatlant, új arcokra, új pártjelvényekre, új tisztségekre
vágynak. Csakhogy! Csakhogy vissza szoktam kérdezni
ilyenkor: ha szétverjük a régit, mit is teszünk a helyébe?
Óvatos székely parasztemberek és parasztasszonyok - na jó,
legyenek lófõk! - unokájaként szeretném látni ugyanis a
következõ lépést. Az RMDSZ megfontolt elõrehaladását
lassúnak tartó opponensek általában érzelmes, de semmit-
mondó válaszokat adnak az ilyen kérdésekre, bár ezekbõl is
kitapintható valamiféle eszközrendszer. Kezdetben, különö-

sen a kilencvenes években a gazdag örökséget ,,tál lencsé-
ért” eladó, mérsékelt bukaresti politizálás hatékony alterna-
tívájaként elsõsorban a nemzetközi fórumok és szervezetek,
a ,,nyugat” beavatkozását, illetve az országon belüli radiká-
lis fellépést, polgári engedetlenséget, passzív vagy akár aktív
rezisztenciát emlegették, az utóbbit nyilván félszájjal.
Emellett természetesen mindig ott volt a heves illúzió, hogy
Magyarország képes gátat vetni a szomszédos országok
többségi nacionalizmusainak, és megfelelõ európai háttérrel
kikényszeríteni a helyzetünk rendezését. Én magam sem
gondoltam soha, hogy nincsen szükség nemzetközi támoga-
tásra és Magyarország mellénk állására, sõt, az erdélyi
magyarok ,,erõdemonstrációit”, tüntetéseket, tömeggyûlé-
seket is eszköztárunk szerves részének tekintettem, viszont
eltérõen a velünk szembeforduló, valamikor az RMDSZ-
ben politizáló, de ott véleményüket érvényesíteni nem tudó
mostani pártcsinálóktól mindezt az eredményes parlamenti
politizálás kiegészítõjeként szemléltem. Tudatában voltam
annak, hogy a román parlamentben vagy kormányban ránk
nemcsak szavazatainkért, hanem a jó nemzetközi megítélé-
sért, a Magyarországgal való gazdasági-politikai együttmû-
ködésért, illetve a Romániában élõ másfél millió magyar
egységes erejéért, az ország érdekében végzett munkájáért
van szükség. Ez a gondolat az itteni magyarok elõrevivõ
vagy visszahúzó szerepérõl egyébként már Kós Károly kiált-
ványában, a Kiáltó Szóban jelen van. Mi az RMDSZ-ben
önálló romániai magyar politikában gondolkodtunk, tudtuk,
hogy nekünk kell dönteni és cselekedni, mert más nem teszi
meg helyettünk, de számítottunk ebben a magyarországi
pártok, a mindenkori magyar kormány segítségére folyama-
tosan. Volt pártütés, volt pártalakítás ebben a két évtized-
ben többször is, de alapvetõ egységünket máig megtartot-
tuk. Máig, de még meddig, kérdezhetném, és nem véletlenül
éppen most, amikor ismét pártcsinálók járják Erdélyt, és
úgy tûnik, minden eddiginél nagyobb magyarországi támo-
gatással.

Lehetne ugyan, de fölösleges, netán félrevezetõ lenne ezt
a pártcsinálási szándékot erkölcsi kérdésként kezelni, és
morális kifogásokat támasztani vele szemben. A dolog ennél
súlyosabb: megítélésem szerint egy tragikusan szûk látókörû
politikáról van szó, amely nemhogy a Kárpát-medencébõl,
de még a hegyekkel nem árnyékolt magyar alföldrõl sem
képes kitekinteni, és azok a magyarországi politikusok - még
mindig remélem, hogy nem pártokról, csak politikusokról
kell beszélnem -, akik ezt a pártcsinálást propagálják, sõt,
úgy hírlik, a sebtében létrehozott demokrácia-központokon
keresztül közvetve pénzelik is, hiába járják be keresztül-
kasul Erdélyt, mert a lényegbõl nem sokat vesznek észre. Õk
csak annyit látnak, hogy a renitens, megbízhatatlan,
önállóskodó RMDSZ helyett kellene egy engedelmes
magyar párt, amely megszoríthatja, vagy ,,jó” esetben akár
ki is ütheti a szövetséget a választásokon. Nem úgy, hogy ez
az új párt jusson be helyette, hiszen ekkora naivságot azért
nem kell feltételeznünk az alapítókról. Nekik már az is elég-
tétel lenne, ha a gyûlölt ellenfelet elüthetnék a parlamentbe
jutástól. Hogy ezáltal a magyarokat is elütik a parlamenti
képviselettõl? Sebaj! Legalább nem kell Bukarestben tár-
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gyalni, egyezkedni, kompromisszumot kötni, végre jöhetnek
a tiszta, erõs, hatékony eszközök, jöhet a részegítõ szabad-
ság, a nagy lépések politikája. És egy ilyen politika mellé
már teljes mellszélességgel odaállhat Magyarország, a
magyar kormány is. Így nézhet ki valahogy az erdélyi párt-
csinálók eufóriája, és körülbelül eddig a pontig tart a kon-
cepció is, mert a többi érzésem szerint sûrû homály, olyas-
mi, mint a novemberi köd az erdélyi utakon, elgázolt kutyák
és macskák tetemével szegélyezve. Végül is jól ismerem
pártcsinálóinkat, ott voltak az RMDSZ-ben, egyikük-mási-
kuk mûvelt, kulturált ember, de szerintem kívül vagy belül
ennyire képesek a politikában. Megpróbálni lebontani egy
várat, és építeni helyette egy kulipintyót! 

A magyarországi támogatókat viszont már nem vagyok
hajlandó megértéssel nézni, hallgatni. Még akkor sem, ha a
morális kifogásoktól eltekintünk, hiszen amint azt mondani
szokás, a pokolba vezetõ út is jó szándékkal van kikövezve.
Két elv, két eszme, két koncepció ütközik ma már élesen
egymással a határon túli magyarokkal kapcsolatos elképze-
lésekben, és ezt nem elõször ugyan, de most, egy általam
drámainak ítélt pillanatban szeretném ismét nyomatékosan
kimondani: az önálló erdélyi - felvidéki, vajdasági, kárpátal-
jai? -, de Magyarország által partnerként támogatott politi-
ka eszméje áll szemben egy távirányított, zsinóron mozga-
tott, és saját országában emiatt korlátozott cselekvõképessé-
gû határon túli elit koncepciójával. A kettõs állampolgárság
lehetõségét meg kellett adni, ez fontos jóvátétel, és rendben
van. De amikor a román parlamentben arról folyik a vita,
hogy a nemrég törvénybe foglalt anyanyelvû oktatási jogo-
kat miképpen lehetne visszavenni, és a többségi székely
megyéket hogyan lehetne egy Szlovénia-méretû óriásme-
gyébe olvasztani, közben pedig egyesek rá se hederítenek
erre, hanem azon lelkendeznek, hogy szavazati joguk lesz a
magyar országgyûlési választásokon, akkor ez bizony nincs
rendben. Kivéve, ha.... Ha ott, a budapesti Országházban,
abban az épületben, ahol az én szívem is nagyobbat dobban
amikor belépek, szóval ha ott dõlnek el majd ezek a dolgok.
De nem ott dõlnek el. Sajnos, rólunk, határon túli magya-
rokról ma, többek közt egy rossz XX. századi magyar politi-
ka következményeként is, más államok fõvárosaiban dönte-
nek. Ott, ahol keserves dolog magyarként politizálni, de
idõnként elégtétellel is jár: nyelvhasználati törvényt, anya-
nyelvû oktatást, alkotmánymódosítást, önkormányzatiságot,
erdõk, földek, ingatlanok restitúcióját csikartuk ki az elmúlt
években. Hogy egy számot is mondjak példaként: több mint
hatvan önálló magyar középiskolát indítottunk újra ebben a
két évtizedben.

És végig tudtuk: mindez elrontható, visszafordítható,
lebontható. Egyetlen garancia van rá, hogy nem lesz baj:
csakis mi magunk, erdélyi magyarok. Akik tudjuk, hogy még
Magyarország kolozsvári és csíkszeredai fõkonzulátusa sem
nyílhatott volna meg a mi következetes politikánk nélkül -
aki nem hiszi, járjon utána! -, és azt is tudjuk, hogy soha
semmi nem ér véget: íme, fogunkat csikorgatva látjuk, hogy
megint nem hagyják békén a kolozsvári Mátyás-szobrot. 

*
De mondom, most ennél is nagyobb lehet a baj, és ha ezt

ki-ki felismeri, talán elõbb-utóbb megjön a kijózanodás is.
Hátha sikerül végre helyes válaszokat találni arra, ami
Szlovákiában történt, és ami Romániában is akármikor
megtörténhet. Hátha valamikor sikerül feloldani azt az ordí-
tó paradoxont, hogy a jelenlegi jobbközép kormányt
Romániában az RMDSZ tartja össze, nélkülünk nem lenne
többsége, de a magyarországi jobbközép egy része mindent
megtesz azért, hogy az RMDSZ-t a nyeregbõl kiüsse, miköz-
ben ugyanez a jobbközép büszke arra, hogy néppárti alapon
baráti viszonyt ápolhat a román kormánykoalícióval és
magával az államfõvel, akik az RMDSZ jóvoltából kormá-
nyoznak immár másfél éve. 

Ugye hogy még mondatnak is képtelenség, amit itt leír-
tam? Pedig ez maga a képtelen igazság. Nem kellene-e vajon
elgondolkozni ezen? Nem kellene-e végiggondolni azt, hogy
mi lesz, ha egy legyengített, körbeharapdált RMDSZ nem
képes majd kivédeni egy olyan javaslatot, mint ami ezekben
a napokban lázban tartja Romániát. Ha a tervezett közigaz-
gatási reformot végrehajtják, megszûnik a 74 százalékos
magyar többségû Kovászna megye (223 750 lakos) és a 85
százalékos magyar többségû Hargita megye (326 347 lakos),
ahol magyar az önkormányzati vezetés, illetve Maros megye
(38 százalék, összesen 583 210 lakos), amelyet szintén mi
vezetünk (egyfordulósan, relatív többséggel közvetlenül
választanak Romániában megyei elnököt), és beolvadnak
abba a tervezett Közép-régióba (Brassó, Szeben és Fehér
megyével együtt), amelyben attól kezdve 28-29 százalékos
aránya lesz a magyarságnak (összesen 2 638 809 lakos, 34 100
négyzetkilométer). Mindezt, ismétlem, akkor kell elképzelni,
amikor Erdélyben négy megyének (Hargita, Kovászna,
Maros, Szatmár) magyar, RMDSZ-es önkormányzati elnöke
van. 

Egy ilyen egyébként sem funkcionális, megvalósítása ese-
tén valószínûleg az egész országban komoly közigazgatási
zavarokat okozó tervet, sajnos, meg lehet ma pillanatok
alatt szavazni Romániában. Nem kell hozzá más, csak tör-
vénymódosítás a parlamentben. Megakadályozni pedig nem
fogja Brüsszel, miért is tenné, hiszen az etnikai szempontok
nem érdeklik, más normákat pedig nem sért egy ilyen
átszervezés, és nem fogja elakasztani más sem. 

*

Tudom, vannak, akik kétkedve csóválják a fejüket, hát
kíváncsian várom tõlük: ki fogja ezt a szándékot eredménye-
sen vétózni? A NATO? Magyarország? Az ENSZ? A szlo-
vákiai közigazgatási átszervezést ki akadályozta meg néhány
éve? Senki. Nálunk is ez történne, ha ebben a pillanatban
nem lenne ott az RMDSZ, ahol van. A maga önálló politi-
kájával, önálló kompromisszumaival, önálló egyezkedései-
vel és – igen! – önálló víziójával a romániai magyarság nem-
zeti integrációjáról egy erõs, cselekvõ bukaresti politikai
jelenlét segítségével is.

Ezt nem értik a pártcsinálók. De legalább a támogatóik
értenék! Mert az a kisebb gond, hogy az esetleg félrehajított
RMDSZ-tõl kér-e jó székely szokás szerint valaki késõbb
bocsánatot. Az igazi kérdés: ki kér majd bocsánatot ma-
gyarországi szavazati joggal felvértezett és romániai képvi-
seletüktõl végképp megfosztott gyermekeinktõl? 
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Markó Béla, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség
(RMDSZ) volt elnöke Pártcsinálók címmel, ezúttal az ideo-
lógiai nehéztüzérség eszközeivel indított újabb támadást a
második Orbán-kormány ellen. A volt pártelnök és egyben
romániai kormányfõ-helyettes felemelt sisakrostéllyal, az
ellenzéki Élet és Irodalomban (kettõs üzenettel?) ront neki
az egész kétharmados magyar politikai elitnek. 

A szöveget olvasva, Markó három megállapítása kommen-
tárra ingerel, egy kérdés pedig válaszra vár. S ez nem tola-
kodás. Jóllehet a „belügyekbe való ilyen beavatkozás” a ma-
gyar-magyar viszonyrendszerben korábban nem volt ildomos
foglalatosság, ma már más a helyzet. A politikai odafigyelés,
a véleménymondás, a Nemzeti Együttmûködés Rendszeré-
nek (NER) keretei között a nemzet egészének ügyét szolgál-
ja. Van kettõs állampolgárság, s ma már Budapest sem csak
„a számbeli kisebbséghez tartozó egyének jogainak érdeké-
ben” ügyködik, mint a magyar kormányok korábban, hanem
tevõlegesen pártolja az autonómiáért folytatott küzdelmet is.
Ez azt jelenti, hogy a magyar-magyar viszonyrendszerben is
eljött a rendszer és a modellváltás ideje.

Érzelmi húrokat pengetve, Markó Béla a régi háromszéki,
sõt családi emlékekkel vezeti be jóslatát: bocsánatot fogtok ti
még kérni a régitõl! Magyarul: megéri még az RMDSZ, e
„számos koloncot cipelõ, de mégis mindig megújulni képes,
kemény politikai gépezet”, hogy az, aki most eldobja magától,
miután választása hibásnak bizonyul, bocsánatért fog ese-
dezni. Nem vitás, Markó Béla meggyõzõdéssel mond véle-
ményt, biztos abban, hogy jóslata beválik. Jó neki.

Markó továbbá felteszi a szónoki, de nem mellékes kérdést,
„kell-e közös politikai szervezet nekünk, ér-e valamit az idõnként
kétségtelenül Prokrusztész-ágyhoz hasonlító egységpolitika, és
érdemes-e egyáltalán a bukaresti parlamentben vagy kormány-
ban toldozgatnunk-foldozgatnunk a szakadt jövõt, vagy pedig
hajítsuk el ezt az egész retyerutyát, és tegyünk helyette valami
újat, kényeset-fényeset, radikálisat, forradalmit, lélegzetállítót”? 

Ide három megjegyzés is kívánkozik. Az elsõ: a történelmi
VMDK volt az elsõ szervezet, amely a konstruktív ellenzéki-
ség elve alapján politizált. Sikerrel, hiszen az elsõ autonómia-
koncepciónkat ebben az idõszakban fogadtuk el.  A második:
az egységpropagandát a Kárpát-medencében mindenütt, így
Erdélyben is a kétpólusú kisebbségi politikai elit helyi hata-
lomhoz simuló szárnya találta ki, és alkalmazta.
Látszathatalmának megtartásáért kíméletlenül, s a gyengébb
(magyar) politikai ellenfél földbe döngöléséért. 

Harmadszor, demokráciában a politikai szféra elképzelhe-
tetlen többpártrendszer nélkül. Más lapra tartozik, hogy a
magyar pártoknak (nemcsak Erdélyben) a parlamenti válasz-
tások elõtt illik összefogni. Ezt mi a Vajdasági Magyar De-
mokrata Pártban (VMDP) már régen tudjuk. Tapasztaljuk a
többpártrendszert, s igaz, csak egyszer, megpróbáltuk az
összefogást is. Az, hogy a partner kormányzati felelõsségvál-
lalásért ácsingózva megszegte a szavát, nos ez a mi bajunk, de
maga az út járható. Jövõre majd jobban odafigyelünk.

S végül a harmadik a legfontosabb megállapítás. Két elv,

két eszme, két koncepció ütközik ma már élesen egy-
mással – írja Markó. Mégpedig az „önálló erdélyi – fel-
vidéki, vajdasági, kárpátaljai? –, de Magyarország által
partnerként támogatott politika eszméje áll szemben egy
távirányított, zsinóron mozgatott, és saját országában
emiatt korlátozott cselekvõképességû határon túli elit

koncepciójával”. Markó a bölcsek kövével a zsebében, megál-
lapítja: „mindig ott volt a heves illúzió, hogy Magyarország képes
gátat vetni a szomszédos országok többségi nacionalizmusainak,
és megfelelõ európai háttérrel kikényszeríteni a helyzetünk ren-
dezését”. 

Az exelnök valóban lényeges kérdésekrõl szól. Abban re-
ménykedik (amirõl persze nem ír), hogy helyi többségi politi-
kai partnere nem hagyja cserben, a partnerség is megmarad,
s végül neki lesz igaza. Mintha tudna valamit az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt bejegyzése körüli gubancról is. Majd meglátjuk. 

Legvégül a kérdés. Miért gondolja Markó Béla, hogy az er-
délyi és a többi Kárpát-medencei magyar ügyet csak az
RMDSZ és a többi „egypárt” által irányított politikai elit vi-
heti dûlõre? 

Furcsa ez a vélekedés. Hiszen ha valakinek, hát neki volt
két évtizede ahhoz, hogy változtasson valamit. Változtatott?
Sajnos nem. Sem õ, sem a többi egypárt a Kárpát-medencé-
ben. Tényleges magyar autonómia nélkül ugyanis nincs meg-
oldás. Akkor meg miért nem hagyja, hogy a célt mások, a ma-
gyar-magyar kapcsolatok egy új modelljében közelítsék meg?
Milyen jogon akadékoskodik Markó Béla?

A témában visszautalunk Borbély Zsolt Attila Ki a távirányí-
tott címû írására. (8. oldal)
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Ágoston András

Milyen jogon
akadékoskodik Markó Béla?

Felség!  Régi  szokásuk  a  magyaroknak,  hogy
felnéznek  nagyjaikra  és  büszkék  múltjukra.
Vedd  el  a  nép  múltját,  és  azt  teszel  velük,
amit  akarsz.

Charles  Maurice  Talleryand-PPérigord  gróf
(1754–1838)  francia  államférfi,  diplomata
mondta  Napóleonnak



Mibõl lesz a cserebogár?
Somogyi Botond, Erdélyi Napló, 2011. augusztus 4.

Múlt héten családommal együtt a Rózsák parkjába men-
tünk sétálni. Kolozsváron az elmúlt idõben a polgármesteri
hivatal segítségével néhány parkot felújítottak, kellemessé
téve a sétálást, valamint a gyermekeknek a játszást. Ilyen
hely a Szamos partján lévõ Rózsák parkja is. A sportcsarnok
melletti uszodától hosszú bicikliút valamint sétány vezet a
parkig. Ezen indultunk el: nagyobbik fiam biciklivel, lányom
görkorcsolyával, kisebbik fiam kismotorral.

Kisvártatva megérkeztünk a parkba, ahol bicikli-görkori
pályát létesítettek, de szökõkút, padok, sétálóhely is van. Le-
het teniszezni, sakkozni, pingpongozni, a nagyobbak rendel-
kezésére erõgépek állnak, a kisebbeknek pedig játszótér.
Nyugodt, kellemes hely, ahova kisgyermekes családok (de
idõsebbek is) nagy örömmel látogatnak el. Viszonylag távol
a város zajától, fák között, kellemes környezetben lehet ki-
kapcsolódni (talán cask a rózsák hiányoznak). Szinte mindig
találkozunk ismerõsökkel, barátokkal. Nem történt ez más-
kép most sem. 

Ahogy megérkeztünk, a gyermekek megszabadultak a kel-
lékektõl (bicikli, görkori), és nyomban a hinták, csúszdák fe-
lé vették az irányt. Már menet közben láttam, hogy több
(számomra ismerõs) magyar család igyekszik a park felé,
gyermekekkel. Valahogy úgy alakult, hogy a hinták környé-
kén magyar gyermekek játszottak, és természetesen hango-
san beszélgettek, kiabáltak. Meg két kisebb roman  fiú. Nos,
innen indul a történet.

Az egyik, olyan hat-hét évesnek tûnõ fiú egy idõ után meg-

unta az idegen beszédet. –Te, hogy beszélnek ezek? – fordult
a barátjához. – Magyarul – jött gyorsan a válasz. – És mit ke-
resnek itt? – faggatta tovább a társát. – Hát itt laknak. Tudod
– magyarázta a másik – itt Kolozsváron sokan élnek mások
is, magyarok, franciák.

Tovább is folytatta volna, de „barátunk”, a hat-hét eves for-
ma kisfiú hamar a szavába vágott: hagyjad csak, ezeknek el
kell innen menniük, itt mi lakunk csak, románok – hangzott
a határozott kioktatás.

No lám csak, mibõl lesz a cserebogár – gondoltam el hírte-
len. Vajon ezt a gyereket mire tanítják szülei? Mert valószí-
nû, e szöveget nem véletlenül mondta. Hasonló jellegût már
biztos hallott valahol. És az csupán otthon lehetett. Ha eh-
hez hozzávesszük azt, hogy majd az iskolában megtanulja a
dákó-római elméletet, meg azt, hogy itt az ázsiai magyar hor-
da csak jövevény, amely ezer éven keresztül meggátolta a
mûvelt és intelligens román ember kifejlõdését, akkor már
rögtön  elõttünk áll a „hegyi francia” vagy a „puidedac” min-
tapéldánya. És akkor azon se csodálkozzunk, ha az ilyen
egyed néhány év múlva egy CFR-U meccsen torkaszakad-
tából üvölti, végigvonulva társaival a kincses városon, hogy
„afara, afara, cu ungurii din tara!” (Kifele a magyarokkal az
országból). Aztán 15-20 év múlva az ilyen fog rászólni a kö-
rülötte állókra, hogy csak románul beszéljenek, különben
mehetnek Budapestre. A jobbik esetben, nyilván. Rosszab-
bik esetben ütlegelni vagy egyenesen gyilkolni kezd. Ha pe-
dig ez a kreatura még politikára is adná a fejét, nyilván tud-
juk, milyen diskurzusokat hallhatnánk tõle. 

Nos, ebben  a közegben kell nekünk kisebbségi jogokért,
magyar egyetemért, önrendelkezésért harcolnunk. Amely-
ben már a kisiksolásokat is bántja az idegen szó.
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Czegõ Zoltán

Egy nemzetellenes kft. 
(Jegyzet)

Vigyázó szemét vetheti immár Magyarországra az annak
határain túlra vettetett hárommilliónyi magyarság – most
nem számítom ide az ausztráliai, amerikai magyar közössé-
geket, az ottani szórványokat –, sötét fellegeket ereget a
rommá tett, eladósított és eladott ország fölé a mostani el-
lenzék, a tettes.

Teljes meggyõzõdéssel állíthatom, Nyugaton az MSZP le-
vitézlett párt bértollnokokat fizet, hogy a legrosszabbakat
véssék újságlapokra a mostani Orbán-kormányról, annak
nemzeti törekvéseirõl.  Tisztesség ne essék, de nyugati lapok-
ban olyan labodaszagú zöldségek jelennek meg ellenünkre,
magyarok és Magyarország gyalázására, hogy néhol még
maguk a nyugatiak is megbotránkoznak.

No persze, nem most indult ez a kampány. Emlékezhetünk
a magyar államelnök olaszországi nyilatkozatára, valóban fe-
lejthetetlen és szégyentelen volt az a rágalom, amit Olaszor-
szágban elmondott saját hazája ellen Göncz Árpád.

Ez a mostani Mesterházy-féle MSZP, ez a se nem magyar,
se nem szocialista párt azonban túltesz minden határon.
Ahogy Gyurcsányék túltették az erdélyi, felvidéki, délvidéki,
kárpátaljai, ausztriai magyarokat a kettõs állampolgárságon:
NYET! – dühöngték akkor. Ma is egyébként. Hallottam azt

a megfogalmazást is, hogy az arabok hónapok óta önmaguk
ellen harcolnak, lázadnak. Nos, ha el kell kergetni a saját
népét és országát süllyesztõ diktátort, akkor nem nagyon van
ott más megoldás.

Ám hogy a saját hazája ellen tébolyult elszántsággal küsz-
ködjék szóban és tettekben egy-két párt Európa közepén, az
unióban (!), az enyhén szólva is példátlan. Ilyent még csak a
kommunista rendetlenségben láthattunk.

Az a rágalomhadjárat, amit indítottak az új alkotmány, az
egészségügy, a nyugdíjrendszer ellen, példaadó lehet, és
tanulságos számunkra, mások számára is. Ilyent nem tapasz-
talhattunk még Romániában sem: nyugati fórumokon, la-
pokban tálalni azt a hatalomvágyat, amely pusztíthatatlan
minden hasonló omladékpártban – az ritkaság. 

Bértollnokok vannak, voltak. És most nem tudnám elkép-
zelni, hogy egyetlen romániai párt is fölvenné a harcot ide-
gen pályán a saját nemzete, országa ellen.

Nevezték már az Orbán-kormányt és a viszonyokat
egypárti rendszernek, neofasisztának, új diktatúrának,
nevezték föltüremkedõ monarchiának – érvek fogytán. És
feledve azt, hová süllyesztették az országot 2002 és 2010
között. Mintha mi sem történt volna: az elsõ naptól elszán-
tan terjesztik a maguk mocsárgázát, hadd bukjék a magyar!

És közben figyelem az ügyészség, a bíróságok tevékenysé-
gét: lészen-e ítélet s igazságszolgáltatás ebben a nemzetelle-
nes kft.-ben? 

(Háromszék)



Balatoni nyár 2011-ben 
A Balaton kifeszített vásznán csipkét vernek a hullámok.

Hirtelen felborzolja vizét az Isten, majd felkorbácsolja,
özönvíz nem lesz, csak napokig tartó tisztító vizet küld, aztán
az északi szelet, hogy új erõre, lendületre kapjanak a szomo-
rúfûzek, a jegenyék és a hársfák. Csak a vendégek sírnak.

A lányszõke Balaton újra ragyogni kezd. Életrevaló, hûs,
finom, selymes lényével simogatni kezdi a megfáradt embert.

Egry József széles ecsetvonásokkal még mindig mázolja az
eget a kék minden árnyalatával. Alig hihetõ, hogy tényleg
ilyen. A sok „boldognak szeretnék lenni” nõ fáradhatatlanul
pózol, elõször csokoládébarnák akarnak lenni, közben ne-
vetgélnek, aztán minden álmuk beteljesedését: az egyik cér-
na bikinijét igazítja, leengedi melltartóját, hason fekve nyo-
mogatja drága szilikonmentes mellét, majd idõ lassú pergése
után, hátracsavarodott gömbölyû karjaival olyan szakérte-
lemmel kapcsolja vissza a melltartó hátsó kapcsát, mintha
egész télen ezt gyakorolta volna.

Amint meglátta testének feszes rugózását, aranyos csillo-
gását – a polgár testét-lelkét elöntötte a láz, annyira kívánta,
hogy szinte rávetette magát, keze cséphadaróként járt, min-
denáron magának akarta. Úgy érezte, mintha életének soha
vissza nem térõ pillanatán lovagolna ez a bestia, esze-
veszetten jól és végzetesen, gerincének s minden izmának
ütemes megfeszítésével és hirtelen légzésvételhez jutásának
elernyedésével. Egy életen át csak egyszer adatik meg egy
ilyen gyönyörû látvány elérése, tapintása. Bõre arany-piros
árnyalatba váltott, harapnivaló, jó ropogós, enyhén Balaton
ízû, mezõk, zsálya-kiskertek rozmaringillatát árasztotta, erõ-
teljesen sósmandula ízekkel. Egy hatalmas fûszerkertet ér-
zett a torkában, amit le kellett locsolni az Isten minden borá-
val. A rajongó ilyenkor elveszíti a maradék józan eszét a be-
teljesülés arany-gyönyörûségében, a magyar íz-tenger örök-
ölelésében: hullámverésében. Ilyenkor nyögni sem lehet az
elégedettség és telitettség érzésétõl.

– Finom voltam? – szólt a 2 kilós tükörponty utolsó sóhajá-
val vízen és szárazon túlról. –
Sajnálom, hogy a másik két kíván-
ságodat már nem teljesíthetem
csak a másvilágon. Zabálás nem
lesz benne…

A polgár hallgatott, mint a sír.

Ha az embernek ideje és pénze
van, a zabáláson kívül viccekkel is
teletömik lépten-nyomon, az
interneten éppenséggel téma sze-
rinti választékkal röhögtetnek. Fel-
fedeztem egy ingyenes internet-
hozzáférést, de nem mûködik.
Milyen jó volt régen, nemcsak a
Balaton partján, mindenhol meg
kellett hódítani a szûzlányt tükrös
pogácsával, huszáros pogácsával,
csöpögõs verssel és el kellett zavar-
ni a boszorkányt, hogy ruhástól
fürödni lehessen vinni a szüzet.

Ma már nincsenek szüzek. Fele-

séget lehet választani a napozó boszorkányok közül. (Akinek
van, az hallgat vele.) Próba szerencse. Sosem lehet tudni.
Bocs, a leégés ellen napolaj kell.

Élõ bizonyítéka a társadalom rohamos öregedésének, hogy
– nem teljes napsütésben! – bármerre legeltetem tekintete-
met, kalapos öreglányok mosolyognak vissza. Csak a kitartá-
suk bosszant. A jó számomra, hogy nem érzem az öregedés
jeleit. A rossz, hogy hiába fordítom a fejemet szerelmetes
Balatonom felé (az éneklõ szirénektõl megnyugodnék), ami-
kor minden egyes alkalomkor eszembe jut két anyósvicc, s õk
még mindig kitartóan mosolyognak nagy kalapjuk alól, vagy
az orrom elõtt sétálnak végtelen nyugalommal. Már három
órája töredezetten esedezem, teljesen kikészülve várom,
hogy „hölgyem” legalább „ártatlan látóhatáromba” ne gázol-
jon bele rossz lábaival. Aki a békaperspektívát megfigyelte
annak idején, ha ilyen körülmények, pontosan lábak között
nézett volna felfelé, eldobta volna az agyát. Ma sem tudnánk
mi az.

Este a Díszkútnál (szénsavas gyógyvízzel frissít) fellépett a
2008-ban alakult 20 tagú csopaki táncegyüttesbõl öt pár. A
fiúk gombos csizmában, priccses nadrágban, fehér ingben,
fekete mellényben táncoltak. A lányok kékfestõ szoknyában,
fehér ingben, színes pántlikával a hajukban forogtak. A jó
hangulatot (látvánnyal és zenével együtt) harapni lehet. Du-
nántúli táncrendekkel kezdték mûsorukat, a fiúk bemutatták
a legényes (verbunk) táncok cifrázását keletkezésük sor-
rendjében. Végül a sóvidéki (székelyföldi) táncrendekkel
tették fel fejükre (és hitvány fejünkre) a néptánc koronáját,
de a két 190 centiméteres legény is beleadott apait, anyait,
még a járólapokat is többször megcsapdosták, nemcsak a
csizmájukat, mintha most szálltak volna alá a történelembõl,
mulatságon, sorozáson lennének, feledve a rájuk váró három
éves katonaságot. Hogy köztünk járnak, a végén érezhettük,
mert egy 20 perces fordulóra a közönséget is felkérték, meg-
táncoltatták, hadra fogták. A bor a táncos lányok üvegében
maradt, a fejükrõl eltûnt. A mi fejünk viszont megmámoro-
sodott.

Juhos Kiss János
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Egry József: Balatoni szivárvány
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Szász István Tass naplójegyzetei

ANAKRONISZTIKUS
BESZÉDEK

A nyomasztó jelen megmagyarázásához gyakorta kényte-
len furcsa eszközökhöz nyúlni a magyarázkodó. Nem csoda
ez, hiszen az igazság keresése ma a legnehezebb feladatok
egyike. Olyan világban élünk, melyben a hazugság mindent
eluralt és ott terpeszkedik az igazságnak kijelölt térfélen is.
S nem csupán terpeszkedik, de mint a hazugság hazugsága,
folyamatosan azt állítja, hogy õ maga az igazság. Ezzel aztán
az információban bõvelkedõ, de kis befogadóképességû tár-
sadalom merevlemeze hamar feltelik, és máris benne élünk
az újonnan született igazságban, melyet éppen a hazugság
hordott ki néhány évtizedes áldatlan állapot után.

Nos, a sok fájó hazugság közül most éppen bûnösségünk
kikiáltásának elõzményeit boncolgatva támadt az az ötle-
tem, hogy nyúljak a történelmi HA tiltott fogalmához, és az
anakronisztikus vádak ellen használjak éppen anakronisz-
tikus példabeszédeket. Az utóbbi idõkben ugyanis a már-
már megszokottnál is nagyobb erõvel támad reánk a szom-
széd gyûlölet, s ráadásnak ezt - egyedülálló magyar sajátság-
ként - belsõ erõk is támogatják.

Felteszem hát a kérdést, hogy mi történt volna, HA? Ha
mi, a sorban nemzeti öntudatra ébredezõ Kárpát-medence-
iek annak tudatában ébredezünk, hogy ébredéseinknek
milyen következményei lehetnek s "hányoldali" hõsei meg
áldozatai, mígnem rájövünk, hogy büszke szép tudataink
nagyon is összeegyeztethetõk lettek volna nagyobb külsõ
veszedelmek kivédésére, s megannyi hõsi vér hiába ontatott,
megannyi kárpáti fából hiába lett papiros.

Ha nyugatról keletre futtatjuk végig e térségen egykor
volt tekintetünket, rájövünk, hogy többlépcsõs országban
éltünk. 

Elsõ lépcsõfok, a monarchia, már homogenizált volna
minket, de nem egy nagy német nemzeti öntudat, hanem in-
kább a jobb irányíthatóság, a kiegyenlíthetõség jegyében, ál-
lamszervezési könnyebbség stb. céljából. Utóbb aztán hályog
gyanánt erre kúszott rá a felnövekvõ nemzeti gõg. Ez már el-
lene hatott annak, hogy ugyanazon cél érdekében a födera-
lizálás gondolata, a különbözõségek felismerése, elismerése
és hasznosításának lehetõsége - mint cél - erõsödjön.
Amikor pedig ez mégis erõsödni látszott, már késõ is volt, és
az ötletgazdák jóvoltából arra is a nemzeti tudat és áltudat
vezérelte indulatok, szimpátiák és ellenszenvek nyomták rá
bélyegüket.

A második lépcsõfok az elsõ szorításból szabadulni óhaj-
tó s utóbb ki is szabadult magyar, éppen azt utánozta. Az új
keletû, a polgárosodásból eredezõ nemzeti tudat mintha rá-
épült volna a feudális, rendi, díszmagyar tudatra. Ezáltal
aztán, ha nagyon szerény mértékben is, de hasonló hibába
estünk, mint saját elõbbi elnyomóink, és a sógortól próbál-
tuk elbitorolni a jogot meg másolni a módszert, melyet
inkább kerülnünk kellett volna, akár a leprást.

Harmadik lépcsõben a fenti szellem kétségtelenül hozzá-
járult ahhoz, hogy Nagy-Magyarország lakói - kiket a nem-
zeti tudat elõtti naiv nemzeti állapotukban legfeljebb har-
mad- vagy éppen negyedsorban megélt nyelviségükben és

hagyományaik õrizésében s nehéz idõkön való átalmenté-
sében éppen a Szent Korona segített - most ébredezõ tuda-
taikkal a saját bölcsõjüket hitték börtöncellának. 

Mint tudjuk, az az elsõ lépcsõ ennek már elsõ jeleit is
tudatosan felhasználta ellenünk. Ez volt a szeg, mely a zsák-
ból kibújva elõször adott volna jelt a látóknak, ha vannak.
Mert az elsõ lépcsõ nemzeti tudatának vágyait szolgálandó
már a másoknál is megjelent és a felismert nemzeti tudatot
használta saját céljaira. A lépcsõ elsõ foka a másodikat a
harmadikkal és következõkkel akarta sakkban tartani, és
ezzel végleg elszabadult a pokol.

Minden összekavarodott.
A központi és a nemzeti akaratok különbözõsége, a nem-

zetiségi és az osztálykülönbségek a vallási szakadékokkal is
tarkítva, kiszikkadt szikes mezõhöz tették hasonlatossá a
Kárpát-medencét, s a repedéseket ártatlanok és naivak meg
megszállottak és gazemberek vére és verítéke öntözte. 

Ha akkor tudták volna, miként fog lépcsõrõl lépcsõre
összeomlani az egész!

S ha ma tudnák, hogy az egykor piramisként büszkélkedõ
lépcsõzetes építmény maradék romhalmaza is tovább erodá-
lódik a végleges pusztulásig, talán nem lennének Sloták, Va-
dim Tudorok, Seseljek és mások.

A figyelmeztetés azonban ma is anakronisztikusnak hang-
zik. A büszke új fülek és az álnok új bajkeverõk szorgosan
munkálkodnak a lépcsõzetek összekeverésén és fogalmuk
nincs a piramis titkairól, a megmaradás egyedüli lépcsõjérõl,
melyen az út éppen fordított irányú, mint azt õk hirdetik.
Mégpedig centripetális helyett centrifugális. De sajnos nem
a létezõ Unió elvei szerint. A globalizáció, céljának végsõ
eléréséig ugyanis, a nemzeti ellentéteket maga is felhasznál-
ja. Közben persze zeng a multikulturalizmusnak, a másság
tiszteletének és egyéb hamis igéknek a hirdetése.

Vagyis, ha errõl kezdünk beszélni, nem is vagyunk ana-
kronisztikusak? Amire egykor nem ébredtünk rá, ma sem
vagyunk képesek ráébredni?

2011. július 16.

KÁRPÁT-MEDENCEI
FÉLELMEINKRÕL MÚLT

ÉS JELEN IDÕBEN
A képernyõn és a közösségi vagy társassági életben szo-

rongó emberek láttán elgondolkodom azon, hogy leköszönõ
generációm, sõt szüleink története is a félelmek története
volt.

Hányféle félelem, szorongás, olykor rettegés vagy csupán
aggodalom tette elviselhetetlenné térségünk lakóinak hét-
köznapjait egy elmúlt évszázad során! Bár a régebbi idõk
sem voltak mentesek a félelemtõl, ennek a kornak a félelmei
nem csupán idõben állanak közelebb hozzánk, de történel-
mileg is kevéssé megérthetõk, indokolhatók, elfogadhatók.
Ugyanakkor sok mindennel magyarázhatók.

Ha csupán e száz évre tekintünk vissza, elõször nagy-
apáink és apáink történeteit halljuk a hatalmas és hiábavaló
(bár a háttérerõk szempontjából igen eredményes) elsõ vi-
lágégés frontjairól és nagyanyáink, anyáink meséit a hazavá-
rás reménytelenül reménykedõ gyötrelmeirõl.
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Mindjárt ezt követi elválaszthatatlannak is mondható
módon a dicstelen tanácsköztársaság annyi éven át szégyen-
letesen glorifikált terrorja. Az ehhez fûzõdõ félelmeket nem
kell részleteznem, következményei is sokféle félelmet szül-
tek s vetítettek elõre.

Az ezt követõ évtizedekben a Trianon utáni létbizonyta-
lanság és a világválság okozta félelmek kora következett. Az
elszakítottaknak ekkor már anyanyelvük miatt is kellett szo-
ronganiuk. Aztán emberek százezrei faji eredetük miatt ret-
teghettek. És okkal.

Majd jött a civileket sem kímélõ és a hátországokat is
halottakkal telehintõ második világégés. Ekkor már
nemegyszer egymástól is félni kellett.

A felépíthetetlen szocializmus építésének kezdeteitõl az
osztályfélelem lett uralkodóvá. De sok helyen ezt megket-
tõzte a nyelvi különbség okozta szorongás. És félni kellett az
embereknek hitük mián is. S ami a legszörnyûbb, kiteljese-
dett és szárba szökkent az egymástól való félelem kora.

Teltek-múltak az évtizedek, és a félelem idõszaka végre
elérkezett a fináléhoz. A nagy váltást a Kárpát-medence
népei is kitörõ lelkesedéssel üdvözölték. Évszázados álom
látszott teljesülni. Végre nem kellett félni semmitõl és sen-
kitõl. Vagy mégis?

Mert most már a szavaktól félünk. Besározott szavak sará-
nak ránk fröccsenése lehet veszedelmes. Most már saját
világnézetünktõl félünk. Európa és a nagyvilág s belsõ nagy-
hangú kiszolgálóik nem tûrik el, ha hitben, nemzetben, csa-
ládban merünk gondolkodni. Öklüket rázva fenyegetnek
olyasmiért, amit másoktól a legnagyobb természetességgel
fogadnak el. Tehát tudatosan akarnak félelmet kelteni, és
éppen bennünk. Az, hogy most újra félni kell egyes helyeken
az anyanyelv miatt, Európában nem kelt felháborodást és
ökölrázást sem vált ki. És a gazdasági félelmek is ránk
köszöntöttek, egy mások által generált válság képében. Még
a természetet is ellenségünkké tettük, s ettõl is tarthatunk.
De - mint jelek szerint kimeríthetetlen félelemforrástól -
újra félhetünk reánk acsarkodó embertársainktól is.

Félünk. Félünk reggel és délben és este és éjjel.
Félünk, mert hazudnak nekünk reggel és délben és este és

éjjel. Mi ez? Most már örökké így lesz? Amíg élünk félünk?
De elõbbre mégis azok jutnak, akik nem riadnak meg az
akadályvetéstõl és a megnövekedett ellenállástól.

Szász I. Tas fenti gondolataihoz konkrét hátteret adnak az
alábbiak. Választ a kérdések sokaságára viszont aligha.

2011. július 17.

Körmendi Zsuzsanna

Álságos aggódók
Örömmámorban úszik a baloldali sajtó, mert Deutsch

Tamás elvesztette a fejét, és kitört belõle az indulat, mikor
értesült róla, hogy Washingtonban az amerikai helyettes kül-
ügyi államtitkár aggodalmát fejezte ki a magyar alkotmányo-
zással, egyházügyi törvényünkkel és médiánk helyzetével
kapcsolatban. Valószínûleg másként fogalmaznék, mint
Deutsch Tamás ("Ki a f…az a Thomas Melia? Miért kell
naponta adnunk a szarnak egy pofont?"), de kitörését teljes
mértékben megértem. A rendszerváltozás óta Magyarország
belügyeivel soha annyit nem foglalkoztak a nyugati orszá-
gok, mint amióta az Orbán-kormány hivatalba lépett. Az
embernek néha az az érzése, hogy ennyire talán még a szov-
jetek sem ették magukat miattunk a késõ Kádár-korban,
mint amennyit ma a Nyugat. Keserû tõle a szánk, mert kilóg
az aktuálpolitika lólába. Emlékszem Orbán Viktor egy meg-
jegyzésére még nem sokkal a kormányalakítás után, a ban-
kok megadóztatásával kapcsolatban, hogy tudniillik el kell
indulni egy úton, és õ nagyon szívesen lenne ezen az úton a
második vagy a harmadik. Akkor ezt a megjegyzést még nem
egészen értettem, ma már teljesen világos. Aki nem idomul,
hanem új utakat keres, az több mint gyanús. Aki a megoldás-
keresésben az elsõ, az a legveszélyesebb, mert potenciálisan
a legfüggetlenebb. Azt ráadásul mások is követhetik, és ez az
igazi bûn, ha egy ország megmutatja: van alternatíva. Van
kiút, csak rá kell találni, és nem szabad félni a fenyegetõzõk-
tõl. 

Magyarországot az utóbbi idõkben annyi méltatlan, fele-
lõtlen támadás érte olyanoktól, akik sem helyzetünket, sem
népünk karakterét, sem történelmünket, sem valóságunkat
egyáltalán nem ismerik, hogy hovatovább el fogunk jutni

odáig, hogy minden észrevételre csak legyintünk. És ez
sosem jó. De hát az igaztalan támadások, a megalapozatlan
bírálatok, a tolerancia teljes hiánya a dacnak ágyaz meg.

Szinte felfoghatatlan, hogy Magyarország útkeresését a
válságból való kilábalás iránti igényét és erõfeszítéseit ferde
szemmel nézi a nyugati sajtó és sajnos a politika is. Döbbene-
tes, hogy az utóbbiban fogalmazódnak meg jobban az árnya-
latok. (Thomas Melia nem ugyanazt mondja, mint Angela
Merkel). Ilyenkor látni, mekkora hatalom a média. Hát nem
érdekes, hogy a tehetetlen, országrontó, az államadósságot
iszonyatosan megnövelõ Gyurcsány-kormánnyal negyed-
annyi baja nem volt a nyugati sajtónak, mint a nemzeti érde-
keket képviselõ Orbán-kabinettel? Kénytelenek vagyunk el-
gondolkodni rajta: eszerint Nyugat-Európának és az Egye-
sült Államoknak akkor vagyunk "jók", ha a padlón vagyunk?

Miért aggódja magát betegre egy amerikai politikus olyan
döntésekért, intézkedésekért, amelyek egy távoli, kis ország-
ban demokratikus úton, többségi véleménnyel, akarattal
valósultak meg, s hozzásegítik az államot ahhoz, hogy ne jus-
son Görögország sorsára? Amerika fölött ott lóg az állam-
csõd Damoklesz-kardja, nekik mégis egy kis közép-európai
ország parlamentáris úton érvényesített egyházügyi törvénye
miatt fáj a fejük. Ki érti ezt? Hol vannak itt a józan arányok?
Kik adják a nyugati sajtónak a félrevezetõ információkat,
amelyeket ellenõrzés nélkül adnak közre? Milyen csoportok
rejlenek a Magyarországot érõ támadások mögött? Amerika
Irakot hamis indokok alapján a középkorba bombázta
vissza, rakétákat lõttek esküvõi menetre, a guantanamói fo-
golykínzások miatt máig szégyellhetnék magukat. A helyet-
tes külügyi államtitkár inkább a saját portájuk elõtt seperjen.

Mindebben az a legszomorúbb, hogy Európa egész kul-
túrtörténete másról sem szól, mint hogy minél függetlenebb
egy gondolat, egy elképzelés, annál nagyobb ellenállást vált
ki a nagyobb hatalommal bírók szemében.

(Magyar Nemzet, 2011. július 30.)
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A KÉPÍRÓ-PER
Napokkal korábban készültünk barátaimmal Székelyföld-

re pihenni, de amikor az elhíresült, háborús bûnökkel vádolt
Képíró Sándor perének vezetõ bírája kihirdette az ítéletho-
zatal idõpontját, barátaim mélységes egyetértésével néhány
nappal elhalasztottuk indulásunkat.

Írásom elkezdésekor még néhány nap választ el 2011. jú-
lius 18-tól, amikorra az ítélet várható. Rendkívüli a per jelen-
tõsége, ezért komoly üzenete lesz az ítéletnek is. Sokak meg-
állapításával egyet kell értenem, hogy nincs könnyû helyzet-
ben a bíróság, sem annak vezetõ bírája, Varga Béla. Hihetet-
len a bírákra nehezedõ hazai és nemzetközi politikai elvárás
és nyomás, ami nem csoda, hiszen arcpirítóan szégyenletes,
hogy az elhíresült náci üldözõ Simon Wiesenthalról elneve-
zett, Efraim Zuroff vezette nácivadász iroda mindjárt két
magyart is talált célpontjául a legjobban keresett tíz háborús
bûnökkel megvádoltak között.

Amikor szükségesnek érzem, hogy megszólaljak, nem
lehet elhallgatnom régi olvasóim és barátaim elõtt az ismert
tényt, zsidó származásomat, melyre nem vagyok büszke, nem
is szégyellem, egyszerûen csak vállalom.

Amire viszont rendkívül büszke vagyok, hogy ebben a Ha-
zában születtem magyar emberként és különleges nyelvünk
és kultúránk szerencsés birtokosaként. Ez különböztet meg
másoktól és nem egyéb!

Az nem véletlen, hogy a vezetõ bíró helyzetét említettem,
mert nyílván mindenkinek a legszemélyesebb magánügye
identitásmegvallása, így a bíróé is, akirõl tudható hogy szintén
zsidó származású. A kérdések kérdése, hogy fölül tud-e emel-
kedni a szóbeszéd tárgyát képezõ származásán, a reá neheze-
dõ nyilt és a háttérben megbúvó erõk nyomásán, és nem vé-
letlen az sem, hogy írásom címének második fele mögött az
igazságtétel és annak a perrel összefüggõ következményei
állanak.

A nevezett bíró személyével kapcsolatos megítélést még
jócskán bonyolítja, hogy a napi politika szuper-titkosított ese-
ményeként ráosztott „kémper” gyanúsítottjait is futni hagyta,
az ügyészség kezdeményezésére sem elrendelve elõzetes
letartóztatásukat. Ugyanis a két dolog, tehát az igazságtétel
és az izraeliek kezdeményezte „náci-üldözõ” per Magyaror-
szágon szorosan összefügg a tudatosan ki nem beszélt hazai
zsidókérdéssel, ezáltal igenis összefügg a háborús bûnökkel
megvádolt Dr. Képíró Sándor nyugalmazott csendõr száza-
dos jócskán idõn túli, a „megélhetési náci üldözõ” kezdemé-
nyezte politikai perével is.

Mirõl is van szó tehát ebben a jócskán megkésett perben?
Röviden arról, hogy mit tett vagy mit nem tett Dr. Képíró

Sándor csendõr százados a visszatért Délvidéken, pontosab-
ban Újvidéken 1942 január 23-án, a vezérkar által az egyre fo-
kozódó vörös partizán veszély miatt elrendelt jogos razzia
harmadik napján. A történeti tényállás fejtegetésébe – mivel
nem vagyok történész – nem megyek bele, mert szakavatot-
tak ezt már részletesen megírták és az érdeklõdõ olvasó úgyis
utána néz. Nem tisztem eldönteni, hogy ez mennyire fontos
szerepet játszik a permenetben, de számomra ugyancsak nagy
élmény volt a per folyamán a bíróság által felkért egyik szak-
értõ, Czinner Tibor egyetemi tanár - akirõl szintén tudható
zsidó származása.- tisztességes hozzáállása és lenyûgözõ, pre-
cíz szakértelme az igazságosság érvényesülése érdekében. A
másik felkért szakértõ, Szakály Sándor egyenessége és szak-
értelme elõttem már két évtizede ismert, ezért nem volt szá-
momra meglepetés perbeli szereplése.

Az 1945-ben Nürnbergben tartott náci háborús bûnösök pe-

rének mai hatása oly módon érzõdik a Képíró peren, hogy a
tetten érhetõen és számon kérhetõen mûködtetett nemzet-
közi politikai kettõs mérce még mindig eltérõen kezeli a ná-
cik bûneit a bolsevista bûnöktõl, saját, tevõleges, sok évtize-
des, a bolsevizmussal történõ együttmûködését leplezve ezzel.
Pedig a hírhedtül konok, néhány évvel ezelõtt elhunyt náci-
vadász Simon Wiesenthal többször kijelentette például a
Képíró per védõjének, Dr. Zétényi Zsoltnak is, hogy számára
azonos súllyal mérendõek a nácik és a bolsevisták által elkö-
vetett bûnök, és mindkét bûnt háborús bûnként értékeli. Nem
úgy a vészkorszak szörnyûségei után bosszúra szomjazó sors-
talan társai, ávós ruhában, kivetkõzve önmagukból, meg-
tagadva hitüket, hazájukat, kultúrájukat,  átvéve és tovább-
fejlesztve mindent, ami a nácikra jellemzõ volt.

Európa és a világ pedig cinkos együttmûködéssel hallgat,
saját bûneit is ezzel leplezve, mert jó üzlet volt a kommuniz-
mus zavarosában halászni, gazdaságilag elõkészítve a pa-
tyomkin-világból kivonuló tankok helyére benyomuló, még
nagyobb nyomort hozó bankok helyét. Nem véletlen, hogy
rendszerváltásnak nevezett, valójában politikai elitváltás után
konszenzus alakult ki a pártokban a valódi rendszerváltás
egyedüli alapját képezõ igazságtétel és az ebbõl logikusan
következõ felelõsségre vonások elmaradását illetõen. 

Ennek legközvetlenebb megmondhatója az igazságtételi
törvény beterjesztõje az elsõ „szabadon választott” kormány
idõszakában, egyben a Dr. Képíró Sándor „háborús bûnös”
védelmét elvállaló Dr. Zétényi Zsolt, valamikori országgyûlé-
si képviselõ, jelenleg ügyvéd, a Nemzeti Jogvédõ Szolgálat el-
nöke, akihez közel húszéves barátság fûz. Mélyen egyetértek
Zétényi Zsolt perbeszédének három indító gondolatával,
melyeket most kiemelek.

Az elsõ, hogy Zétényi szerint ez a per jogtörténeti jelentõ-
séggel bír. Õ hosszú évtizedek óta foglalkozik a háborús bû-
nökkel jogászként, tehát jól ismerte a per tárgyául szolgáló
történeti tényállást, és véleménye szerint a jelenlegi magyar
társadalomnak nincs szüksége a meg nem ismert és már meg
sem ismerhetõ tények katarzisára, az 1941-ben Délvidéken
jogosan visszaszerzett országrészünkben történtekkel kap-
csolatosan.

A második felvetése, hogy a történelem nagy, még fel nem
dolgozott kérdéseit és sérelmeit biztos, hogy nem a bíróságok
orvosolják, más szóval a történelem egészen bizonyosan
„nincs itt a bírósági tárgyalóteremben”. A teremben egy
„megtiport, meggyalázott ember „ áll az ítélõ szék elõtt, és az
õ sorsáról kell majd dönteni a tárgyalás folyamán”.

Harmadszori leglényegesebb kiemelése volt, hogy nincs-e
akadálya az ítélethozatalnak, vagyis nem áll-e fenn a „kétsze-
res elbírálás meghozatalának veszélye”, közérthetõbben: el-
bírálták-e jogerõsen a korábbi perben a vád tárgyává tett cse-
lekményeket, vagyis nem egy már egyszer ítélt ügyrõl van-e
szó?

Álláspontom szerint magára a „narancsos forradalmi rend-
szerre” is szégyen volt a per megindításának politikai tûrése
és háttértámogatása, hiszen a megélhetési bûnözõ izraeli
Efraim Zuroff a magát már évekkel túlélõ náci-üldözõ iro-
dája létalapját mindenáron indokolttá szerette volna tenni.
Azét az irodáét, amit névadója, Wiesenthal jogos céljainak
megfelelõen mûködtetett és amelyeket történelmileg befeje-
zett.

A Fõvárosi Bíróság Katonai Tanácsa ma ítéletet hozott és
valamennyi vád alól felmentette Dr. Képíró Sándor nyugal-
mazott és sok éves emigráció után hazájába saját nevén
1995-ben visszatért csendõr századost. Ítéletével gyakorlati-
lag nem adott helyt a háborús bûnöket alátámasztani igyekvõ
katonai ügyészség álláspontjának. 
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Nekünk kincsnél kedvesebb cél: Látni Téged, újultodban, Erdély!

V. Erdélyország az én hazám fesztivál Verõcén
A székelyföldi autonómia megteremtése

létkérdés – jelentette ki Kalmár Ferenc, a
KDNP alelnöke 2011. július 9-én Verõ-
cén, a Csattogó-völgyben az Erdélyország
az én hazám világtalálkozón az erdélyi
autonómiáról rendezett kerekasztal-be-
szélgetésen. Az elõadók és a nagyszámú

érdeklõdõk egyetértettek a politikussal abban, hogy a magyar
nép nem kér többet és nem kérhet kevesebbet, mint a többi
európai népek, hisz az autonómia kiválóan mûködik például
Dél-Tirolban, Észak-Írországban, Finnországban vagy épp
Spanyolországban. 

Bíró Zsolt, a Székely Nemzeti Tanács alelnöke hangsúlyozta,
ne mossuk össze az õshonos kisebbség jogállását a betelepü-
lõ kisebbségével. Kijelentette, az autonómia kivívása érdeké-
ben olyan referendum elõkészítéséhez láttak hozzá, mely ala-
pul szolgálhat egy fél év múlva induló európai aláírás-gyûjtési
akcióhoz. A Lisszaboni Szerzõdés értelmében ugyanis, ha leg-
alább hét országban valamilyen közösségi kérdés ügyében
összegyûlik minimum egymillió aláírás, az Európai Unió na-
pirendre tûzheti a kérdést, jelen esetben a székely autonómia
ügyét.

A Haza egy és oszthatatlan. A Haza nem oszt ajándékokat,
a Haza áldozatot követel tõlünk – jelentette ki a tanácskozá-
son a jobbikos Gaudi-Nagy Tamás, aki össznemzeti ügynek ne-
vezte az autonómia elérését, melyhez a politikai erõk összefo-
gására, egységes álláspont kidolgozására van szükség. Dr.
Gaudi rámutatott, a SZNT statútuma elkészült, mely megfe-
lel a székely hagyományoknak, amit minden felelõsen gon-
dolkodó politikai pártnak vállalnia kell!

Borbély Zsolt-Attila, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
(EMNT) elnökségének tagja felvázolta, mi mindent tett az er-
délyi autonómia megvalósulása érdekében az EMNT. Az
EMNT az 1992-es kolozsvári nyilatkozat óta küzd az autonó-
miáért, az erdélyi fennmaradás érdekében, Tõkés László püs-
pök, EP-alelnök vezetésével. Ennek érdekében alapítják meg
hamarosan az Erdélyi Magyar Néppártot, hogy legyen autonó-
mista párt is a politikai prérin – mondta Borbély Zsolt Attila.

Szabó Vilmos, az MSZP frakcióvezetõ-helyettese vélemé-
nye szerint az elmúlt egy évben alig történt valami autonó-
mia-ügyben, de – véleménye szerint – az elõzõ (Gyurcsány-
Bajnai) kormány sokat tett a határon kívül élõ magyarságért.
Beszédét bekiabálások, nemtetszés-nyilvánítások kísérték.

Ferencz Vilmos, a Budapesti Székely Kör elnöke rámutatott,

ha nehéz történelmi idõkben megmaradt Hunnia és Erdély, a
Két haza végre egyesüljön, s legyünk otthon Erdélyben és az
anyaországban egyaránt.

Az Erdélyország az én hazám fesztivált idén ötödik alka-
lommal szervezte meg a Budapesti Székely Kör, a Székely-
földért Társaság és a Pásztortûz Egyesület. A július 8-i megnyi-
tó ünnepségen megköszönték az alapító Gaál István munká-
ját, s a stafétabotot átvette az Ilyés házaspár. A Székelyföldért
Társaság Incze Árpád vezetésével szeretné megismertetni és
népszerûsíteni Székelyföld területi autonómiájának gondola-
tát, elsõsorban a Magyarországon letelepedett székelység és
anyaországi szimpatizánsok körében. 

Bethlen Farkas, Verõce polgármestere, a rendezvény fõvéd-
nöke köszöntõjében kiemelte, hogy noha Verõcén lakik, s ott-
hon van az Anyaországban, ha Erdélybe utazik és átlépi a
határt, szintén hazaérkezik. (A történelmi Bethlen-család sar-
jaként Erdélybõl származik. Szerk. megj.) S ma már az egész
Kárpát-medence a hazánk lehet. Kós Károly nemzet-építõ
gondolatát idézte: „De lesznek, akik utánam jönnek, az én
maradékaim. Amikor én már elpihentem, erõs ifjú lábakkal
nyomomba lépnek õk. És nem szállnak le a hegyrõl, hogy láncos
rabjai legyenek hírnek, dicsõségnek és idegen kultúrának. Mert
erõsek lesznek. Hatalmasok és magyarok…”

Balázsi László mb. unitárius püspök-fõjegyzõ, aki elõadást
tartott az unitárius egyház jövõbeli egyesülésérõl (anyaor-
szág-Erdély), a fesztivál megnyitóján kijelentette: – Egy éve
lelkileg, szellemileg megnagyobbodott országban élünk. S kö-
telességünk, hogy megtanítsuk ezt a Hazát újra a dalaira, tán-
caira, hagyományaira, hisz a kommunizmus mindezt elvette
tõlünk, kilúgozta nemzet-tudatunkat. Ám ha a gyökér szent,
az ágak is szentek! S aki hûséget vet, diadalt arat – mondta az
unitárius mb. püspök.

Az idei erdélyi világtalálkozón Nyárádmente tájegységének
küldöttsége mutatkozott be, s a kézmûves foglalkozások és
kirakodóvásár mellett könyvbemutatók, néptáncegyüttesek,
népdalkörök színesítették a háromnapos találkozó hangula-
tát. Esténként pedig többek között az Osztováta együttest
követõen a Bikini, Tamás Gábor, valamint az Ismerõs Arcok
Zenekar szórakoztatta a nagyérdemût. 

Az idei Erdélyország az én hazám Világtalálkozó mottója
egy Tompa László vers-idézet: „Nekünk kincsnél kedvesebb
cél: Látni Téged, újultodban, Erdély! Érted, hogy virulj, gyara-
podva váltig: Szívet és erõt áldozunk halálig.”

Frigyesy Ágnes

Ezzel szemben többnyire elfogadta és magáévá tette a
védelem álláspontját, helyt adva az igazságosság érvényesü-
lésének, mert nem találta megalapozottnak és bizonyítható-
nak a náci üldözõ iroda hamis vádjait. A bírónak volt bátor-
sága felülemelkedni származásán és igazságos ítéletet hozni.
Ezzel engem is fõhajtásra kényszerített, nem úgy, mint egy
másik politikai perben a közelmúltban, ahol egy bírónõ a
Magyar Gárda elleni perben nem tudta és nem akarta átlép-
ni titkolt származása gyûlöletének nagy kínai falát.

Csak remélni lehet, hogy ez a rendkívüli jelentõségû per
valaminek a végleges lezárása, egyben a kezdete lesz, végre
megszûnik a politikai kettõs mérce és megkezdõdnek a ná-
ciknál nagyságrenddel nagyobb áldozatokkal járó bolseviz-

mus elleni háborús bûnösök perei. Ehhez politikai akarat és
bátorság szükséges, mely benne van társadalmunkban, de
nincs benne jelenlegi politikai elitünkben és beteges megfe-
lelési kényszerükben. Isten adja, hogy végre kitermelõdjön
egy bátor államférfiakként felnövõ csapat, mely végre szem-
be néz valódi történelmünkkel, és valódi nemzeti tettekkel
hozza helyre elõdei bûneit.

Isten óvja Hazánkat és Magyar Nemzetünket!

Reiner Péter

(Az írásban foglaltak tanulságosak maradnak Képíró Sándor
e világból való távozása után is. – A szerk.)



Nemzeti Erõforrás Minisztérium
Oktatásért Felelõs Államtitkárság
1055 Budapest,
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Dr. Hoffman Rózsa
Államtitkár Asszonynak

Tisztelt Államtitkár Asszony!
A magyar nemzet történelmének minden középiskolai osz-

tályban, kötelezõ módon, külön tantárgyként történõ oktatá-
sa érdekében fordulok Önhöz. Tudom, hogy manapság nem
kevés a dolga. Mégis kérem, szánjon rá egy pár percet és néz-
ze el nekem, ha írásom egy kicsit terjedelmesebb lett.

Tisztelettel: Dr. Szatmáry F. Péter PhD  Pápa, 2011. május 19.

Bemutatkozom. Nagyváradon születtem. Anyai nagyapám
ügyvédként szülõvárosom alpolgármestere volt a két világ-
égés között. Édesapám szintén ügyvéd volt, s mint ilyen,
hosszú ideig Tõkés László püspök úr fõtanácsadójaként is te-
vékenykedett Magyarországra történt áttelepedéséig.

Jómagam a Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógysze-
részeti Egyetemen végeztem ’61-ben. Kötelezõ körzeti orvosi
szolgálat után szereztem szülészet-nõgyógyászati képesítést, s
ebben a minõségben lettem alapító tagja a bukaresti Szülé-
szeti-Nõgyógyászati Kutatóintézetnek, s egyben munkatársa
is majd egy évtizedig. Ezután 16 éven át, Nagyváradon megyei
szülész fõorvosként dolgoztam az anyaországba történõ átte-
lepedésemig. Pár hónapos bajai kitérõ után a pápai kórház
szülészet-nõgyógyászati osztályvezetõ fõorvosi állását pályáz-
tam meg és nyertem el. Nyugdíjazásomig dolgoztam itt.

Azóta hivatásomat vállalkozó orvosként végzem, és szán-
dékom folytatni addig, amíg Istentõl kapott egészségem ezt
megengedi. Az orvostudományok nagydoktori címét Buka-
restben szereztem meg 1976-ban.

Tisztelt Államtitkár Asszony!
Az ok, amiért e sorokat bátorkodom Önnek írni, az a csa-

ládom, unokáim, kismamáim és gyermekeik, népem és orszá-
gom jövõjéért érzett aggodalmam. Aggódom azért, hogy sze-
retteim, népem, melyhez tartozom és az ország, amelyben la-
kom, magyar maradjon! És aggódom, mert ma nem érzem
ennek biztosítékát! Figyelembe véve az ország mai erkölcsi
állapotát, ma csak remélni lehet, hogy valamikor e népbõl
magát tudatosan magyarnak valló büszke nemzet, és az or-
szágból olyan haza válik, mely mindenek elõtt magyar és ke-
resztény értékrendek mentén mûködik majd, s a világ bárme-
lyik részén élõ, magát magyarnak érzõ ember szeretett, tisz-
telt anyaországa lesz, melyre felnézni lehet!

Állításaim a nagy általánosságra, a többségre értendõk. Ezt
a többséget írásomban nem bántani akarom, lenézni még ke-
vésbé. Úgy, ahogy õket szívbõl jövõ sajnálatom illeti, minden
tiszteletem a kisebbségé, a még mindig tudatosan kitartó
kisebbségé.

Tudom, nem vagyok tévedhetetlen. Ezért az esetlegesen

túlzásnak vélt fogalmazásaimért elnézését kérem. Merem re-
mélni, hogy soraimból a tiszta, õszinte tenni akarás szándéka
fog gondolataiban fennmaradni. Összeállításomat, - nyílt le-
vélként – szándékomban áll majd egy újság vagy egy idõsza-
kosan megjelenõ sajtótermék hasábjain is megjelentetni.

Magyarország: egy országban kettõ
Ma Magyarországon két ország létezik: az egyikben olya-

nok laknak, kik magyarul nemcsak beszélnek, hanem éreznek
is; õk azok, kik nemzetben és hazában gondolkodnak. A má-
sik országot olyan emberek lakják, kik magyarul csak beszél-
nek; õk az internacionalisták, kik népben gondolkodnak,
hazájuk nincs, s kik felett egy vékony, önmagukat kiválasz-
tottnak vélt emberekbõl álló réteg áll. Õk a „megmondóem-
berek”. Õk azok a magyarul beszélõ, nemzetidegen gondol-
kodók, kik a múlt században már gátlástalanul kikísérletez-
hették az emberiségen – a mi nagyszüleinken és rajtunk –
elõbb a diktatúra mindkét fajtáját: a kommunizmust és a
nemzeti szocializmust, majd napjainkban a neoliberálisnak
nevezett agymenést, ami tulajdonképpen szintén diktatúra: a
pénz, de fogalmazhatunk másképpen: a „másság” diktatúrá-
ja. Õk azok, akik ma is azt hiszik, hogy a világ egy, az általuk
kigyurmázott elõembereken végzendõ kísérletsorozatnak
helyet adó telephely, ahol nekik joguk van tevékenységüket
ma is zavartalanul folytatni. Mindezért pedig õket szeretni
kell. Ha nem, azért emberek és országok válhatnak meg-
bélyegzetteké.

Az ország eme két, szellemi kerítéssel elválasztott része kö-
zött bárbeszéd nincs. Nem lehet. Bár ugyanazokat a szavakat
használjuk, más nyelvet beszélünk. Nem értjük egymást és
nem is fogjuk megérteni egymást. Soha! Az ok egyszerû: má-
sok az értékrendek. És mások a célok. Azokra az értékren-
dekre gondolok, melyekbõl egy embernek, egy polgárnak –
mint egy szociális lénynek – az azonosságtudata összeáll.

A magyar nemzetben és hazában gondolkodóknál az iden-
titástudat négy fõ elemre támaszkodik: a nemzettudat, az is-
tentudat, a család- és a hivatástudat. Minden más, ami ezeken
kívül van – legyen az politikai oldaliság, pénz vagy bármi más
–, alacsonyabb rendû elemként mûködik és tudatformáló ér-
téke nincs. Az értékek eme világos sorrendje minden egészsé-
gesen gondolkodó nemzet esetében így van. Egy román, len-
gyel, osztrák, szlovák – vagy bárki – esetében például egy
egészséges nemzettudat bármit - legyen az jobb vagy baloldal-
hoz köthetõ nézet vagy érdekkülönbség - bármikor felülír.
Egyszerûen azért írja felül, mert az õ gondolkodásában a
nemzettudat és a politikai hovatartozás egymástól nagyon
messze álló súlycsoportban található elemek. Az eszerint
gondolkodók, ha kell, politikai hovatartozásukat félretéve
nem pártjuk érdekében, hanem mindenek elõtt a hazáért
tesznek, s minthogy gyertyát nem a pénz és az internaciona-
lizmus oltárán égetnek, eszükbe nem jutna az országot repü-
lõterestõl és vízkészlettel együtt áruvá leminõsíteni. Ezt az
értékrendet magáénak valló ember vagy politika célja – min-
denek elõtt – a magyar nemzetet alkotó emberek személyi és
társadalmi jólétének megteremtése és fenntartása.

Átalvetõ
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Ezzel a gondolkodásmóddal szemben a másik oldalon a
tudat az internacionalizmus köré épül, benne egy nép által
kisajátított holokauszttudat meghatározó, a nemzet vagy ha-
za elavult fogalmak, Ady szavaival: ezek szemétkorásba kido-
bandó „lekacagott szavak” csupán. Céljaik nem éppen össz-
nemzeti érdekek és értékek mentén fogalmazhatóak meg.

Hogy jutottunk a „két tábor” állapotához? Röviden: úgy,
hogy az 50-60-as évektõl egy aprólékosan kidolgozott menet-
rend szerint, nagy türelemmel, erõs akarattal és az eszme jól
megfizetett hazai fanariótáival végrehajtatták azt a progra-
mot, melyet világszerte globalizációnak neveznek, s melynek
megvalósításához vezetõ utat az identitástudat négy alapvetõ
elemének, de mindenek elõtt a nemzet- és az istentudatnak a
leépítésével kövezték ki. Látható sikerrel! 

Identitástudat
Mielõtt folytatnám, engedje meg egy személyes negatív

„élményemet” említenem.
Az 1988-as iskolakezdés elõtt egy nappal telepedtünk át

Nagyváradról. Másnap két fiunkat évnyitóra vittük. Nem hit-
tem el, amit pedig világosan láthattam: azt a Himnuszt, amit
mi, otthon, zárt ajtók és ablakok mögött, sokszor könnyes
szemmel elimádkoztunk,- tehát ezt a Himnuszt lemezrõl ját-
szották le, azt élõ ember nem énekelte, körülöttünk pedig ép-
pen az aznapi pörköltkészítést beszélgették meg az egyébként
izgõ-mozgó, meglehetõsen lazán viselkedõ emberek. Meg-
döbbentem. 

Az azóta eltelt sok év során meggyõzõdtem: az emberek zö-
ménél az identitástudat mozaikképébõl több elem hiányzik.
Leggyakrabban a nemzettudat a hiányzó, de nem ritkán a
tabló teljesen üres. Gondolkodtam. Sokat. Úgy gondolom: a
körülöttem történteket megértettem. Nehezen, de azt hi-
szem, megértettem. Sorra veszem ezeket a tudati elemeket.

1. Istentudat: a Tanácsköztársaság rövid ideje kevés volt, így
a kísérlet zátonyra futott, de a második világégés után már si-
került Istent a magyar emberek többségétõl elvenni. Vele
együtt vették el a tízparancsolaton nyugvó keresztény erköl-
csiséget. Saját értékrendjük központjába a pénzt, és a korlá-
tok nélküli egyéni szabadság hamis eszményét állították. Az
az erkölcsös – mondták – és az a követendõ, ami a megmon-
dóembereik szájából hallatszik. Azok az erkölcsös elõembe-
rek, akik a kottát maradéktalanul feléneklik. Ezért honorári-
um jár, melyet viszont rangfokozatok mentén osztanak ki.
Vagyis: a portásnak kevés, az igazgatónak sok juthat a „priva-
tizálandó” közösbõl. Érthetõbben: a portásnak a kilincset, az
igazgatónak akár a gyárat is szabad ellopnia.

Évtizedeken keresztül generációk szocializálódtak ebben a
fõzetben, építhettek kiskertes magánházakat, vagy éppen ba-
latonparti villácskákat. És ma ott tartunk, hogy ez az identi-
tástudat-vesztett és a pénzt istenítõ morzsaszámláló tömeg
észre sem veszi már, hogy az elmúlt években morzsaosztóik
az országot is eladták a fejük felõl, és húzták ki vele együtt a
lábaik alól unokáik jövõjét is. Ma ezért is érthetõ, hogy a libe-
rálisok által uralt médiában a naponta világosságra kerülõ
milliós vagy több ezer milliárdos lopások nem, vagy alig kap-
nak felületet. Nekik ezek nem hírek, melyekrõl alattvalóikat
tájékoztatni kellene. Hisz õk úgy vélik, ezek a „juttatások”
nekik „járnak”, alanyi joguk van hozzá. Egyébként is a hang-
adók és megmondóembereik már „dolgozzák” a népet a sajtó
hasábjain azzal a céllal, hogy a „közvélemény” ezt az egészet,

úgy ahogy van, „uncsinak”, a támadásokat pedig egyenesen
gusztustalannak találja.

2. Családtudat: az elmúlt években láthattuk, hogy a társa-
dalmi tõke tönkretételével együtt hogyan próbálták szétzilál-
ni és ellehetetleníteni a magyar családokat, és mily módon
próbálták és próbálják ledugni a magyar társadalom torkán
az egyedülálló, magát megvalósítani próbáló egyén, valamint
a homoszexualitás témaköreit. Látható sikerrel! A házasság-
kötések száma apad, a válások gyarapodnak. Az elemi osztá-
lyokban, alsóbb középiskolások körében már nem ritka, hogy
a tanulók zöme olyan családokból indul reggelente, melyek-
ben csak az anya vagy ritkán az apa csomagolja az uzsonnát.
Nemsokára ott tart az ország, hogy a születendõ gyermekek
fele fog olyan anyától születni, kiknek csak „párja” vagy
„társa” van.

3. Hivatástudat: az identitástudat ezen, talán „legfonto-
sabb” elemét is sikerült az elmúlt évtizedekben még jobban
„nem fontossá” tenni. Hivatástudat, ma nálunk, ritka kivétel-
lel, kimondható: nincs. Az, hogy valaki elvégez egy egyete-
met, és a jobb megélhetés érdekében valami teljesen mást csi-
nál, és ez a mai társadalmi vélekedés szerint teljesen elfogad-
ható, normális dolog, nem egyéb, mint egy beteg, meg-
roggyant immunrendszerû társadalom téves, de talán inkább
kóros reakciója.

4. Nemzettudat: identitástudatunk négy eleme közül ezt
hagytam utolsónak. Gyakorlatilag ma, itthon hiányzik. Ne-
künk fájdalmas megnyilvánulásait hosszasan lehetne sorolni.
Csupán néhány példa. Évekkel ezelõtt a többség értetlenül
fogadta az állampolgárság megadásának szándékát a leszakí-
tott területek magyarságának, eközben arról nem tudott és
ma sem tud, hogy bármely ország idegenbe szakadt fiának
állampolgárságot adni mindenhol a világon napi gyakorlat; a
nemzeti zászló ünnepeken kívüli használata a pszichés egyen-
súlyvesztés kategóriájába sorolja azt, aki él vele, miközben azt
a liberális sajtón nevelkedettekkel nem közölték, hogy ez
máshol a legtermészetesebb. Ma egyébként az sem tûnik fel,
hogy e sajtótermékek idegen szavakat csempésznek be az
egyszerû emberek szóhasználatába, olyan, más nyelvekben
elképzelhetetlen szóösszetételeket sulykolnak be a magyartu-
dat lejáratására és lekicsinylésére, mint a „magyarkodás”
vagy a „magyar származású”.

Szerintük az már nem „magyar”, hanem csak „magyar szár-
mazású” aki az országból elment és a határ túloldalán él. Még
akkor sem, ha õ nemzetiségét tekintve csak úgy egyszerûen
magyarnak tartja magát, és anyanyelvét tökéletesen beszéli.
Alattomos módon kitervelt, aljas, „érezd magad kicsinek”
szándékú gyakorlat ez, hisz így belemondhatják a magyarok
szemébe, hogy Nobel-díjasaink például, - egyet kivéve – mind
„csak” „magyar származásúak” voltak. Így nekünk nincs jo-
gunk büszkének lenni rájuk…Ma ott tart a magyar értelmi-
ség, hogy ez irányú tiltakozását nem hallani, ma ezek a tudat-
kicsinyítõ nyelvrondítások hallható módon senkinek nem za-
varják a nemzeti öntudatát. A sor egyébként folytatható
lenne. Nem teszem. 
Miért? Miért és hogyan történt és történhetett meg ez mind?

Ha a globalizációnak nevezett folyamatban mindenhol pró-
bálták elvenni az emberek hitét, megfosztani õket az istenhit-
tõl, az egyéni szabadság mítoszával sikerült lejáratni a családi
intézményt, nálunk hogyan sikerült szinte teljesen kitörölni
az emberek tudatából a nemzeti tudatot is, miközben más
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európai államokban többnyire ez ma is szent, és mindenek
felett álló, tudatmeghatározó tényezõ? Hogyan? És miért
akarja ezt a folyamatot a láthatatlan hatalom – a látható honi
farizeusokon keresztül – ma is folytatni? Nálunk jobban, sok-
kal hangsúlyosabban, mint bárhol máshol? Miért?

Ezekre, a kérdésekre megcáfolhatatlan, konkrét adatokkal
kellene válaszolnom. Az „úgy gondolom” vagy az „úgy hi-
szem” típusú válasz elégtelen. Pontos információk és a meg-
felelõ politikai képességek hiányában a „miértekkel” nem
tisztem foglalkozni. A „hogyan” témájának megválaszolása
viszont nem igényel sok értelmiségi erõfeszítést. Ennek meg-
válaszolására én is – mint orvos vállalkozhatok. A megfejtés
egyébként is döbbenetesen egyszerû.

Hogyan alakulhatott ki egy nemzettudat-hiányos
Magyarország?

Véleményem szerint úgy, hogy az ’56-os forradalom óta a
honi középiskolákban nem tanítják a nemzet történelmét
külön tantárgyként! Ez a fõ oka a nemzettudat elvesztésének.

A témával foglalkozva rájöttem arra a nagyon elgondolkod-
tató és felettébb érdekes tényre, hogy Olaszországban és Né-
metországban, s talán Japánban még hasonló a helyzet. Az
eredmények a nálunk tapasztaltakkal azonosak. Németor-
szágban nincs némettudat ma, van viszont holokauszttudat.
Olaszországban nincs olasztudat, van viszont bûnözés, drog,
prostitúció, a jellegzetes olasz többgyermekes családok he-
lyett nulla- vagy egygyermekes, önmagát megvalósító nõ, s a
nemzettudatot a futballtudattal próbálják helyettesíteni.

Ha körbetekintünk, láthatjuk, hogy az összes többi európai
államban, nem beszélve az észak-amerikai földrészrõl, a nem-
zet történelmét minden középiskolai osztályban, külön tan-
tárgyként tanítják. Ez így kötelezõ. Emellett – de ez nem álta-
lános, és már nem kötelezõ –, taníthatják az egyetemes törté-
nelmet is. 

Nekünk Erdélyben ötödik osztálytól érettségiig próbálták
tanítani az ország fura történetét, minden évben elejétõl nap-
jainkig, mindig jobban és jobban kibõvítve, a valóságtól mind
jobban és jobban elrugaszkodott „friss adatokkal”. Az egye-
temes történelmet külön tantárgyként tanították és tanítják
ma is!

Miért fontos az azonosságtudat, és mi lenne a teendõ, hogy itt-
hon ismét legyen egészséges magyarságtudat?

Egy egészséges azonosságtudat az ember lelki gerince.
Egyenes gerinc egyenes lelket takar. Egy ilyen ember min-
dennapjait mindenekelõtt az istentudat, nemzettudat, család-
valamint hivatástudat mentén éli. Egy ilyen jellemes, tudatos,
önmagát ismerõ emberre építeni lehet, benne bízni lehet.

Az azonosságtudat hiánya vagy egy csorbult identitástudat
lelki kiegyensúlyozatlansággal és támpontnélküliséggel azo-
nos. Az ilyen embernek jelleme nincs, irányítható. Az életét
irányító pénzért bárkin és bármin, bármikor képes keresztül-
gázolni. Rá építeni nem lehet, megbízni benne nem szabad.
Ha egy ország lakosságának zöme, és sajnos ma, itthon itt tar-
tunk, eme utóbbi kategóriába sorolható egyénekbõl áll, az
önmaga és tágabb értelembe véve a társadalom egésze szá-
mára is kórós és egyben káros.

A jobb megérthetõség kedvéért csak egy pár, találomra
kiragadott példa. Tudott dolog, hogy hiányos vagy torzult, ne-
tán hiányzó azonosságtudatú egyéneknél gyakoribbak a lelki

eredetre visszavezethetõ szervi- és anyagcsere betegségek
(rákos folyamat, emésztõszervi fekélyek, magas vérnyomás,
kövérség stb.), a depresszió, az öngyilkosságok, és zömmel
közülük kerülnek ki a valamitõl függõk táborát gyarapítók
(drog, cigaretta, alkohol, szex stb.). E problémák nemcsak
magát az egyént, de gazdasági vonatkozásaik miatt, az egész
társadalmat is sújtják. Azt pedig – gondolom – senki számára
bizonyítani nem kell, hogy milyen súlyos össztársadalmi
hatással bír, hogy egyetemet végzett emberek nem örömmel
és nem kalandvágytól hajtva mennek el ma már tömegesen,
hanem egy jobb anyagi kereset reményében. A baj nem az,
hogy elmennek. Normális körülmények között vissza is tér-
nek és hazahozzák a megszerzett tudást. A baj, hogy „készte-
tés” hiányában már nem térnek vissza. Mindez csak azért,
mert a „késztetés” hazatérítõ sodrása nemzettudaton, a nem-
zethez való tartozás érzésén alapul. Pontosan ezt sikerült az
elmúlt évtizedekben elvenni úgy, hogy a „haza” szót a „pénz”
fogalmával sikerült helyettesíteni az új többség gondolattárá-
ban. Ezen tudathiányos rétegbõl kerülnek ki azok a szegény
gazdagok, kik, ha a „sok pénzt” meg is találták, a hazát
viszont soha, kik könnyen adják fel maradék nemzeti önma-
gukat és lesznek  többségükben soha be nem fogadott idege-
nek – születendõ gyermekeikkel együtt, kikkel egyébként –
általában – magyarul már nem is beszélnek. S teszik mindezt
– képletesen és szomorkásan mondva – egy kiló plusz krump-
liért. Õk azok a hiányos azonosságtudatúak, akik küzdeni
nem tudnak. Egy nem is létezõ vagy egy hiányos magyarság-
tudattal harcolni, küzdeni – sikerrel – sem a sport, sem az élet
egyetlen területén nem lehet. Az országért biztosan nem.
Végezetül õk azok a diplomás vagy diploma nélküli azonos-
ságtudat-hiányos emberkék, akik látva a mai itthoni helyze-
tet, ahelyett, hogy küzdenének, harcolnának azért, hogy az
ország saját hazájuk legyen, ahol tisztességes „tulajdonos-
ként” élhetnének – elszaladnak, mondjuk inkább: megfuta-
modnak. Minthogy aktív korban túlnyomó többségükre szá-
mítani már nem tudunk, munkaerõ, de fõleg demográfiai
vonatkozásban õk nekünk: „veszteség”. Sajnálatos és pótol-
hatatlan veszteség.

És mi a teendõ, hogy itthon ismét legyen nemzettudat?
Meggyõzõdésem, hogy nemzettudatot elsõsorban az iskolá-

ban kaphat meg egy, az egyéniségét éppen kialakító, fejlõdõ
gyermek. Csak az iskolában szerezheti meg azt a történelmi
tudást, és rakhatja le azt a késõbbiekben bõvítendõ alapot,
mely büszkévé teszi õt történelmünkre, beleértve ebbe a még
ma sem tanított õstörténelmünket, a maga tisztá-
zatlanságaival együtt, valamint a XX/XXI századi, velünk élõ
történelmünket egyaránt. Csak az iskolában szerzett ismere-
tek segítségével lesz tudatosan büszke tudósainkra, mûvé-
szeinkre, zeneszerzõinkre, sportolóinkra, az, arra érdemes
politikusainkra, és fogja tudni, érteni, nemcsak nézni, hanem
látni is majd, és lesz képes helyére tenni mindazt, amit a
Kárpát-medencében és azon kívül tapasztal.

Meggyõzõdésem továbbá, hogy csak az iskolában szerzett
történelmi ismeretekre támaszkodva alakulhat ki egy serdü-
lõkorú gyermekben egy egészséges nemzettudat, egy egészsé-
ges, mást nem lenézõ, mást nem bántó nemzeti büszkeség,
egy egészséges és bárhol vállalható Közép-Európa tudat.
Csak így lesz azonosságtudata, így nem lesz mersze kicsinek,
de lesz mersze nagynak lenni, és csak így fogja tudni elfogad-
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ni vagy nem elfogadni a rajtunk minduntalan otrombán és
nemtelenül kikövetelt másság iránti tiszteletet, mi több – sze-
retetet!

Végezetül, de nem utolsó sorban, meggyõzõdésem, hogy
csak egy egészséges nemzettudattal felvértezett egyén lesz
képes eligazodni a ma megjelenõ olyan írások között, melyek
a nagyobbrészt nemzetidegen-lelkületû és tulajdonú média
oldalain és képernyõin jelennek meg.

Ezen írások célja egyébként hol nagyon rafinált, hol szem-
telenül durva módon lejáratni népi szokásainkat, történel-
münket, kisebbíteni vagy kicsúfolni, vagy meg sem említeni
nagyjainkat, felmagasztalni ugyanakkor mindenkit, aki ide-
gen, aki „más”, elhallgatni a jót, a lélekemelõt, megakadá-
lyozva így mindent, ami a társadalmi tõke gyarapodásához és
egy nemzetállam talpra állításához szükséges lenne! Egy ilyen
alvilági média csak az ilyen szellemben nevelt nemzedék szá-
mára lesz használhatatlan, vállalhatatlan, elutasítandó, s így
sorvadásra és megszûnésre ítélt, szellemi értéket nem képvi-
selõ árucikk!

Azt is vallom, hogy egy egészséges nemzettudat kialakításá-
ban a család, ma, itthon kevés, nagyon is kevés. Kevés, mert
maga is csupán egy beszûkített tudatú végterméke egy régen
és precízen mûködõ, alaposan kidolgozott rendszernek. A
családok maguk is, öntudatlanul, már nemcsak egyszerû ala-
nyai, de mind nagyobb és nagyobb számban függõi is az e tí-
pusú agymosásnak, sõt - és ez a fontos: átörökítõi is ennek a
tudattól és érzelmektõl kigyomlált életformának. Ebbõl a
circulus vitiosusból kellene, kell a mûködést biztosító bûvös
kártyát kivenni! 

Biztosan érzem továbbá, hogy a nemzettudat kialakításá-
hoz kevés az állam azon, egyébként nagyon tiszteletre méltó
igyekezete is, hogy középiskolás diákokat egy vagy akár több
alkalommal is kiutaztasson a határon kívüli magyarokhoz.
Csoda lenne, ha ettõl õk „jobb magyarok” lennének. Mai
többségüknek az csupán egy jó buli lenne. A gyermekek a há-
ziállatokat, a medvét, a töltött káposztát és a hideg borvizet
fogják megjegyezni, és otthon megemlíteni. Az ott látottakat
pedig képtelenek lesznek egy keretbe tenni, és kötni azokat
valamihez, ha nem sajátították el és nem ívódott beléjük éve-
ken keresztül a nagybetûs „tudás”.

Tudom, a magyar nemzet történelmének külön órákban
történõ tanítása ma, itthon, nagyon nehéz. És azt is tudom,
hogy bár nem egy pénzfüggõ feladatról van szó – hisz törté-
nelmet ma is tanítanak az iskolákban –, a témamegoldás nem
könnyû feladat és nehézsége hasonlítható a hitoktatásban ta-
pasztaltakhoz. Vannak bár hitoktatók, de nem biztos, hogy a
legmegfelelõbb és a legmegfelelõbben képzett emberek vég-
zik a feladatot. Ámbár vannak történelemtanárok, de õk ma-
guk is pár évtized át- és félreneveltjei, akik többségükben a
történelmi eseményekrõl inkább csak az évszámok tudását kí-
vánják leadni és visszahallani a nebulóktól, és nem azt magya-
rázzák el dokumentáltan – és fõleg átérzéssel – és követelik
vissza, amik ezen évszámok mögött vannak, amik a mai ma-
gyar gyermekeknek fontosak lennének az önépítésben és egy
egészséges nemzettudat kialakításában.. Nem õk tehetnek a
helyzetrõl. Õket évtizedek óta egy internacionalista és nem
magyar szellemben képezték ki, nevelték fel s nekik sem tû-
nik fel, hogy õk nem „lelkipásztorok”, csak a „teológiát vé-
gezték el” vagy még érthetõbben: õk nem „magyar történe-

lemtanárok” hanem csak „történelemtanárok”. Állítom
mindezt a sértés leghalványabb szándéka nélkül.

Harc a jövõért, reménykedés.

Tisztelt Államtitkár Asszony!
Tudom, e gondolatokkal Önnek nem mondtam újat. Csak

azért szedtem össze gondolataimat és vetettem õket papírra,
mert azt a mellékmondatot, hogy „a magyar történelem
külön órákon történõ oktatása minden középiskolai osztály-
ban” – tehát ezt a megjegyzést nem vettem észre, vagy az álta-
lam olvasott médiában nem jött le eléggé hangsúlyosan. Ha
pedig ezen érzésem tényleges, - engedje meg, hogy magam és
sokunk nevében kérjem hangsúlyosan és tisztelettudóan:
gondolkozzon ennek gyakorlatba ültetésérõl.

Közismert tény, hogy az ország Európa rosszfiújaként nem-
zetállamot épít. A romokon. Tudom, hogy az ország hihetet-
len gazdasági problémákkal küzd, hogy az a zömével identi-
tástudatát és erkölcsi normáit vesztett tömeg rendkívül befo-
lyásolható, befolyásolt, türelmét és hitét vesztette. Velük,
jelen állapotukban a nemzet megmaradásáért, a következõ
sorsfordító negyedszázadban folytatott jelképes harcba indul-
ni a láthatatlan ellenséggel szemben, - elképzelhetetlen, vál-
lalhatatlan feladat. Õk ma inkább zúgolódnak, tüntetnek.
Nem az elmúlt években történtek okozói ellen, az ország
érdekében, hanem az aktuális hatalom ellen, a pénzük és az
ingyen cirkusz miatt. Elképzelni nem tudják azt, amit egy
nemzetben gondolkodó magyar ember ma érez és tud, amit
vállal és tesz.

Ehhez a harchoz kemény, biztos azonosságtudattal rendel-
kezõ emberek kellenek. Olyanok, akiknél a hazaszeretet
takarja a szó igazi értelmét, akik szemébe néznek annak, aki-
hez szólnak, akiknek az „igen” az „igen”, a „nem” az „nem”,
akik képesek hinni, és le tudnak mondani sok-sok mindenrõl
unokáik jövõjéért. Mert most ez kell. Csak erõs nemzettudat-
tal lehet tenni a nemzetért, családjainkért, csak Istenbe vetett
hittel leszünk képesek nem fáradni, és csak úgy lehet remé-
nyünk felépíteni a nemzet jelenét és jövõjét, ha komoly, oda-
adó hivatástudattal mindenki hasznossá tud lenni saját csa-
ládja és nemzete számára. Ez a mi kötelezõ harcunk. Békés
harcunk!

Igen. Harcról beszélek, mely tulajdonképpen rég kezdõ-
dött, de egy éve már látható „háborúvá” terebélyesedett.
Nyílttá, nyilvánvalóvá, miután a láthatatlan ellenség számára
érzékelhetõvé kezdett válni, hogy elveszni látszik a biztos
zsákmánynak kiszemelt ország, vele az irdatlan kincs: a víz, a
föld, és félõvé, hogy e csöppnyi földrajzi területnek az ölelõ
karokból való sikeres szabadulása dominóhatással is bírhat...

Erre a „háborúra” elõbb és mielõbb a népet nemzetté kell
gyúrni. Föl kell õt emelni. Ez pedig sok idõ. Remélem, még
nem késõ elkezdeni ezt a hatalmas feladatot. Tudom, érzem,
ezt a „háborút” nekünk csak megnyerni lehet. Döntetlen
nincs! A vereségre rámegy az ország és a nemzet!

Eddigi történelmünk alapján azért bízom, bizakodom, hogy
minden sikerül. Sikerül, ha a megfelelõ tanügyi politikának
sikerül ezt a gyûlölködõ, tudattalan, megosztott népet
Istenben és magyarságtudatában gondolkodó testvérekké
nevelni, és nemzetté egyesíteni.

Pápa, 2011. 05. 19. Tisztelettel 
Dr. Szatmáry F. Péter PhD
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Az elmúlt idõben a magyar
közvélemény méltán sokat
foglalkozik a marosvásárhelyi
orvosképzés ügyével, azon
aggodalmát fogalmazva meg,
miszerint az új tanügyi tör-
vény nyújtotta lehetõségek ellenére még sincs elõrelépés a
magyar nyelvû oktatás terén. A hiteles tájékoztatás és véle-
ményformálás jegyében kötelességemnek érzem az alábbiak
közlését, tisztázását.

Az 1989-es változásokat követõ eufórikus hangulat elõ-
revetítette azt a jogos kisebbségi elvárást, miszerint az 1962-
ben pártrendeletre kétnyelvûvé vált Marosvásárhelyi Orvosi
és Gyógyszerészeti Egyetemen valóban kialakuljon és önál-
lóvá váljon a magyar tagozat.  Az 1990 februári-márciusi si-
kertelen tárgyalásokat és ülõsztrájkot követõ marosvásárhe-
lyi pogrom ezen törekvést befagyasztotta, kialakított egy
ránk kényszerített status quot. A csalódás hatalmas mérete-
ket öltött, az elvándorlás az orvostanhallgatók és fiatal orvo-
sok körében is fokozódott.

Egy évtizednek kellett eltelnie ahhoz, hogy egyáltalán elér-
kezettnek tûnjön az idõ a magyar tagozat létrehozására irá-
nyuló igény újabb felvetésére. Az 1999 júliusában elfogadott
tanügyi törvény ugyanis lehetõséget nyújtott önálló karok,
kollégiumok létrehozására, valamint magánegyetemek alapí-
tására a kisebbségek nyelvén. És miközben a Babes-Bolyai
Tudományegyetemen megerõsödött a magyar nyelvû oktatás
és elkezdõdött a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetem megalapítása, az orvosin nem történt elõrelépés. A
politikusok hallgattak, mintha mostohagyermeküknek tekin-
tették volna a marosvásárhelyi orvosegyetemet, miközben a
magyar oktatók többsége által 1999. november 19-én beter-
jesztett beadványt nem tûzte napirendjére az egyetemi sze-
nátus. Alulírott a 2000. január 12-i szenátusi gyûlésen a
beadvány sorsáról érdeklõdött, mire az akkori rektor (tiszt-
sége több mint tíz évvel túlélte a diktatúra bukását, talán
egyedüliként Romániában) ingerült válaszában viccnek
minõsítette az egészet, majd következett a fejmosás.

Akkori beadványunk így kezdõdött: „Románia parlament-
je, elfogadván az új tanügyi törvényt, a létezõ felsõoktatási intéz-
ményekben lehetõvé tette a csoportok, tagozatok, karok és kol-
légiumok létrehozásának lehetõségét a kisebbségek nyelvén...” 

Abszolút semmilyen elõrelépés nem történt. Hacsak annyi
nem, hogy 2000-ben választásokra került sor az egyetemen,
új rektor és új román és magyar rektor-helyettes került a
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem élére.

Néhány évvel késõbb végre megszólaltak az RMDSZ poli-
tikusok is. A PSD és az RMDSZ közötti 2003-as megállapo-
dás értelmében megjelent az 1432. számú kormányhatáro-
zat, amely a 2004/2005-ös tanévtõl külön beiskolázási számo-
kat határozott meg a marosvásárhelyi orvosegyetem magyar
hallgatói számára. A politikum mindezt sikeres áttörésnek
tekintette, a valóságban azonban félmegoldás. Csak két ne-
gatív következményt említenék: 1. Mivel az adott keretszám-
ban az utolsó magyar hallgató általában nagyobb médiával
jutott be, az évek során több százra tehetõ azon hallgatók
száma, akiket a sikeresnek vélt kormányhatározat tandíjas
helyekre „számûzött”. 2. Mivel a nehézkes és pontatlan szö-
vegezésû kormányhatározat (talán akarattal) nem tesz külön
említést tandíjmentes és tandíjas helyekrõl, ezért az egyetem
vezetõsége aközött lavírozhat, hogy a tandíjas helyeket vagy
fele-fele arányban osztja szét a román és magyar diákok

között, vagy a tör-
vényre hivatkozva a
média csökkenõ
sorrendjében. Ez
történt az idei felvé-
telin, és ennek

„köszönhetõ”, hogy több tucat magyar diák elesett a tandíjas
továbbtanulás lehetõségétõl.

Alulírott a beiskolázási számok kérdését, a marosvásárhe-
lyi orvosegyetem helyzetét, a bizonytalan jövõképet, saját hi-
báinkat részletesen kielemezte „A beiskolázási számoktól az
önálló magyar tagozatig” címû írásában (Krónika, 2004.
március 5-7).

De mi történt azóta, fõleg az elmúlt hónapokban, hetek-
ben, napokban?

Az évek teltek, a magyar oktatás néhány írott rendelkezés
és számos kompromisszum alapján és többnyire behatárolt
keretek között mûködött tovább. A magyar oktatók alacsony
aránya megmaradt, az újonnan létrehozott szakok zöme (ki-
vétel az általános egészségügyi asszisztensképzés és a bába-
képzés) csak román nyelven indult és zajlik manapság is. Mi-
közben a felsõoktatás reformjára, a minõség követésére, az
oktatók elõléptetésére, az egyetem akkreditálására számos
rendelkezés, határozat jelent meg. No, és 2008-tól beindult
az angol nyelvû orvosképzés.

Eredmények? Hirtelen néhányat tallózok: apró kompro-
misszumokkal kicsikart behatárolt magyar oktatói helyek, a
MOGYE vezetése által is támogatott Tudományos Diákköri
Konferencia, egyre javuló kapcsolatok magyarországi orvos-
egyetemekkel, vendégtanár professzorok meghívásának
rendszeresítése, korszerûbb könyvtár, a nemrég tatarozott
egyetem parkjának fokozódó szépsége és a többi.

Kudarcok? A javuló lehetõségek ellenére a diákok érdek-
lõdése változó, a minõségi és felszabadult oktatás gyakorta
még várat magára, az elvándorlás csökkent ugyan, de még
mindig jelentõs (lásd: Ábrám Zoltán: Az erdélyi magyar or-
vosmigráció újabb hullámai, Korunk, 2011. április), a mél-
tánytalanul alacsony fizetések és a korlátozott lehetõségek
miatt nehéz oktatói pályára állítani a tehetséges végzetteket,
az egyetemünkön tanuló magyarországi diákoknak a mai
napig románul kell államvizsgázniuk stb., stb. Továbbá: a
MOGYE szenátusa tehetetlenségénél fogva ma is leginkább
szavazógépezet, mint értelmes vitafórum helyszíne.

Sikerek és kudarcok együttes eredménye, hogy a marosvá-
sárhelyi magyar orvosképzés ma egy olyan szekérhez hason-
lítható, amelyet egyre több ló egyre több irányba húz, miköz-
ben az alig-alig halad elõre, néhol akár téves irányba veszi
útját.

Az idén januárban megjelent legújabb tanügyi törvény a
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemet mul-
tikulturális egyetemként határozza meg, és nemcsak lehetõ-
séget ad a magyar (kisebbségi nyelvû) oktatás kifejlesztésére
önálló tanulmányi vonal vagy tagozat létrehozásával, hanem
azt elõ is írja (135. cikkely). Az egyetemi autonómia nyilván
az alkotmányban garantált jog marad, ám az egyetemi szená-
tusnak a döntéseit a törvény szellemében kell meghoznia
(123. cikkely).

A tanügyi törvény hatályba lépését követõen a MOGYE
vezetõibõl, szenátusi tagjaiból külön román és külön magyar
munkacsoport alakult, amelyek az egyetemi charta (belsõ
mûködési szabályzat) új formáján dolgoztak. Elõbbit a
román rektorhelyettes, utóbbit prof. dr. Szabó Béla
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Önálló magyar tagozat:
közeledünk vagy távolodunk?



dékánhelyettes irányította, és jelentõs szerepet vállalt benne
dr. Szilágyi Tibor professzor. A megbeszélések és egyezteté-
sek beindulásáról és menetérõl a magyar oktatók két alka-
lommal értesülhettek, amikor a dékánhelyettes összehívta
õket. Bár a szenátus idõközben megtartott gyûlésein a kér-
dés nem került még említésre sem, a kompromisszum körvo-
nalazódni látszott, az új szervezeti felépítésben létrehozandó
különálló román és magyar fõtanszékek (departament) lét-
rehozásában már-már senki sem kételkedett, amikor június
elején a MOGYE oktatóinak nyilatkozni kellett, hogy melyik
tagozathoz tartoznak. 

A június 9-i szenátusi gyûlésen akkor támadtak kételyek
egyesekben, amikor a szeptemberi licenszvizsga szabályzatá-
nak elfogadásakor az egyetem vezetõsége elzárkózott az új
tanügyi törvény által lehetõvé váló magyar nyelvû államvizs-
ga-védés lehetõségétõl, arra utalva, hogy a chartát majd
úgyis módosítani lehet, amikor idõszerûvé válik. 

Egy hétre rá, június 16-án az Orvosi Kari Tanácsban a ro-
mán fél – arra hivatkozva, hogy a magyar tagozatot a jelenle-
gi állapotában nem sikerülne akkreditálni és ez veszélyeztet-
né az egyetem létét – elállt az addigi megegyezésektõl, és
olyan chartát javasolt közvitára, amely a magyar tagozat lét-
rehozásának útján semmilyen elõrelépést sem jelentett az
addigi állapothoz képest. Az egyetemi szenátus mélységesen
csalódott magyar tagjai ezt követõen távol maradtak a szená-
tusi gyûlésrõl, amely döntésképtelennek bizonyult, és a júni-
us 20-ra újra összehívott szenátusi gyûlést sem erõsítették
meg jelenlétükkel. Bár a 38 tagú egyetemi szenátus 13 ma-
gyar tagja távol maradt, ezzel a kétharmados többségre nem
volt lehetõség, a chartatervezetet megszavazták, és – ezúttal
az új tanügyi törvény szellemében – közvitára bocsátották,
azaz egy hónapon át az egyetem honlapján megtekinthetõ
volt bárki számára.

Az új egyetemi charta végleges formájának elfogadására
hívatott szenátusi gyûlést július 22-re tûzte ki a vezetõség. A
vakációzó magyar diákok mindnyájan távol maradtak, vi-
szont a szenátus román diák-tagjai a tanárok képviselõivel
együtt teljes létszámban jelen voltak. És bár e gyûlés törvé-
nyességérõl is vitázni lehetne, mindez értelmetlen, hiszen
bebizonyították, hogy megvan a kétharmad, ha szükséges.

A szenátusi gyûlés jól átgondolt forgatókönyv szerint zaj-
lott. Elõbb különbözõ szabályzatok, dokumentumok részle-
tes megvitatására és elfogadására került sor, miközben a lé-
nyeget, a charta megvitatását és azon belül a magyar nyelv-
használat és önszervezõdés lehetõségeinek (azaz leginkább
beszûkítésének) megvitatását a legvégére hagyták. Bár el-
kezdõdtek a szabadságolások, az egyetemi életnek folytatód-
nia kell õsszel, és azt nem lenne etikus bojkottálni: elfogad-
tuk hát az oktatási szabályzatot, a nyugdíjazandó professzo-
rok tevékenysége meghosszabbítására vonatkozó lehetõsé-
geket és feltételeket, az új tanévben induló mesterképzõ ok-
tatási formákat, sõt a charta részeként, kiegészítéseként a
három prorektori tisztség leosztását, valamint a választási
szabályzatot is. Néhol egy-egy tartózkodással, ellenszavazat-
tal, ám többnyire az évek óta megszokott szavazógépezeti
stílusban.

A szenátusi gyûlés már négy órája tartott, amikor az új
egyetemi charta megvitatása, a magyar oktatók és egy szená-
tusi tag által benyújtott módosító javaslatok megbeszélése
következett. Miközben az ásványvizes palackok némelyikébe
sárga rózsa került - magyar civil kezdeményezésre gyûlés
elõtt minden szenátusi tag kapott egy szálat, de a többség

nem vette át -, és az asztalon virítottak a rózsaszállal együtt
járó zöld cetlik a János apostoli idézettel: „Szeressétek egy-
mást, amint én szerettelek titeket.”. 

A rektor mindannyiunk tudomására hozta, hogy õ és társai
egyetértenek a magyar tagozat létrehozásával, és ennek
érdekében „szimulálásra lenne szükség”, tehát akarják, de
nem lehetséges, mivel a törvényt be kell tartani. Márpedig a
magyar tagozat jelenlegi állapotában nem kapna
akkreditációt. (Amikor pártutasításra beindult a román
oktatás a MOGYE-n, vajon megfelelt minden akkreditációs
feltételnek? És ha van akarat és segítségnyújtás, akkor miért
nincs pár évnyi türelem is, mialatt új oktatói állások létesíté-
sével, a magyarországi egyetemek és oktatók szakmai segít-
ségével, az elõrelépések és a kutatási eredmények kibonta-
koztatásával sikerül majd megfelelni a feltételeknek?)

Végül szavazásra került sor.  Egy olyan egyetemi chartáról,
amelyben nyoma sincs a magyar tagozat, sõt még az annyit
vitatott magyar vonal létrehozásának sem (amikor az elõbbit
elvetették, még azt a lehetõséget sem adták meg, hogy leg-
alább az utóbbiban gondolkodjunk). Egy olyan szabályzatról,
amely említést sem tesz magyar nyelvû gyakorlatról, állam-
vizsgáról, mesterképzésrõl, doktorálásról, bár a tanügyi tör-
vény szabad utat nyit elõttük. 

Egy olyan dokumentum került terítékre, amely az eddigi-
hez képést visszalépést jelent. Hiszen a chartát kiegészítõ
választási szabályzatban a román fél még azt az eddig gya-
korlatban levõ gesztust sem teszi meg, miszerint a kari ta-
nácsba beválasztott tagokat külön választják meg a román és
magyar oktatók, onnan kezdve viszont mindenki szavaz ro-
mán és magyar szenátusi tagokra és tisztségviselõkre. Tehát:
amíg eddig a magyar oktatók saját képviselõiket juttatták
tovább, akik közül a román többség választotta meg például
a magyar rektorhelyettest, addig az új szabályzat szerint bár-
ki jelöltetheti magát, és a gyakorlatban majd a kétharmados
többséget élvezõ románság dönt. Pédául arról, hogy a
MOGYE szenátusa magyar oktatói közé ne jámbor, saját lel-
kiismeretükkel küszködõ, jóindulatú és ügyszeretõ képvise-
lõk kerüljenek, hanem leginkább „bólogató jánosok”.

Mi más maradhatott hátra a maratoni és ominózus szená-
tusi gyûlés utolsó mozzanataként: a rektorhelyettes kivételé-
vel a jelen levõ magyar szenátusi tagok felálltak, és a terem
elhagyására készülõdtek. Távozásig még végig kellett hall-
gatnunk a rektori útmutatásokat, az alapos fejmosást és az
igazolatlan távolmaradások miatt esedékes kizárás lehe-
tõségét. A rektorhelyettes, akinek legmagasabb magyar tiszt-
ségviselõként egyetlen hozzászólása sem volt az egész szená-
tusi gyûlésen, két perc múlva hagyta el a termet. Kommentár
nélkül... 

Hiteles tájékoztatásom talán igen hosszúra sikeredett, de a
MOGYE szenátusa magyar oktatói nevében tisztáznom kell:
a magunk részérõl minden lehetségeset megtettünk, ennyire
tellett, és immár a helyzet meghaladott bennünket.

A tanügyi törvény értelmében a tanügyminisztérium át-
vizsgálja az egyetemi szenátusok által elfogadott és felter-
jesztett chartát, hogy megfelelnek-e a törvény szellemiségé-
nek. Tehát innen kezdve politikusainkon áll vagy bukik: a
gyakorlatban is be tudják-e bizonyítani, hogy a tanügyi tör-
vény valóban elõrehaladást és nem visszafejlõdést jelent a
magyar nyelvû orvosképzés részére.

Amennyiben viszont nem történik elõrelépés, ne csodál-
kozzanak, ha az idén tandíjas helyekre be nem jutó potenciá-
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lis orvostanhallgatók és családtagjaik, a nagyszerûnek beha-
rangozott, ám csapnivalóan alkalmazott törvények szenvedõ
alanyai nemcsak most, hanem a választások idején is kiáb-
rándultak lesznek.

Mivel a fenti történet személyes és közösségi csalódottság-
ról szól, legalább említenem kell saját hibáinkat, széthúzá-
sunkat, helyenként egyéni és nem közösségi érdekérvényesí-
tésünket. Sajnos, húsz év távlatában még mindig nincs egy

egységes, pozitívabb jövõképet elõrevetítõ stratégia az erdé-
lyi (marosvásárhelyi) orvosképzés ügyében. 

Hogy a metaforikus képnél maradjak: a sokfelé húzó lovak
helyett ideje lenne már két olyan paripát befogni a magyar
orvosképzés szekérrúdjához, amely jó irányba és minél
elõbbre vinné a szekeret.

Dr. Ábrám Zoltán egyetemi tanár,
a MOGYE szenátusának tagja
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Nem adják fel: sétáló tilta-
kozás a MOGYE-ért

„Ha kell, a román nemzeti ünnepen is itt leszünk a város
fõterén, és kettesével sétálva tiltakozunk a Marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen a magyar diákokat és
tanárokat érõ etnikai diszkrimináció ellen” - jelentette ki a
Krónika megkeresésére Ádám Valérián. A Romániai Ma-
gyar Orvosi és Gyógyszerészeti Képzésért Egyesület
(RMOGYKE) titkára immár nyolcadik napja rója többed-
magával Vásárhely fõbb utcáit, figyelemfelkeltõ feliratokat
viselve fehér orvosi köpenyén és narancssárga ernyõjén.
„Magyar intézeteket akarunk a MOGYE-n!”, „Az egyetemi
autonómia nevében nem sérthetõk meg az ország többi törvé-
nyei”, „A tanügyi törvényt nem vitatjuk, hanem végrehajtjuk”,
„Egyenlõséget a MOGYE-n” - csak néhány azon jelszavak
közül, melyek nyomtatott formában kaptak helyet a naponta
sétáló, mintegy tizenöt fiatal öltözékén. 

A civil szervezet azok után volt kénytelen ezt a nem min-
dennapos tiltakozó formát választani, miután a polgármeste-
ri hivatal elõbb a fõtéri körmenetet tiltotta be, majd a tájé-
koztató sátor felállítását akadályozta meg. „Az elsõ nap a he-
lyi rendõrök belénk kötöttek, de nem tudtak egyetlen olyan
törvénycikkelyt sem felmutatni, amely alapján egy sétáló
embernek meghatározható lenne az öltözéke” - mondta el

Ádám Valérián. Éppen ezért a RMOGYKE aktivistái - akik
többnyire az intézmény volt és jelenlegi diákjai közül kerül-
tek ki - mindössze kettesével járják az utcákat, hogy a ható-
ság emberei még a gyülekezési törvényre hivatkozva se köt-
hessenek beléjük. A járókelõknek így is alkalmuk nyílik a til-
takozó szlogenek komótos elolvasására.

Az elsõ hét mérlegérõl a RMOGYKE-titkár elmondta, az
utcán sok magyar ember gratulál, és kitartást kíván. Hason-
lóan járt el az intézmény több tanára is, akik telefonon kö-
szönték meg a fiatalok bátor kiállását. Ezzel szemben a ro-
mánok általában ellenszenvvel fogadják a különös tüntetõ-
ket, és olykor sértõ megjegyzéseket tesznek, vagy tendenció-
zus kérdésekkel fordulnak hozzájuk. „Ilyenkor elmagyaráz-
zuk, hogy közel fél évszázaddal ezelõtt az egyetem magyar ok-
tatói mekkora erõfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy az
egyetlen tollvonással létrehozott román tagozat mûködõképes
legyen. Azt is elmondjuk, hogy a magyar tagozat létrehozása
nem csorbítja a románság érdekeit. A legtöbben csendben hall-
gatják végig, majd szégyenkezve távoznak. Persze olyan járókel-
lõ is akadt, aki irredentizmussal vádolt bennünket, sõt az egyik
kifejtette, hogy a magyar oktatás kiteljesítése egy újabb lépés
lenne Erdély Magyarországhoz való csatolása folyamatában„ -
tette hozzá nevetve Ádám Valérián. Ennél sokkal kellemet-
lenebbnek bizonyult az az eset, amikor a sétáló fiatalokat
néhány román suhanc szinte egy órán keresztül követte, és
folyamatosan az 1990 fekete márciusában divattá vált
magyarellenes jelszavakat skandált. (Krónika)
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iskola nyitja meg kapuit. Ezzel e váro-
sok jelentõsen megerõsítik kisebbség-
védelmi állásaikat, ami az elhanyagolt
Partium reneszánszának lehet nyitá-
nya. Az anyagi gondok viszont hatal-
masak, irdatlan összegeket igényel a
lepusztult épületek rendbehozatala. A
margittai Horváth János iskolaközpont
kéri a világ bármely pontján élõ nem-
zettársaink segítségét, szükségük van
laboratoriumi és irodai felszerelések-
re, sporteszközökre, bármilyen anyagi
vagy egyéb természetû támogatásra.
Elérhetõségek:

telefon +40-745-650-987;
e-mail: nagygabriella@yahoo.com

Figyelembe véve a 2011. szeptember 13-án tartott
szenátusi gyûlés kimenetelét és az egyetemi
Chartát övezõ felfokozott médiavisszhangot, a

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGyE) Szenátusának magyar
oktatói a következõ állásfoglalást teszik közzé: 

Az új Oktatási Törvény egyértelmûen elõírja a magyar tagozat létrehozását, de ennek
gyakorlatba ültetését az egyetemi Szenátus jogkörébe utalja. Sajnos, minden erõfeszíté-
sünk ellenére a MOGyE Szenátusának kétharmados román többsége ezt megtagadta. 
Felelõs vezetõink is felismerték ezen probléma jelentõségét. Ezt tanusítja a 2011. szep-
tember 2-i anyanyelvi oktatási szeminárium megrendezése is, de az itt elhangzott ígére-
tek ellenére nem történt érdemi elõrelépés. Bár a Tanügyminisztérium módosításra
visszaküldte a Chartát, a magyar tagozat létrehozásának hiányával kapcsolatban semmi-
lyen kifogást nem emelt, és az észrevételek zöme jelentéktelen formai dolgokra vonat-
kozik. 
A közvélemény tudomására hozzuk, hogy a magyar tagozat létrehozására a rendelkezé-
sünkre álló összes törvényes lehetõséget  kimerítettük. Tekintettel a közelgõ egyetemi
évkezdésre, sürgõs jogorvoslatot kérünk, elsõsorban a Kormány felelõs vezetõitõl és
választott képviselõinktõl. Ellenkezõ esetben felgyorsul a magyar anyanyelvû oktatás
régóta tartó felmorzsolódása.

A MOGyE Szenátusának magyar oktatói: prof. dr. Nagy Örs, rektorhelyettes; prof. dr.
Szabó Béla, Általános Orvostudományi Kar, dékánhelyettes; prof. dr. Kovács Dezsõ,
Fogorvostudományi Kar, dékánhelyettes; dr. Sipos Emese, Gyógyszerészeti Kar,
dékánhelyettes, egyetemi docens; prof. dr. Ábrám Zoltán; prof. dr. Egyed-Zsigmond
Imre; prof. dr. Szilágyi Tibor; dr. Lõrinczi Zoltán egyetemi docens; dr. Szatmári
Szabolcs egyetemi docens
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(folytatás elõzõ lapszámunkból, befejezõ rész)

1830-ban a Fõkonzisztórium a kollégiumi nevelés megrefor-
málását tûzi ki célul, a korszerûsítõ tanterv kidolgozásában a
két legnagyobb tapasztalattal rendelkezõ professzor, Bolyai
Farkas és Dósa Elek vesz részt. Elõtérbe helyezték a modern
nyelvek, a nemzeti történelem, a technika oktatását. (Az erdé-
lyi kollégiumokban a magyar nyelven való oktatás csak a negy-
venes években lesz általános minden tantárgyra.) Még néhány
évtizednek kell eltelnie, míg 1868-ban bekövetkezik az Eötvös
József-féle tanügyi reform, és létrejön a ma mindenki által
ismert elemi, gimnáziumi, liceumi oktatás a kollégiumban.
Már Bolyai Farkas ottlétének kezdetétõl a tanulók ismeretei-
nek minél inkább megfelelõ árnyalt osztályozási rendszert, a
következõ érdemjegyeket, azaz minõsítéseket használják:
eminens, fere eminens, bonus, fere bonus, mediocris, fere
mediocris, infra mediocritatem. 1816. július 16-án maga
Kazinczy Ferenc látogat Marosvásárhelyre, megtekinti a
Teleki Sámuel könyvtárát, de a kollégiumban is látogatást
tesz. (Ezután nevezik el az Ebhát utcát, melyben a kollégiumi
tanárok lakásai voltak Kazinczy utcának) A XVIII. század
végén alapított Nyelvmívelõ Társaság fennállásának legszilár-
dabb alapja a kollégium, a tudományos munkában leginkább
a kollégium tanárai vesznek részt, az anyanyelvi kultúráért
folytatott harc mindkét intézmény célja. Még Csokonai is fel-
figyel erre a küzdelemre, versben üdvözli a Maros menti
várost: „A ti szavatokra lelkem felhevüle/ És Vásárhely kies hal-
mára repüle.”

1848 tavaszán a kollégium diáksága lázba jön a pesti forra-
dalom hírére, szervezkednek, fáklyás felvonulást rendeznek a
Bodor Péter-kúthoz, lelkesítõ beszédeket mondanak, önkén-
tes katonai gyakorlatokat tartanak, és május elején kérik,
hogy a tanítás az országgyûlés megkezdése elõtt fejezõdjék be,
nem akarnak semmirõl lemaradni. A kollégium ifjúsága kiraj-
zik az ország minden pontja felé, késõbb tömegesen jelent-
keznek a honvédezredekbe. Ám novemberben megtapasztal-
ja a város és a kollégium, mit jelent az ellenség jelenléte.
November 5-én Gedeon osztrák altábornagy elfoglalja a
várost, a diákok szállását az osztrák õrség foglalja el, a kollé-
gium könyvtárát feldúlják, elhurcolják a fiatalság példaképét,
Török János tanárt. De fordul a kocka, röviddel ezután Bem
vonul be a városba, a sebesült honvédeket a kollégiumban
ápolják. A kollégium nyomdája szüntelenül ontja a röpira-
tokat, felhívásokat, közleményeket. 1849 tavaszán még mindig
nincs tanítás, a diákok a kormánybiztos rendeletére a várban
töltényeket készítenek, ott dolgoznak tanáraik, Mentovich
Ferenc, Dósa Elek, Irinyi János irányítása alatt. De az össze-
omlás már közel van, Bem még Vásárhelyen rendezi a csapa-
tait Segesvár után, aztán Szeben felé indul, sebesültjeit a kol-
légiumban hagyva. A következõ napokban már orosz cári
katona (ilyen késõbb is lesz még errefelé a XX. század köze-
pe felé, ha nem is cári, de orosz) posztol a kollégium bejára-
tánál, nehogy a honvéd sebesültek megszökjenek, mielõtt a
várbeli börtönbe átvinnék õket. A legnagyobb kárt a császári
csapatok okozzák a kollégiumnak, több hónapon át katonai

gyakorlótérnek használják az iskolát. A szabadságharc vég-
napjaiban az egykori diákok a környékbeli falvakban bujdos-
nak, vagy már fogolytáborokban szenvednek. Sokan elestek a
harcokban. Nem mindenkinek sikerül az, amit Koncz József,
a kollégium késõbbi tanára véghezvitt, a gyulafehérvári
fogolytáborból szökött meg, hamis iratokkal magával vitt 25-
30 székely fiút is. Természetesen nem ezért, hanem késõbbi
tudós tanári munkájáért, a hatodik magyar nyelvemlékként
ismert Marosvásárhelyi sorok felfedezéséért kapja majd az õ
nevét a nyelvemléket rejtõ kódex a Koncz-kódex nevet.
Legendás könyvgyûjtõ szenvedélye ismert volt a városban, a
kollégium könyvtárát buzgón gyarapította, értékes példányok-
ra bukkant idõnként. Így került a könyvtárba egy kis hártyala-
pú könyvecske, melynek belsõ borítójára maga Koncz József
jegyezte fel: „E ritka példány Erdõszentgyörgyön a Rhédei-most
Würtenberg könyvtárból került az ott lévõ kereskedõ lomtárába.
Ott meglátván, megvettem és adtam a mvásárhelyi ev. ref. tano-
da könyvtárának 1860-ban. Koncz m.p.” Ebben a könyvecské-
ben rejtõzött a késõbb hatodik magyar nyelvemléknek tartott
XV. századi magyar írás.

1849. december 1-jén megkezdõdhet a tanítás, a diákok sor-
sát a nemzeti tragédia mindenben befolyásolja. A korábbi 148
diákból csak 25 jelentkezik, a többiek fogolytáborban, vár-
börtönben, bujdosásban sínylõdnek. Csak az alsóbb osztál-
yokban folyik a tanítás, az idõsebb tanulókról és a tanárokról
kimutatás készül, ki milyen minõségben vett részt a forrada-
lomban. A szebeni börtönébõl szabadult Török János tanár
részt vesz 1852-ben a Kossuthtól kapott megbízás alapján
Makk Károly volt honvédezredes által a Székelyföldön szerve-
zett összeesküvésben. Ezért 1852 januárjában letartóztatják,
Dósa Elek tanárt és 12 diákot szintén elítélnek, legtöbbjük a
gyulafehérvári és szebeni börtönben raboskodik. 1854. márci-
us 1-je szomorú nap a város és a kollégium életében: a posta-
réti vesztõhelyen kivégzik az összeesküvés három vezetõjét,
Török János tanárt, Horváth Károlyt és Gálfy Mihályt. 136 év
után Török professzor halálával megszûnik a teológiai tan-
szék a kollégiumban. A református zsinat határozata alapján
a teológiai fõiskolát Kolozsváron állítják fel.

1850-ben Bolyai Farkas nyugdíjazását kérte, az egyházi fõta-
nács azzal fejezte ki a tudós professzor iránti nagyrabe-
csülését, hogy teljes fizetéssel nyugdíjazta, szolgálati lakását is
meghagyta. Az idõs professzor az önkényuralom éveiben is
bejárt a diákok közé, ahol lehetett, védte a kollégium érde-
keit. 1856. november 20-án újabb veszteség érte a kollégiu-
mot, meghalt Bolyai Farkas, adta hírül a kollégium csengõje
és a vártemplom harangja. 

A század végére az iskola anyagi helyzete semmit nem javul,
a diáklakások túlzsúfoltak, az egészségtelen és rendszertelen
étkezés miatt gyakoriak a járványos betegségek. A kollégium
orvosa felhívást tesz közzé a város lakosai között, hogy akad-
na-e néhány olyan család, mely havonta egyszer tíz diák részé-
re „egy fazék húsos ételt fõzetne”, rendesen megetetné a min-
dig éhes diákokat. Hetvenegy család jelentkezett, ez lett a
„kegykosztosok intézménye”, mely aztán sok évig mûködött
még. Ám így is sokan voltak még, akik évekig az otthonról
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hozott száraz élelemmel „ládájukból” étkeztek, bizony inkább
sínylõdtek. A millenniumi ünnepségek pompája sem feledtet-
te a kollégium nehéz helyzetét. A beadott kérelmek hatására
a kollégium az 1901/1902. tanévtõl az államilag segélyezett
gimnáziumok sorába lépett, ettõl kezdve a bentlakó tanulók
reggeli, ebéd és vacsora ellátásban részesültek.

1908. szeptember 10-én ünnepélyesen lerakták az új kollé-
gium épületének alapkövét. Csíki Lajos igazgató, maga is haj-
dani kollégiumi diák beszédében az öreg iskola harcos múlt-
ját, helytállását elevenítette fel. Ma már alig elképzelhetõ, de
egy év elteltével az új épület, mely ma is dísze a városnak,
elkészült. Az új épület birtokbavételével egyidõben Bolyai
Jánosnak, a kollégium legnagyobb egykori diákjának a refor-
mátus temetõ egyik félreesõ helyérõl földi maradványait áthe-
lyezték a cinterem mellett nyugvó apja hamvai mellé. A két
Bolyi síremléke ma is a kollégium öregdiákjainak, a tudo-
mánytisztelõknek zarándokhelye.

Az új kollégiumnak nem sokáig örülhettek, hamarosan a
háború szólította el a tanárokat a katedráról, a diákokat az is-
kolapadból, a frontra induló katonavonatok vitték vég nélkül
a fiatal férfiakat. A iskola homlokzatán mind gyakrabban jele-
nik meg a gyászlobogó. Az internátusban katonák laknak, az
étkezdében tiszti konyhát rendeznek be, aztán katona-
kórházat az osztálytermekben. 1916 augusztusában az inter-
nátus menekültekkel telik meg, a 210 hely 500 menekültnek
ad fedelet. A román betörés hírére a kollégium vezetõsége
ládákba csomagolja a kollégium muzeális értékeit, és a buda-
pesti Nemzeti Múzeumba szállíttatja megõrzés végett. Nem
sejthetik, honnan is tudhatnák, hogy röpke három év múlva
Budapest utcáin masíroznak a román katonák, és elsõ dolguk
a múzeumok értékeinek elhordása, míg meg nem állítják
õket. A kollégium a vihar elmúlását várja, nem tudja még,
hogy sorsa össze van kötve Erdély végzetével, hogy olyan idõk
következnek, melyben az anyanyelv, az õsi kultúra kerül vég-
veszélybe.

Az 1920/21-es tanévben elõször tanítanak a kollégiumban
román nyelvet és irodalmat. Az akkori igazgatónak azonnali
hatállyal el kell távolíttatnia a magyar címert mint idegen ál-
lam felségjelét az épület homlokzatáról. A több darabra tört
címert a könyvtár folyosóján helyezik el. Aztán 1921. május
13-án a kollégium tanári kara a tanári szobában leteszi a
hûségesküt a miniszteri megbízott elõtt, aki nem más, mint a
többi magyar oktatási intézménnyel együtt elvett Állami
Leánygimnázium rögtön Al. Papiu Ilarian Liceumra átkeresz-
telt „román iskola” új román igazgatója. Jó híre volt a re-
formátus kollégiumnak román körökben, mert 1933-ban az
iskola egyik jó elõmenetelû, jó magaviseletû diákját, Kováts
Iván II. b osztályos tanulóját választja ki a Siguranta az erdé-
lyi magyar gimnáziumi jelöltek közül, hogy a trónörökös
Mihai, késõbbi román király osztálytársa legyen. Ugyanígy vá-
lasztanak egy osztálytársat a szász gimnáziumi tanulók közül.
Jellemzõ a kisebbségi iskolák akkori helyzetére, hogy 1934-
ben az érettségi vizsgára, melyet a vásárhelyi diákok számára
a kolozsvári Regina Maria Liceumban tartottak egy román
egyetemi tanár elnökletével, a tizenkilenc jelentkezõ magyar
kollégiumi diák közül az írásbelin valamennyien megbuktak,
szóbelire nem is jelentkezhettek. Példátlan, megalázó eset a
kollégium történetében, a kisebbségi lét tükre. Voltak olyan
családok, melyek átküldték útlevéllel gyermekeiket
Magyarországra, itt érettségiztek le, itt folytatták egyetemi
tanulmányaikat, családjukat csak 1940 õszétõl, Észak-Erdély
visszacsatolásának napjaitól látták viszont. 

Az 1940/41-es tanév tantárgyfelosztása, órarendje még a ro-
mán Nemzetnevelésügyi Minisztérium utasításainak meg-
felelõen készült el, ám „Likasszák már az égben fenn a rostát,/s
a csillagok tengelyét olajozzák/szorgalmas angyalok./És lészen
csillagfordulás megint”- a költõk ezt mindig tudják, így aztán
készült egy másik tantárgyfelosztás is még azon az õszön,
melyet már a magyar Vallás-és Közoktatási Minisztérium írt
elõ. De azt is, hogy október 16 és november 3-közötti idõt a
tanulóknak az új történelmi helyzettel való ismerkedésre kell
biztosítani. Emelni kell a magyar nyelv heti óraszámát, de meg
kell tartani heti két román órát is. Közben gyakran érkeznek
vendégek az anyaországból, például Hóman Bálint vallás-és
közoktatási miniszter, majd 1941 nyarán immár másodszor
Móricz Zsigmond (elõször 1926. december 12-én járt a kollé-
giumban, a fõbejáratnál a tanári kar és a diákok fogadták a
nagy írót, ez az anyaggyûjtés idõszaka volt az Erdély trilógia
megírásához) látogatja meg a kollégiumot. Benkõ Samu
meséli el visszaemlékezéseiben, hogy az író a kollégium dísz-
termében felolvasta Az ebéd címû novelláját, miközben az
örökké éhes diákseregre idõnként vetett egy-egy együttérzõ
pillantást.

A kollégium 1940-1944 között is hagyományaihoz híven õrzi
demokratikus szellemiségét, a tanári kar szigorúan tilt minden
faji üldöztetést, az iskola haladó, toleráns szellemisége szinte
demokratikus szigetet képez a háborús években õrizve szelle-
mi függetlenségét. A háború közeledik, 1944 elején hadikór-
ház foglalja el a kollégiumot, a diákoknak a helyi Római
Katolikus Fõgimnázium (II. Rákóczi Ferenc nevét viseli) ad
otthont, majd március 30-án hirtelen befejezõdik a tanév. Ez
már a búcsú az õsi kollégiumtól, a kistemplomban megtartott
istentisztelet balsejtelmekkel teli, de még felszárnyal a 244.
zsoltár „Tebenned bíztunk eleitõl fogva...” Az ország keleti
határainál végtelen hadak gyülekeznek, az értékeket ismét
menteni kellene, de hova. A kollégium értékeit az utasítással
szembeszállva ezennel nem menekítik a Dunántúlra, a város-
ból nem viszik el. De az életet menteni kell, tanulók, tanárok
menekülnek a közeledõ front elõl. De nem mindenki. A
maradók összehívják a vizsgáikkal elmaradt tanulókat, és
levizsgáztatják õket. Vizsgáztatás közben éri magas röppályá-
jú lövedék a németekkel együtt menekülõ szász lakosságot a
városból kivezetõ úton. A kollégium közelében a régi várme-
gyeháza pincéjében a riadt vásárhelyiek számolják a becsapó-
dásokat, az õsi iskolát is találat éri.

Az orosz csapatok 1944. szeptember 28-án vonulnak be a
városba, idegen, soha nem hallott-látott katonacsizmák csat-
tognak a fõtéren, idegen vezényszavak hangzanak, egy idegen
kultúra, soha nem tapasztalt társadalmi viszony rendezkedik
be Európának ezen a felén. Szülõk, tanárok, diákok fognak
össze, hogy rendet rakjanak a szétdúlt kollégiumban, hogy
megteremtsék a tanítás feltételeit. Külsõ segítségre nem szá-
míthatnak. A téglagyártól hosszú sor kígyózik a kollégium
felé, diákok és tanárok tetõcserepeket hoznak a karjukon,
semmiféle szállítóeszköz nincs, a talicska is hiánycikk. A tetõt
szorgos kezek javítják, és hordják mások a mészégetõbõl a
meszet. Máshol még háború van, de novemberben a bedesz-
kázott ablakú termekben megkezdõdik a tanítás. A tanári kar
nagy részét elsodorta a háború, a nagyobb diákokat pedig
leventeként sodorja tovább Európa országain át a világégés,
volt osztályaik létszámából 60% hiányzik. Az 1945-ös tanév-
ben valamennyi erdélyi iskola a román Közoktatásügyi
Minisztérium hatáskörébe kerül. A nyugdíjas tanárok helyze-
te a legsúlyosabb, mint volt felekezeti iskolai tanárok állami
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nyugdíjra nem jogosultak. Tisztogató bizottságok kezdik meg
a mûködésüket, ezek nyíltan bíztatják a diákokat, hogy írás-
ban jelentsék, ha valamelyik tanárral kapcsolatban fasiszta
vagy elnyomó jellegû magatartásról tudnak az 1940-44-es idõ-
szakban. Az oktatás színvonala csökken, a diákokat, tanárokat
mozgalmi munkára kényszeríti a párt. Az iskola, mely erede-
tileg 12 osztály számára épült a század elején, most kétezer
diákot kénytelen befogadni, átlagosan 43 fõs az osztálylét-
szám. 1947-ben még megünneplik március 15-ét, az iskola
kórusa még elénekelheti Petõfi Nemzeti dalát, hosszú évtize-
dekig utoljára.

Az 1948 augusztusában kiadott Dekrétum kimondja az egy-
házi javak államosítását, az egyházak minden ingó és ingatlan
vagyonának elkobzását, ezennel megszüntetik a magán és
felekezeti iskolákat. A marosvásárhelyi Református Kollé-
gium eddigi 391 éves története után új szakasz kezdõdik: el-
veszti minden önrendelkezési jogát. A középiskola szovjet
mintára 3 évbõl épül fel (VIII-IX-X), így aztán voltak diákok,
akik 16 évesen érettségiztek. A dísztermi szószéket és az Úr
asztalát az elkobzás elõl a vártemplomba menekítették. A kol-
légium új neve Marosvásárhelyi Magyar Fiúlíceum, de a város
alig jegyezte meg, máris változott néhány évenként az in-
tézmény neve. Törölték az új tantervbõl a latint, a görög-ró-
mai kultúrát, lélektant, mûvészettörténetet, logikát, az orosz
nyelv a magyar nyelvvel azonos óraszámot kapott. A Maros
Magyar Autonom Tartomány megalakulása után, 1952-ben az
iskola új neve Josif Ranghet Magyar Tannyelvû Fiúlíceum lett.
Hogy ki volt a névadó? Természetesen magas pártfunkciót
betöltõ személy, semmilyen szálon nem kapcsolódott az isko-
lához, hamarosan emlékét is elsodorta az idõ. 1955-ben a kol-
légium mintegy 65 ezer kötetes könyvtárát a Bolyai-relikviák-
kal együtt a Teleki Tékában költöztették. Ugyancsak ettõl az
évtõl a testnevelési középiskolát a kollégiummal egyesítették,
megindult a román tagozat szervezése is, és a diáksereg nagy
örömére a koedukált osztályok is beindultak. 1956-ban Bolyai
Farkas halálának centenáriuma adott alkalmat arra, hogy a
kollégium felvehesse a Bolyai Farkas Középiskola nevet. A
következõ év szeptember 8-án a kollégium fennállásának
négyszázadik évfordulójára emlékeztek, felavatták Izsák
Márton és Csorvássy István Bolyaiakat ábrázoló szobrát az
iskola elõtti parkban. Ettõl az évtõl az oktatás idõtartama
négy év lett, az osztályozás pedig belépett a tízes rendszerbe.
A következõ években a Bolyai középiskolát egyesítik a Papiu
Ilarian román középiskolával, teljes osztályokat helyeznek át
egyikbõl a másikba tanáraikkal együtt, így lesz a Bolyai vegyes
iskola. Eleinte csak néhány román osztályt vittek be a kisebb-
ségi iskolákba Erdély-szerte, ez volt a taktika, csak néhány
tantárgyat tanítottak román nyelven, és ahogy nõtt a többségi
jelenlét, mind szerényebb, megtûrtebb, jelképesebb, visszahú-
zódóbb lett a kisebbségi jelenlét. A hetvenes években ismét új
nevet kap a hajdani kollégium, Bolyai Farkas Matematika-
Fizika Líceum, már mechanika, automatizálás, anyagtechno-
lógia, mûszaki rajz tantárgyakat oktatnak, könnyûipari osztá-
lyokat indítanak, mérnök tanárok tanítanak ezeken a szako-
kon. Volt-nincs kollégium! A tanulók az iskola mûhelyeiben
dolgoznak, termelési gyakorlatokon vesznek részt a város üze-
meiben. 1984-ben kinevezik a kollégium fennállása idejének
elsõ román igazgatóját, hát elkövetkezett ez is. Ekkor már ja-
vában érvényesül a kollégium négyszázadik évfordulója óta
beindult irányzat, vagyis Bolyai Líceum hagyományait meg-
semmisítõ folyamat, a sûrûn váltogatott engedelmes igazgatók
közremûködésével, a kollégiumi hagyományok eltörlése, az

iskolamúzeum anyagának eltüntetése, a végzõsök tab-
lókészítésének megtiltása, a ballagási ünnepségek korlátozá-
sa. Hihetetlen, de így volt, az iskolát megbüntették, mert a
falak festésében dominált a zöld, a magyar irredenta zöld szín,
ugyanezért ez idõben a Kultúrpalota kerítését is átfestették
zöldrõl feketére. Tiltják a kollégiumi kisharang megszó-
laltatását, cenzúrázzák a kicsengetési kártyák mottóit, csak a
pártfõtitkár beszédeibõl szabad idézni, cenzúrázzák a szín-
játszó csoportok repertoárját, eltüntetik az osztálytermekbõl
a magyar irodalomból vett idézeteket, megtiltják az osztályok-
nak, hogy a temetõben a régi nagyhírû tanárok síremlékeit
gondozzák.

A város, az iskola megszenvedett 1989 decemberéért. A 432
éves Bolyai kollégium vissza kívánta állítani a régi állapotot,
magyar tannyelvûvé szeretett volna válni ismét. A román
tagozat tanárai és diákjai ellenálltak, a folyosókat, termeket
tüntetõ, sztrájkoló diákok lepték el, a városi tanfelügyelõség
határozatának nem tudtak érvényt szerezni, miszerint a
Bolyai magyar, a Papiu román tannyelvû legyen. A Bolyai
román tagozatos diákjainak szülei minden fórumon til-
takoztak a döntés ellen, szeparatizmusnak minõsítették a
határozatot. E sorok írója 1990. január elején, amikor Erdély
– szerte folyt már a harc a magyar iskolák visszaszerzéséért,
éppen Marosvásárhelyre, régi iskolájába, a Bolyai Kollégium-
ba vitt segélyszállítmányt Paksról. Így tanúja lett a magyar diá-
kok elkötelezett, bátor harcának, melyet jogaikért folytattak.
Elmondták, hogy román diáktársaikat befolyásolják tanáraik,
felkészítik a vitákra, a Nemzeti Megmentési Front irányítja
õket, Judea ezredes (a márciusi vásárhelyi pogrom késõbbi
irányítója) személyesen oktatja ki a román diákokat, akik esz-
közzé váltak a felnõttek kezében az éles politikai vitában.
Pedig az elõzetes megállapodás szerint a megbeszéléseken
csak a diákok vehetnének részt. Azt hangoztatják, hogy
magyar diáktársaik felrúgják a barátságot, hogy õk már régóta
itt vannak, s most azt akarják, hogy elmenjenek. Õk azonban
emlékeztetik a román diákokat, hogy ez az oktatási intézmény
1557-ben alakult, azóta 433 év telt el, az elsõ román osztály
pedig csak 1961 óta van az épületben. Nem tudják megérteni,
hogy mi jogainkat követeljük, s ami jár nekünk, azt nem tõlük
vesszük el. Õk azt hallották szüleiktõl és tanáraiktól, hogy mi
ellenségük vagyunk, soviniszták, és rosszat akarunk az ország-
nak – panaszolják a diákok a paksi látogatóknak. 

Hosszú évek nehéz küzdelmei elõtt állott az iskola, csak
késõbb, évek múlva térhetett vissza a Bolyai-szellem az õsi
schola falai közé, mely talán visszavezeti a kollégiumot az
elrabolt európai értékekhez. 1991-ben az iskola igazgatója,
Klementisz János így búcsúztatta ballagó diákjait: „Indulj!
Talpig bolyaista vagy! Te nem félsz a nagybetûs ÉLETTÕL! Te
nem könnyezel! S ha kezet fogsz velem, velünk, azt nem árnyékos
lélekkel teszed. Elmenvén innen, ne feledd, az õsi skóla mindig
visszavár. Valaki itt mindig áll a vártán, s figyeli, várja a hazaté-
rõt. Ha nem én, ha nem õ, de valaki mindig várja meleg szóval,
tiszta szívvel a visszatérõ másik fiút, lányt, s ha az Idõ amazt ros-
táján kiejti, annak fiát, lányát s így a végtelenben, mindig
tovább…” 

A kollégium hajdani dísze a homlokzaton állt, egy kék ala-
pon fehér szárnyas angyal, kezében toll és könyv, lába alatt
olajág, a Református Kollégium jelképe. Visszakerül-e valaha
a helyére? Igen, visszakerült 2007-ben. 

Ma az erdélyi szórványközösségek megmaradása tekinteté-
ben létfontosságú az erõs magyar iskolák léte. Így kerülhetett
sor az elmúlt években többek között Szamosújváron a válasz-
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úti Kallós Zoltán Alapítvány és a szamosújvári Téka
Alapítvány összefogásának köszönhetõen új szórványkollégi-
um létrehozására. És így sikerült hosszú évtizedes kihagyás
után Máramarosszigeten az elorzott magyar oktatási in-
tézmények helyébe ismét magyar iskolát létrehozni. A jövõ
útja bizonyára az önálló iskolaközpont és kollégium mûköd-
tetése Erdélynek azokon a vidékein, ahol a magyarok szór-
ványban élnek.

*
1903, november. Ady Párizsba indulása elõtt megállt a zila-

hi Wesselényi Kollégium új „palotája”, a ma is ugyanazon fõ-
téri épület elõtt. Az új falak mögött képzeletében a jól ismert
régit kereste: „Hol vannak a régi falak? Azokhoz a falakhoz
nekem jussom van. Azok a falak az én lelkem egyik része. A
nagyobbik része. Az én lelkemet itt formálták e cifra falak helyén.
Aki vagyok, az négy zilahi esztendõ által vagyok. És más nem
lehetek. E négy esztendõnek minden perce determináló perc volt.
Minden perce végzetesen szabogatta ki utamat. Visszahoztam,
íme, a lelkemet oda, ahonnan kaptam. Itthon vagyok, hiszek és
búcsúzkodom. Majd visszatérek újra, s beszámolok a helynek,
mely lelkem formálta.”

Mi szabta meg ezeknek az iskoláknak az arculatát, honnan
ez a megtartó erõ? Talán századok története teszi azzá, amivé
lesz, s melyhez minduntalan visszatérünk, mi, vén diákok, s
szívünk felemeljük…

„Zilahon Wesselényi sajátos erdélyi liberalizmusa, Mikó gróf
szülõföldszeretete Sepsiszentgyörgyön, Nagy Mózes népi áldozat-
készsége Kézdivásárhelyen, a Bolyaiak szellemisége Marosvá-
sárhelyen, Bethlen fejedelem, Apafi Mihály megtartó realizmusa

Nagyenyeden, a Báthori hagyományõrzés, örök fogékonyság az
újításokra Kolozsváron? Talán a befogadó környezet, mely las-
san, szívósan alakította az erdélyi iskolák szellemét, egyéniségét.
S a nemzeti köztudatba emelkedett tanítványok? Igen, õk fémjel-
zik ezeket az iskolákat. A zilahi kollégium csak Ady iskolája szá-
munkra, nevét õrzi a hajdani ifjúsági önképzõkör emlékkönyve,
az „egyhangúlag albumba-vételre méltatott mû”, ahogy a kiváló
bizottság megjegyezte, az oda másolt Markó király balladája, s
alatta az aláírás: Zilah, 1894. decz. 10. Ady Endre gymn. VII.
oszt. tanuló”-írja Beke György

Forrás
Balázs János-Petki Judit Kõ kövön Brassóban Brassói

Lapok 2005.
Kelemen Lajos Születtem Marosvásárhelyt Komp-press

Korunk Baráti Társaság Kolozsvár 1993.
Szõcs István Kis híján félezer év In Erõs várunk 1557-1993

Kollégiumi emlékkönyv Custos Kiadó Marosvásárhely 1993
Benkõ Samu Mitõl kolégyom a kollégium? In Erõs várunk

1557-1993 Kollégiumi emlékkönyv Custos Kiadó Marosvá-
sárhely 1993

Beke György Régi erdélyi skólák Barangolás térben és idõ-
ben Tankönyvkiadó Budapest 1989

Margittai Gábor Trianoni menyecske Szórványlétünk a
Kárpát-medencében Scolar Kiadó Budapest 2010

Dr. Kozma Béla A Marosvásárhelyi Református Kollégi-
um-Bolyai Farkas Líceum 440 éves története Marosvá-
sárhely 1997.

Átalvetõ
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A kivégzés elõtt elhangzott utolsó mondatok, illetve le-
velek idézetei:

Leiningen-Westerburg Károly: A világ feleszmél majd, ha
látja a hóhérok munkáját. 

Damjanich János: Már azt hittem, hogy én leszek az utol-
só, holott a harcban mindenütt én voltam az elsõ. 

Török Ignác: Nemsokára Isten legmagasabb ítélõszéke elé
állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig
csak Õt szolgáltam. 

Aulich Lajos: Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgál-
tam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett
magyar népem és hazám, tudom, megértik azt a szolgálatot.

Vécsey Károly: Isten adta a szívet, lelket nekem, amely
népem és hazám szolgálatáért lángolt. 

Lázár Vilmos: Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sors?
Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke
és bitófák tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkek-
nek. 

Dessewffy Arisztid: Tegnap hõsök kellettek, ma mártírok...
Így parancsolja ezt hazám szolgálata. 

Nagy-Sándor József: De rettenetes volna most az elmúlás-
ra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben.
Alázatosan borulok le

Schweidel József: A mai világ a sátán világa, ahol a becsü-
letért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forrada-
lom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átko-
zott, meghasonlott világot. 

Kiss Ernõ: Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e?
Árpádok dicsõ szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett,
hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük. 

Láhner György: Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon. És
az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom.

Poeltenberg Ernõ: Csak a nyelvem német, szívem magyar,
mert a szabadságért dobog. Szép deputáció megy Istenhez a
magyarok ügyében reprezentálni! 

Knézich Károly: Milyen különös, hogy Haynau bíró is
keresztény, és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így
össze a kártyákat 

Október 6. emlékezete



Könyvbemutató
Serdült Benke Éva az elmúlt években gyakran járt paksi cso-

portokkal (középiskolai osztállyal, református gyülekezettel,
önképzõ- és baráti körrel (vagy
éppen adományt szállító konvoj-
jal 1989 reményteljes karácso-
nyán) az 1920-ban elszakított
országrészek mûvelõdés- és iro-
dalomtörténeti emlékhelyein,
nevezetes helyszínein. E könyv
olvasója is bejárhatja történelmi
nagyjaink mûködési terét:
Kányádi Sándor szülõfaluját, a
vértanú honvédtábornokok vesz-
tõhelyét, Károli Gáspár, Arany
János, Sinka István, Kulin György
szülõhelyét; Ady Endre, Dsida
Jenõ, Juhász Gyula, Kaffka
Margit, Páskándi Géza, Zelk
Zoltán és mások életének, Petõfi Sándor és Szendrey Júlia szerel-
mének, a testvérváros Visk tájait.

A Kölcsey Ferenc szülõházáról eltüntetett emléktábláról 2003-
ban ez jut a szerzõ eszébe: „Miután Szõdemeter Romániában van,
még megérjük, hogy az Európa felé lihegõk lerománozzák a költõt,
hiszen ami az országhatárokon kívül esik, az már nem magyar.
Könnyen ez a sors juthat Adynak, Bartóknak, Bolyainak, de megkap-
hatja a szlovák jelzõt Madách, Márai, Mikszáth...” „Aki énekelte már

a Himnuszt megrendült lélekkel, felemelt fejjel vagy földre szegzett
tekintettel, könnyes szemmel vagy a mellette állóra sandítva; aki érez-
te, hogy egy a többiekkel, hogy nem forgószél veti ide-oda a világba,
hanem biztos kapaszkodója van, az bizonyára érezte, hogy tartozik
valakikhez, amit lehet, úgy hívnak, hogy nemzet.”

Serdült Benke Éva megmutatja a levert emléktáblák helyét és a
leveretés okait, történetét is elmondja hallgatóinak, olvasóinak.
„...itt visszakaptál valamit - írja kassai útirajzának vallomásos sorai-
ban – s most elindulsz vissza... a múltba, melyben mindegy, hogy
Erdélyben vagy a Felvidéken láttad-e meg a napvilágot.”

Méltatja a Pakson született református lelkész, bibliafordító,
Kecskeméthy Csapó István és a szintén paksi Haypál Benõ (Ady
Endre esketõ és temetõ lelkésze) munkásságát, bemutatja a Pakson
járt, Csíkszeredában élõ költõ Ferenczes Istvánt, Ütõ Erzsébet
máramarosi festõmûvészt, Illyés Kinga marosvásárhelyi színmû-
vészt, Schiff Júliát, a romániai németek kitelepítésének íróját, a
Kalevala-fordító Nagy Kálmánt. Egy családtörténetbe ágyazva
elmondja, hogy 1946-tól 1950-ig a Pakshoz közeli Katalinpusztán
élt Wass Albert a Romániában szintén halálra ítélt író édesapja.

jöhet idõ, hogy emlékezni
bátrabb dolog lesz, mint tervezni

Nem véletlenül jut eszébe az Elindultam szép hazámba olvasójá-
nak Illyés Gyula Haza, a magasban címû verse.

Ugyanazokon a lelki tájakon jár.
(A kötet írásai az Erdélyi Körök Országos Szövetsége lapjában, az

Átalvetõben, az aradi Szövétnekben és a Paksi Tükörben jelentek meg
elõször.)

Gutai István
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Keresztes Gyula születésnapi laudációja
Keresztes Gyula mindannyiunk példaképe.
Egyrészt titkon – még ha ellenkeznénk is - szeretnénk megélni a

kilencven esztendõt. Õ 1921. augusztus hetedikén született
Marosvásárhelyen. Ezzel az ünnepi köszöntõ rendezvénnyel az
EMKE hagyományainak megfelelõen a közmûvelõdést szolgáló
életpályát méltatjuk, az elmúlt évtizedeket tiszteljük.

Másrészt azt szeretnénk, hogyha nem is mér ki nekünk a sors
olyan hosszú életet, ráadásul kedvezõtlen életmódunkkal még
annak is a megrövidítésén „fáradozunk”, legalább hatvan-hetven
évesen olyan testi, lelki és szellemi frissességgel rendelkezzünk, mint
Gyula bácsi. Már reggeli órákban mozgékonyan jár-kel a városban,
vasárnaponként megszokott helyén ül a templomban, és továbbra is
alkot, miközben évek óta támogatókat keres legújabb könyve
megjelentetésére. És végre sikerült, hiszen a ma bemutatásra kerü-
lõ kötet olyan egyetemes értékeket képvisel, amelyek végül is meg-
kerülhetetlenek.

No, azért is tiszteljük az ünnepeltet, mert amit elért az életében, azt
valós munkával, személyes hozzáállással tette, tekintélyt kikövetelõ
személyisége gyümölcsének tekinthetõ. Mind 1989 elõtti, mind 1989
utáni munkássága nem külsõ, hanem belsõ hatalom eredménye.

A sors úgy hozta, hogy éppen „magyar idõben” volt egyetemista,
tanulmányait az akkori fõvárosban a M. kir. József nádor Mûszaki
és Gazdaságtudományi Egyetemen (Mûegyetemen) végezte és
fejezte be 1944-ben. 1946-1950 között Budapesten dolgozott épí-
tészmérnöki irodákban, majd a Fõvárosi Tervezõ Intézetnél, de
hazatért Marosvásárhelyre. Szakmai és családi életét idehaza ala-
pozta meg, mondhatni „kóskárolyi” helytállással. 

Kós Károllyal nemcsak az a párhuzamos életút köti össze, mi-
szerint az építészet egyetemes értékeinek budapesti kamatoztatása
helyett a kisebbségi sorsot, annak bánatait és örömeit választották
mindketten, hanem nyilvánvalóan a szakma is. Továbbá az írás, a
magyar nyelv mûvelésének a szeretete, a közösség szolgálata. A nagy
elõdnek szenteli két fontos írását: Az építész Kós Károly, illetve Kós
Károly egyetemessége.

Hazatértét követõen tervezõ, a Vártemplom restaurálását vezeti,
az Építészeti Technikum tanára, 1955-58 között Marosvásárhely

fõépítésze, majd nyugdíjazásáig a Maros megyei Tervezõintézet
fõtervezõje. A hatvanas évek elején a Maros Magyar Autonóm
Tartomány területén számba veszi a mûemlékeket, felméri, tanul-
mányozza, tervezi a helyreállítási munkálatokat. Késõbb munkate-
rülete leszûkül Maros megyére. Munkássága feldolgozásával öt
könyvet jelentet meg és számos más könyvben társszerzõként van
jelen. 

Önálló könyvei: Maros megyei kastélyok és udvarházak (1996),
Vásárhelyen vásár tartatik (1996), Marosvásárhely régi épületei
(1998), Marosvásárhely szecessziós épületei (2000), Maros megye
középkori templomai (2011).

Több helyi, országos és külföldi szaklapban ismerteti mûem-
lékeinket, közöl a mûemlékvédelem és a mûvészetek tárgykörébõl.
Mintegy négyszáz cikke jelent meg.

Az újjáalakulást követõen az EMKE tagja lesz, a kilencvenes
években aktívan részt vesz a Kelemen Lajos Mûemlékvédõ Társaság
tevékenységében, valamint a Református Kollégium Öregdiákok
Baráti Körében. És bár testi-szellemi energiáit egyre inkább be kell
osztania, hosszú és eredményes nyugdíjas évei során továbbra is
mûemlék-jellegû munkát végez, sok egyháznak ad szakmai tanácsot
helyreállítási munkáknál.

Fõbb kitüntetései: 1997 - Marosvásárhely díszpolgára, 2001 – a
„Város neves személyisége” címe a Marosvásárhelyi Rádiótól, 2003
– a Dr. Bernády György Közmûvelõdési Alapítvány Emlékplakettje,
2006 – a Református Kollégium „Bolyai Farkas emlékplakett”-je,
valamint az Európai Bolyai Társaság „Elismerõ oklevele”.

Az EMKE Maros megyei szervezete ezúton méltatja Keresztes
Gyula életpályáját, kiemelten a mûemlékvédelem terén kifejtett
szakmai és közérdekû tevékenységét, és közelgõ születésnapja alkal-
mából további jó egészséget, testi-lelki-szellemi jólétet kíván neki. 

Köszönjük, Gyula bácsi, hogy mindenkoron követendõ példa
maradtál, hogy helytállásból, szülõföld-szeretetbõl és ismeretbõl,
pontos munkából, hívõ emberi méltóságból és szeretetbõl örökérvé-
nyû útravalót adtál nemzedékek számára!

DR. ÁBRÁM  ZOLTÁN

Elhangzott 2011. május 26-án az EMKE rendezvényén, amelyen a
90. évéhez közelgõ Keresztes  Gyula mûépítészt köszöntötték.



Huber András

Elkéstél, Júlia
Ezen a nyáron, akárcsak tavaly, egyik napról a másikra érke-

zett meg a hõhullám. Tegnap még vékony szél borzolta az út
menti fákat, ma már kánikula perzselte. A forgalom megcsap-
pant, nehezen lélegezett a város. Az emberek, ha tehették,
behúzódtak lefüggönyözött lakásaikba, vagy kimenekültek a
folyópartra.

Károlyi miután hazatért a vasútállomásról, sietve felbontott
egy üveg sört. A hûtõszekrény elõtt állva kortyolt bele a jég-
hideg italba, azután magával vitte a szobába. Beleroskadt a
bicegõs fotelbe. A felesége nevezte el ezt így, ugyanis a bútor-
darab egyik lába kijárt helyérõl, és a másodkézbõl szerzett ülõ-
alkalmatosság ilyenkor megbillent. Majd miután kifizetik a
házvásárlási kölcsönt (mikor lesz az?), vesznek helyette újat.

Két tenyere között görgette elõre-hátra a kiürült söröspalac-
kot, jólesett az üveg hideg tapintása. Arra gondolt, visszamegy
a konyhába és még felbont egyet (ha maradt), amikor a háta
mögött halk koppanást hallott, majd gyors szitálást. Olyan
zizegésfélét, amilyent az aláhulló homokszemcsék okoznak
kemény tárgyon. Hátrafordult és a félhomályban (az ablakfüg-
gönyt reggel behúzva hagyta) tekintetét végigfuttatta a nagy
ruhásszekrényen. Vajon kifolyt a dobozból a polcra helyezett
molyirtószer? Mi más lehetne?…

Megvonta a vállát, letette a sörösüveget, és a televízió táv-
irányítója felé nyúlt. Enyhe lelkiismeret-furdalást érzett: lám,
õ máris elkezdte a nyári pihenõszabadságát, míg Júlia még a

fülledt vonaton zötyög falura. Azt ígérte az anyja, ellátja a
vakációban, s a végén majd összecsomagol számukra fél-
zsáknyi krumplit, s talán pénzt is ad. Neki maradnia kellett,
ügyelnie a lakásra. Amióta megvették ezt a házrészt, nem
futotta közös nyári üdülésre. Azonban egyikük sem háborgott
miatta: fontos, hogy végre tetõ alá kerültek; egy szoba-konyha
ugyan szerény hajlék, de menedékhely nélkül nincsen élet!

Már éppen megtalálta a távirányítót, amikor a szitáló hang
megismétlõdött. Ezúttal hosszasan és jól hallhatóan, mintha a
homokszemcsékkel együtt már törmelékféle is peregne. Ri-
adtan pillantott fel a fotelbõl, és tétován motyogni kezdett.
„Az omladék valaminek a megcsúfolt része!” Habár sejtette,
hiába keresgél a szekrényben, mégis beletúrt a polcokon fekvõ
holmikba, s a rúdon függõ teli vállfákat is megmozgatta. A
molyirtószer érintetlenül állott. Elutazása elõtt, Júlia mindent
ügyesen elrendezett. Külön rakta a hûvös napokra szükséges
ruhanemûket, és külön a vékony pólókat, a dokknadrággal
együtt. Utóbbira biztosítótûvel papírcédulát tûzött: „A szan-
dál a konyhában!” Gondos asszony!

Miután elhúzta a sötétítõ függönyt, a szobába ömlõ éles
fényben azonnal észrevette a szekrény mögötti falon végigfu-
tó repedést. Pár arasznyi hosszúságú volt, vékony és oly, mint-
ha valaki készakarva rácsúfított volna fekete irónnal a fal hal-
ványzöld felületére. „A rekkenõ hõség tette, amely a követ is
megrepeszti.” A kánikulától és a bosszúságtól egész teste
verejtékezett és lágyulni kezdett. „Tegnap még nem lehetett
ott, mert Júlia észrevette volna.”

Behozta a konyhai hokedlit és ráállt. Megtapogatta a repe-
dést, körmét belesüllyesztette. Nem érte a mélyét! Erre ned-
ves arcát közelítette a törésvonalhoz, mire a szeme alatt, ahol

Átalvetõ
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Huber András - Dés, 1942-2011
Lezárult egy írói pálya, amelynek vezérlõ gondolata a Sza-

mos-völgye magyar írásbeliségének számontartása és minél
szélesebb körben való tudatosítása volt.

Matematika tanári diplomát szerzett az akkor már Babes-
Bolyai Egyetemen, s a tanári pályán szolgált Bálványosváral-
ján, majd nyugdíjazásáig szülõvárosában, Désen. De tanári
munkája mellett, úgyszólván elsõ írásaitól kezdve, az 1960-as
évek második felétõl kezdve, szülõvárosa és szûkebb pátriája,
az egykori Szolnok-Doboka vármegye szellemi múltja iránti
érdeklõdés vezette tollát. Dési séták címmel 1980-ban közölte
elsõ, visszhangot kiváltott sorozatát a kolozsvári Igazságban,
majd 1982-ben sajtó alá rendezte édesapja, Huber Gyõzõ és
nagybátyja, Dési Huber István levelezését (Levelek a szülõföl-
de). Mindössze ennyit tud meg az, aki fellapozza a Romániai
magyar irodalmi lexikon 1983-ra összeállt második kötetét.
Munkássága azonban ennél sokkal gazdagabb, hiszen az
1989-es romániai fordulat után bontakozhat ki csupán, nyug-
díjassága termékeny másfél évtizedében. 1997-ben jelenik
meg ugyanis a Szamos-völgyi magyar sajtó múltját feltáró
könyve, Százarcú nagyhatalom. Lapok az erdélyi magyar
sajtó történetébõl címmel, majd egy dési helytörténeti kalau-
za (Város az idõben, 2002), két évre rá pedig újabb könyve:
Akikhez a múzsák bekopogtak. Szamosvölgyi írástudók
(2004).

Mindezek után nem véletlen, hogy nevével, érdeklõdése té-
máihoz kapcsolódó szócikkeivel  a Romániai magyar irodal-
mi lexikon 2010-ben megjelent zárókötetében is találkozunk.

Helytörténeti kötetei mellé, ugyancsak az 1990-es évektõl

kezdve, saját prózakötetek is felsorakoznak: Cédula a virágon
(1997), Gyilkos nagy köd (2006) címû karcolat- és novelláskö-
tetei, s legutóbb a Ház a Domb utcában (2010), színesítve
napjaink hazai magyar szépirodalmának palettáját.

Tagja volt az Erdélyi Magyar Írók Ligájának.
A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete 2002-ben Nívó-

díjjal tüntette ki.
Halálával lezárult pályája gazdag termésével beépül abba a

szellemi építménybe, amely erdélyi magyarságunk önismere-
tének tárháza.

Remélni szeretnõk, hogy akad folytatója szûkebb pátriájá-
ban. Dávid Gyula 

Az irodalmár fenti értékelõ szavai, adatai mögött az erdélyi
magyar irodalom és helytörténet-kutatás jeles alakja, egész erdé-
lyi sorsunk, vergõdésünk, reményeink, hitünk és megcsalattatá-
saink, egyszóval: életünk társa, fáklyavivõje rejtõzik. Rejtõzik,
mondom, mert érdemtelenül kevésbé ismert és elismert maradt,
mindhaláláig. Az általa oly sok tisztelettel-szeretettel számba
vett, Déshez bárhogyan is kötõdõ „pennás emberek” közös köte-
lessége, hogy legalább utólag segítsék õt a rangjához méltó hely-
hez.

Lapunk hû olvasója, értékelõje volt, mi pedig igyekeztünk egy-
egy új kötetét rendre bemutatni. A halálos kór szorításában segít-
ségkérõen fordult hozzám, miközben tisztában volt vele: ezt a
végsõ, elrendelten vesztésre álló csatát is egymagában kell végig-
harcolnia. Becsülettel megtette, egy becsületes és értékes élet
zárásaként. Lesz-e, aki szakavatott pallérként a helyedre lépjen,
Andris? Mert nagyon hiányzol… hiszen a falak omladoznak, a
cápa szája zárul. És a telefon hiába csörög… K.P.



érzékenyebb a bõr, lanyha légáramlást érzett. Megriadt. Vajon
a vakolattal együtt áthasadt a fal belseje is? Vizsgálgatni kezd-
te: megkopogtatta, belefújt. A rés alig visszhangzott. „Talán
mégsem olyan mély, de rámegy a délelõttöm, amíg begipsze-
lem.” Örvendett, hogy nem a fundáció ereszkedett meg. „Két
rossz közül mindig a kisebbik a kevésbé aggasztó.”

Visszaült a fotelbe, és a sörösüveg száját nyalogatta. „Miért
érkezik mindig váratlanul a baj?” Csak néhány langyos csepp
csurrant ki a palackból. Maga mellé helyezte a padlóra és
megpörgette. Júlia most rászólna: ügyeljen a rendre! Ha látná
a falat, elszomorodna, hiszen tavasszal festették ki a szobát. A
mester akkor azt mondta, évekig eltart, és kiöntötte a mara-
dék színt. Most mivel fogja bemázolni a szekrény fölötti részt,
mert, ugyebár, nem maradhat foltosan. Sorra vette a teendõit:
elõször is egy kis gipszet kér kölcsön a szomszédtól, ilyen
hõgutában nem érdemes érte az üzletig caplatni. Aztán meg-
tölti vízzel a nagy üvegkannát, behozza a levesesfazakat (Júlia
tiltakozna), és megkeveri benne a gipszet. Miután elkészül a
munkával, gyorsan megfürdik.

A nyugdíjas szomszéd megcsóválta a fejét, úgy nézett rá,
mint egy õrültre. „Hülyeség ilyenkor gipszelni. Nem köt az,
Károlyi úr, azonnal kiszárad. De ha sürgõs, csinálja a saját
kontójára, és ne mondja majd, hogy nem figyelmeztettem!”
Lebaktattak a pincébe. Az öreg egy kis szemétlapáttal kimért
a zsákból egy adag fehér port. A végén fontoskodva meg-
jegyezte: „Károlyi úr, ha vékony a repedés, az nagy baj! A szé-
lesebbel könnyebb elbánni, bevakolja az ember habarccsal, és
eltart egy emberöltõt. A hajszálrepedések azonban leg-
többször újra megjelennek, behálózhatják az egész lakást!…”

A szekrény tetejére terítette a vasútállomáson vett újságot.
Sebaj, majd mocskosan is elolvassa. Ráhelyezte a piros pöttyös
levesesfazakat, a vízzel felöntött gipszporral. Sajnos igaza lett
az öregnek: a keverék pillanatok alatt sûrû masszává ke-
ményedett, s nem ragadt a repedésbe. Megpróbálta péppé hí-
gítani, mire kásássá vált, s még annyira sem kötött, mint eddig.
„Nehéz a középutat meglelni!” Mit tegyen? Gyámolatlanul
körülnézett. A felesége még nem telefonált, pedig ígérte.
Amikor szüksége lenne a tanácsára, éppen akkor hiányzik. „A
bajba jutott ember magára maradt ember!”

Elhatározta, megszélesíti a nyílást, nagyobb felületen, amint
az öreg mondotta, az anyag jobban köt. Kenyérszeletelõ kését,
amelyet eddig vakolókanálként használt, végigrántotta a repe-
désen. Kaparék hullott a kiolvasatlan hírlapra, s a szekrény
mögé is, a padlóra. Majd összesepri, de miként fér a sifon
mögé a seprû?

Új gipszkeveréket készített, és sietve felkente a falra, ahol az
gyorsan megszilárdult. Nem hullott le! Erre felbátorodva,
kését néhányszor végighúzta rajta, hogy megszabadítsa az
apróbb-nagyobb tarajoktól. Miután, kezében az összehajtoga-
tott újsággal, lelépett a hokedlirõl, vette észre, fent felejtette a
levesesfazakat. Szitkozódva mászott vissza érte. „Csak ne
lenne ilyen dög hõség!”

A gipszkölcsönzõ szomszéd még mindig a pincében téblá-
bolt. Ott hûvösebb volt, mint a lakásban. „Nos, sikerült a
munka, Károlyi úr?” Megvonta a vállát. „Miért ne sikerült
volna?” Önmaga is elcsodálkozott magabiztos válaszán. Az
öreg erre legyintett: „Mindenki hisz a saját sikerében, ám sies-
sen vissza, és nézze meg, mit tett!…” Visszaöntötte a maradék
gipszet, és az elhasználtat megköszönte. Nem értette pon-
tosan, mire utalt a szomszéd, mégis nyugtalanság ülte meg. A

hõség ellenére kettesével szelte a lépcsõket, szakadt róla a víz.
A szobában megtorpant. „Ezt elcsináltam!”

Dermedten bámulta az elrondított falat. Alaposan össze-
mocskolta munka közben. A látványtól még inkább kivörösö-
dött az arca. A halványzöld felületen széles piszkosfehér sáv
éktelenkedett, jobbra-balra kanyargott. Himlõhólyag nagy-
ságú dudorok türemlettek ki belõle, melyek körül durva ka-
parások, saját tenyere és ujjbegyei nyoma látszott. Mit tegyen?

A fürdõszoba zuhanyozójának hûvös vize lassan megnyug-
tatta. A vízcsövek, szerencsére, még nem langyosodtak át a
hirtelen beköszöntõ melegben. Valamennyire csitítóan hatott
annak tudata is, hogy Júlia csak a hét végén tér haza (addig
ingyen kosztol), s így bõven marad ideje rendbe tenni a szobát.
Miközben megtörülközött, tekintete a tükör sarkára erõsített
papírcetlire tévedt. Víz, gáz és más hibabejelentõk te-
lefonszámai sorakoztak rajta. Felismerte a felesége keze írá-
sát. Kesernyésen elmosolyodott. „Lám, a kõmûveseket kife-
lejtetted, te gondos asszony!” A vécékagylóba dobta a cédulát,
és ráhúzta a vizet. Eltûnt. „Milyen jó lenne, egyetlen mozdu-
lattal, a kellemetlen dolgokat meg nem történtekké tenni!…”

Ismét a fotelben ült, háttal a szekrénynek. A fal mögötte
magaslott, nem látta, akár azt is gondolhatná róla, minden
rendben. Hamar rájött: a logikai ficam csak pár pillanatra ele-
gendõ ánizs. Ma már eksztázis-tabletta a módi és különféle
füvek… Nem kér belõlük, pénze sem lenne effélékre. Igye-
kezett másra terelni a figyelmét. Bekapcsolhatná a televí-
ziókészüléket, de vége már a híradónak, s délfelé még gyenge
a mûsor. Zeneszámok, ifjúsági filmek és tengerparti reklámok
peregnek orrvérzésig. Eszébe ötlött a városi strand, elhatároz-
ta, holnap elmegy fürödni, de amikor a belépõdíjra gondolt,
kissé megnyúlt a képe. „Megteszi a folyópart is!”

Legszívesebben máris kisietett volna a zöldbe, a fürdõgatyá-
ja azonban a sifonban van, a szekrény mögött pedig a tönkre-
ment fal. Egyelõre nem akarja látni! „Rengetegbe kerül egy
szobafestés.” Legyintett, gyülekezett testén a verejték.
„Honnan pénz?” A fedetlen kettõs ablakon megállíthatatlanul
áradt be az elviselhetetlen hõség. Össze kellene rántani az
elsötétítõ függönyt. Amikor arrafelé indult, valami durván
koppant, és újra szitáló hang hallatszott. 

„Istenem, ez folytatódik!”
Nem mert hátranézni. Meredten várakozott pár pillanatig,

aztán visszaroskadt elõbbi helyére. A hirtelen mozdulattól a
fotel lába kibicsaklott. Vele õ is féloldalra dûlt, keze a padlót
érte. Visszalendítette magát függõleges helyzetbe, majd hall-
gatózni kezdett, de csak a nyitott elõszobaajtón beszivárgó za-
jokat hallotta. A szomszéd kutyája tikkadtan hörgött, a távol-
ban autó dudált, aztán megreccsent a gipszet kölcsönzõ öreg-
ember érdes hangja. Az unokájával veszõdött: „Tégy szal-
makalapot, mert napszúrást kapsz!” 

Valami újra koppant!
Feltört benne az ijedtség. A nagy ruhásszekrényhez rohant,

és fölnézett a begipszelt falra. Nyoma sem volt rajta repe-
désnek, a tömés jól tartott. Talán elhallotta imént a zörejt, a fal
máshol hasadt meg? Hol? A válasz keveset váratott magára. A
mennyezetrõl por és kiszáradt apró malterdarabok hullottak a
televíziókészülékre. Felül teljesen belepték. Hamar lekapta az
ingét, és a készülékre lökte, mire az éles kopogás eltompult.
Pár lépést hátrált, és rettegve felpillantott. A plafonon jókora
hasadás keletkezett, széles, mint az ember ujja. Ez bizony nem
hasonlított a korábbi ceruzavonáshoz. Durván megnyílt a
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szoba teteje két-három arasznyi hosszúságban. Egy elõbukka-
nó nádszál végén gipszdarab himbálódzott. 

„Baj gerjeszti a bajt, Uram Istenem, egyik megpróbáltatás a
másikat hozza. Mit csináljak? Kitõl kérjek tanácsot?”

A szomszéd öreg fölényesen intett. Amint a pince sarkába
mutatott, szeme gúnyosan megvillant. „Megmondtam, Károlyi
úr, magának egy egész zsáknyi gipszre lesz szüksége, vagy
többre. Nekem még van, ha megfizeti, elviheti máris. De
keverjen hozzá cementet!”

Sûrûn szuszogva cipelte a terhet, meg-megpihent a lépcsõ-
kön, aztán maga után vonszolta a tornácon. Az öreg karba tett
kézzel figyelte, és a fejét csóválta. Egymás közelében laktak. A
közös udvar szemközti felén még két lakrész állott. Ab-
lakaiban kíváncsi fejek bukkantak föl, majd gyorsan vissza-
húzódtak. „Hát nem segít senki?” Csak a szalmakalapos gyer-
mek kísérte be a szobába. Ott körülnézett, megvájta az orrát,
majd kijelentette: „Ez a szoba elõbb-utóbb összeomlik, nagy-
apó megmondta.”

Károlyi kezébõl kicsúszott a papírzsák, amely nagy adag fe-
hér port okádott a padlóra. Bátorítani próbálta magát: „A
gyermekfej nem a bölcsesség forrása!”, aztán fölidézte azt is,
amit valahol olvasott (esténként sok könyvet böngészett át):
„Nehéz helyzetben légy erõs és kitartó!…” Elhatározta, ha
fáradságos is hõségben dolgozni, sebbel-lobbal bevakolja a te-
tõt, aztán elmegy hazulról. El ám! Lesz, ami lesz, nem hagyja
magát ingerelni senki és semmi által, hiszen a pihenõ-
szabadságát tölti. Esetleg elsétál a sarki kerthelyiségig, ahol jó
ismerõse a pultos. Nemrég megjavította a rádióját, s lehet,
hogy megkínálja érte egy korsó sörrel.

A plafont vizsgálgatta. Ehhez a munkához veder és va-
kolókanál szükséges, meg létra, valamint „az öreg szerint” né-
mi cement is. Nem lehetne helyette meszet keverni a gipszbe?
Abból talán nekik is maradt a pincében. Nemigen értett a
kõmûvesmunkához, az elektronikának semmi köze a va-
koláshoz. Ha tranzisztorokról és integrált áramkörökrõl lenne
szó, nem kérne mástól tanácsot. Önkéntelenül a feleségére
gondolt. 

„Kegyes volt hozzád az ég, Júlia, hogy elutazhattál!”
Az órára pillantott: fél egy! A felsége már megérkezett az

anyjához. Ülnek a hûvös falusi kõházban, és családi dolgokról
tereferélnek. Júlia talán azt is megvallja: gyermeket akarnak…
De elõbb (mikor lesz az?) törleszteniük kell a kölcsönt. Még
télen vásárolták meg az épületnek ezt a részét egy velük egy-
korú házaspártól, és örvendetesen olcsón. Alig tartott fél órát
az alku. Aztán elkezdõdött a kölcsönök visszafizetése: a kap-
kodás. Hol az egyik tartozás okozta hiányt tömték be újabb
adóssággal, hol egy másikat, s közben mindegyre attól retteg-
tek, nehogy csõdöt mondjon a számításuk, s a hitelezõk elár-
verezzék fejük fölül a tetõt.

A televíziókészüléket állványostól a szoba sarkába húzta, de
rajta hagyta az ingét. „Mentsd a menthetõt!” Sietve összehaj-
togatta a padló közepén fekvõ hosszúkás szõnyeget, a hajlado-
zástól még inkább izzadt. Letörölte orráról a gyülekezõ verej-
tékcseppeket. Reszketett körülötte a levegõ a hõségtõl. Szinte
jobb volt télen! „Az ember örökös elégedetlen. Hidegben
meleget szeretne, és melegben fordítva.”

Beleütközött a kis kerek asztalba, a virágváza majdnem fel-
dûlt. „Júlia a vörös virágot kedveli, a napkelte színét.” Alig
hogy ezt emlékezetébe idézte, megdöbbent. „A vörös ugyan-
akkor a naplemente színe is.” A kettõ között azonban léteznie

kell legalább árnyalatnyi különbségnek. Szívesen belehuppant
volna a bicegõs fotelbe, hogy ezen eltöprengjen, de nem akar-
ta bepiszkolni, különben is, igyekeznie kell: emelkedik a
hõmérséklet. Tavaly nyáron többen agyvérzést kaptak a forró-
ságtól. „Jó lesz ügyelni!”

A vödörért és a vakolókanálért bekopogott a szemközti la-
kóhoz. Az író nem tartózkodott otthon, a felesége nyitott he-
lyette ajtót. A kezét összecsapta. „Károlyi úr, mi történt ma-
gával? Teli a haja homokkal, s maszatos a válla.” Nem tessé-
kelte be a szobába, de álltában megkínálta egy pohár üdítõvel,
miközben végeérhetetlen szóáradatba kezdett. Hasztalan
jelent meg a férje könyve, magyarázta felhevülve, a visszhang
szinte semmi. Az olvasók szótlanul haladnak el mellettük az
utcán, nem gratulálnak, fejüket szemérmesen lehajtják, mint-
ha szégyen lenne manapság írni… A szavába vágott: „Segítsen
ki, az apósa kõmûvesszerszámaiért jöttem!” Percekbe telt,
amíg kérését a nõ megértette és bólintott. „Akik maguk elõtt
ott laktak, azokkal is megtörtént, de idejében elmenekül-
tek…” Ennek most már õ nem fogta fel a jelentését. „Mi tör-
tént?… Miért menekültek?…” Azonban hiába firtatta, elma-
radt a válasz. Az íróné befejezésül csak annyit mondott: „Az
élet mindig a szegényeket sújtja!”

Átcipelte a létrát, a ráakasztott vederrel. Legalább nem kell
két utat tennie ebben a kánikulában. Szobájában a szomszéd
öreget találta, a lábánál lévõ cementtel teli nejlontasakot pisz-
kálta. „Mind az öt kiló eladó. Holnap majd vásárolhat az
üzletbõl egy egész zsáknyit.” Miután megszámolta az érte
kapott pénzt, az ajtóból félvállról még visszaszólt. „Ne fárassza
magát a munkával, úgyis mindegy, harminckilenc fok van, és
megütheti a guta…”

Megismétlõdött a régi refrén: ha hígra keverte a masszát,
lefolyt a kanálról, ha keményre, nem kötött a plafonhoz. Vagy
szétfröccsent, vagy kásásan szétmállott. Végül is belemarkolt a
vederbe, és csupasz kezével tapasztotta be a hosszúkás rést. Így
már könnyebben ment a munka. Éppen le akarta simítani, ami-
kor elöl a felkent anyagból levált egy jókora rész. Puha lehetett,
mert azonnal szétlapult a padlón. Visszatöltötte az ürességet,
majd a markába köpött, és a tenyerével elegyengette.

„Ha Júlia ezt látná!”
Lemászott a kétágú létráról és miután kissé hátrált, a pla-

font fürkészte. A kijavított rész Európa domborzatához
hasonlított, a szekrény mögötti elsõ munkája így mûalkotás-
nak tûnt az utóbbi mellett.

„Ha Júlia mindezt látná!”
Azt ígérte, miután megérkezik az anyja falujába, rögvest

telefonál a postáról. Most megosztoznának a felelõsségben,
hiszen a falak egyre-másra repedeznek. Igaz, rémüldözne mi-
atta, eddig is a gyomrára ment a sok baj és kifizetendõ szám-
la. Húsvétkor újabb kölcsönt vettek fel, hol ezt a hiányt töm-
ték be vele, hol amazt, de egyre nehezebben jött ki a lépés. „A
kétségbeesést lehetetlen hallgatásba ölni. Miért késlekedsz,
Júlia? Telefonálhatnál!”

Károlyi a virágvázás asztalról felemelt egy bepiszkolódott
könyvet. Lekaparta a rászáradt habarcsfélét, majd találomra
felnyitotta. Fennhangon elolvasott egy sort: „Zárult a cápa
szája.” Porzott az asztal, amint visszadobta a könyvet. „Júlia
olvasmánya: a nincstelenek küzdelme a nagy ragadozóval.”

Az íróné a nyitott ajtó rámáján zörgetett. Lelkendezve újsá-
golta: „Végre leállították az utcánkban a nehézgépeiket a
sáncásók, már csak ez az irdatlan hõség kellene visszavonul-
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jon! Negyvenkét fok van, vigyázzon!” Pihegett egy kicsit, aztán
lomhán távozott. Alighogy elment, ismét kopogni kezdett a
padló. Most az ablak fölött repedt meg a fal. Károlyi sietve
odarángatta a létrát, már nem méricskélte a vizet, belelöttyin-
tett a korsóból a vederbe, és sebtében megkeverte a masszát,
majd két kézzel tömte a résbe. Lihegve nyomkodta. De alig fe-
jezte be, immár a kályha mellett töredezett a vakolat, s hullott
szerte diribdarabban. A habarcsszilánkok helye egyre mélyedt. 

„Ezt nem lehet sokáig kibírni!”
Aztán a bordó kanapé melletti fal kérge bomlott meg. Nagy

darabok váltak le belõle, nyomukban kiszáradt meszes ho-
mokpor ömlött a takaróra és belepte. Fölkiáltott: „Az ágyat
ne, bár az maradjon… Tegnap még rajta…”

Károlyi ide-oda ugrált, itt tapasztott be egy hézagot, majd
amott. Mindhiába. A hulladék megállíthatatlanul gyûlt. A re-
pedések villámgyorsan behálózták az egész szobát, a falakat, a

mennyezetet, mindent. Az egyik lefutott a padlóig, a másik az
elõbbit keresztbe vágta, döngött a pádimentum a hatalmas fal-
daraboktól. Féltéglák fordultak ki helyükrõl, egyre többfelé
látszott az üresség.

„Menekülni! Ki innen!”
Megbotlott a ledûlt létrában. Elvágódott. Mint egy ledöntött

gipszszobor feküdt a mocsokban. A könyöke sajgott, a homlo-
ka vérzett. Habár már nem hallatszott a szitáló hang, a por
mégis egyre hullott. Szürkésfehér, koszos köd ereszkedett alá,
egyre vastagabban. „A hézagolás értelmét veszti.” Megpróbált
feltápászkodni, a kijáratot kereste, amikor fenn valami fülsér-
tõen roppant. A háromágú csillár szakadt le. Helyén néhány
nádszál lógott és két elárvult villanydrót.

„A cápa szája zárult!”
A romok között csak a telefonkészülék maradt sértetlen.

Megszólalt: mindegyre csörgött.
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Lászlóffy  Csaba

Jelenések. – Dialógustárs: a Halál
(Huber Andrásra gondolva)

Valójában te is a magányos alak
vagy – régóta tudom, ne is tagadd;
nem zavar a szúnyogcsípés, a hupikékre festett haj,
talán még az se, ha a szeretõd megcsal.

Sokáig a sötétségben tapogatózva 
hunyorogva kerestelek;
jelenléted már nem hoz lázba,
bátrabban szemezek veled.
(Mint aki a másik iránt intimitást érez.)

Ikarosz zuhanása vagy a ház falára
vetülõ, ballonkabátos spicli árnya (?)
– számodra nem kétséges:
egyre megy a hazugság vagy az igaz.
Még ha olykor, mint valami kamasz,
te is emlékek után loholnál lihegve.

„Szerelem, házasság, gyermekáldás… szerencse
– ez a gügye »regény« 
nem az én 
esetem!”, veted oda könnyedén.

A felejtés különben is eltompítja 
az emlékezõ ént – szittyó vagy szittya
(mezítelen lábbal a gazban caplatva;
egy kidugaszolásra váró borospalackba
fojtva
vers és nóta
mind-mind fárasztó, unalmas, csalás? –
lássuk csak, ki adja alább!)

Nem volt és nincs hazád,
barátod, nõd  
– csak a cinikus ûr –,
akihez hûség (vagy átok) köt
rendületlenül.

Bujálkodásaink tündéri fényben, 
kriptamagány
kiszáradt méhhüvelyében;
s önmegtartóztató apostoli parancs – az óceán 
feneketlen haragjával telített égbolt.

Te soha sem vagy bágyadt s szétszórt,
nem émelyegsz a másnaposságtól; 
igaz, nem is látsz túl az eszmék 
reggeli zavaros ködén máskor,
felsóhajtva, hogy: Gyönyörû napunk lesz még!

Fanatikus vagy – hogyha a
kérlelhetetlen blõd megfontoltság az –, 
de õrültséget hajszoló soha.
A tények s szavak (küzdeni a látszat, 
a feledés ellen
csak mi tudunk)! – a szellem
„tiltva is szabad” eszménye
akárhányszor hanyatlott is a mélybe,
mindig túlélte a szektás terrort. 
Neked
talán mindegy lehet; 
én újra önmagam ura leszek,
ha úgy tûnik, hogy minden elveszett,
vagy, mondjuk, megint rám köszön
a provinciális megalkuvás és a közöny.

Egyszerre úszni s fuldokolni;
zabálni s öklendezve sóvárogni ostobán
a magadba (plusz magaddá) gyúrt holmi
anyag vagy csak illúzió után.

Sors, nyiss nekem (de ne az Õ lován)
tért s növessz utat, ne daganatot! –
Határtalan, nem korlátoktól megszabott
világban vágtasson a szürkeállomány.

S a szívütések?  sok üres beszéd;
sokkol a habbá felvert semmiség.
Feldúlt birtok helyett elégiák
hamvába, havába hull a világ.



Élettörténete hallatán önkéntelenül is Tóth Árpád sorai
jutnak eszembe: „Állok az ablak mellett éjszaka,/ S a mérhe-
tetlen messzeségen át/ Szemembe gyûjtöm össze egy szelíd/
Távol csillag remegõ sugarát/ (…) Ó, jaj, az út lélektõl léle-
kig!”

Tanítványai számára - akár a világ minden sarka felé szé-
ledten is - ilyen állócsillagot jelentett Vinczeffy Endre tanár
úr, aki mindig stabilan a helyén volt, bármikor lehetett szá-
mítani rá. Hozzá lehetett fordulni jóban, rosszban, ünnepe-
ken és hétköznapokon, mert õ mindenkire személy szerint
emlékezett. Lénye olyan fajta szeretetet sugárzott, ami
hosszú évtizedek elteltével is pozitív energiát adott a vele
kapcsolatot tartó volt tanítványoknak. Sokukkal élete utol-
só pillanatáig intenzív levelezést folytatott, egész élete a
hivalkodást nélkülözõ, legtisztább, leginkább követendõ
emberi példamutatás jelképe lehetne. Túlzás nélkül fogal-
mazhatnék úgy is, hogy róla lehetne megmintázni az embe-
ri összetartozás és egymásra figyelés szimbolikus szobrát. 

Vinczeffy Endre Atyhában, (Korond község) született,
1921. július 24-én, római katolikus családban. Elemi iskolá-
it Korondon, Erdõszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen, a
középiskolát a székelyudvarhelyi Római Katolikus Fõgim-
náziumban végezte, 1940-ben érettségizett. 1940  októberé-
tõl december 31-ig a budapesti József Nádor Mûegyetem
hallgatója volt, majd 1941. januárjától átment a kolozsvári
Ferenc József Tudományegyetem Természettudományi
karára, ahol 1944. október 11-én tanári oklevelet szerzett.
Ezt megelõzõen már 1942. május 1-tõl gyakornok, majd
tanársegéd lett az egyetem Ásvány- és Kõzettani intézeté-
ben. 

Székelyudvarhelyre 1945. januárjában kap kinevezést, a
Római Katolikus Fõgimnáziumba, mint természetrajz-föld-
rajz szakos tanár. Onnan 1952-ben áthelyezték a Tanító-
képzõbe. Ott tanított 29 évet, majd 1981. szeptember 1-tõl
nyugdíjba vonult. 

Kevés olyan tanár élt/él, aki ilyen közvetlen kapcsolatot
tartott fenn volt tanítványaival, akik közül mindenik csak
hálával és szeretettel tud visszaemlékezni a tanár úrra. A
manapság Sepsiszentgyörgyön élõ M. Simon Katalin - aki-
nek az 1958/1964 években a  tanítóképzõben volt osztályfõ-
nöke -, így ír róla: „Negyvennél többen ültünk abban az évben
az I. éves tanítójelöltek padjaiban Hozzáértõ osztályfõnököt
jelöltek ki osztályunk élére, Vinczeffy tanár úr személyében.
Emlékszem, nem kis izgalommal vártuk az elsõ találkozást.
Amikor belépett az osztályba, magas termetével, igazi székely
bajuszáva, a padsorok elõtt pár pillanatig állt szótlanul, hátra-
tett kézzel, amíg mi elcsendesedtünk. Mosolygott, míg mi
feszült csendben vártuk, mely szókra nyílik szája annak az
embernek, aki attól a naptól kezdve 6 éven át fogja egyengetni
utunkat, vállalni értünk jót, rosszat és a felelõsséget szüleink és

az akkori rendszer elõtt. Manapság boldogan olvasom a tanár
úr visszaemlékezéseit, és büszke vagyok arra, hogy tanári egyé-
niségének példamutató kisugárzásából én is részesülhettem.”
.„Élete történetét a tanár úr számítógépen írta és tárolta, szán-
dékában állt könyv formájában is megörökíteni az utókor szá-

mára. Elõrehaladott kora
ellenére szellemi frissessége
páratlan volt. Állandó érdek-
lõdéssel követte volt tanítvá-
nyainak életútját, levelezett
velük és meghazudtolva kor-
társainak állásfoglalását a
modern kommunikáció esz-
közeivel szemben, egyáltalán
nem vetette meg az elektroni-
kus levelezés és információ-
szerzés semmilyen formáját.”  

Fentiek élõ bizonyítéka-
ként tartok most kezemben
én is egy egész irattárra való
üdvözletet, levelet, amiket
Vinczeffy tanár úr írt, és
amiket figyelemreméltóan
szép kivitelezésben juttatott
el azokhoz a volt tanítvá-
nyokhoz, akikkel kapcsola-
tot tartott. Elbûvölõen lélek-

közeli ez a stílus, ahogyan gyönyörû kerettel ellátott, számí-
tógépen szerkesztett köszöntõit írta, többek között a szin-
tén Sepsiszentgyörgyön élõ Moldován Magdolnának is, aki
M. Simon Katalinnak volt osztálytársa a Tanítóképzõben.
Röviden idéznék az utolsó köszöntõjébõl, ami M. M.-hoz
íródott, 2011. áprilisban, húsvét alkalmából: „Alleluja!
Feltámadt Krisztus e napon! Kedves Babuci! Istennek hála
megérhettem, hogy közeledünk a FELTÁMADÁS ünnepé-
hez. (…) Húsvét hétfõjén ezt mondanám Neked/Nektek
Tündérek kertjében gyöngyharmatot szedtem, Akit/akiket
meglocsolok, áldja meg az Isten. Sok szeretettel ölel és csó-
kol Endre bá, az oszi.” 

Ám ami talán még ennél is meghatóbb, az, ahogyan szá-
mon tartotta a Katolikus Fõgimnáziumban 60. évvel ezelõtt
érettségizetteknek még a névnapját is. Itt idézném a Maros-
vásárhelyen élõ, nyug. gépészmérnök Szabó Lászlóhoz és
Dénes László nyug. építészmérnökhöz írott köszöntõjét, és
hozzáteszem, hogy bár minden ember tudna ilyen lélekfor-
máló kapcsolatot fenntartani barátaival, ismerõseivel,
ebben a hiteltelen, elgépiesedett világban. „Kedves Laci és
szeretteid! Most volt László napja. E szép napon kérem a jó
Istent, adjon NEKED és SZERETTEIDNEK – békét,
csendet, amely elûzi a vihart. – szent erõt, mely próba közt
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A tanár, akinek lelkében szép volt az ének...
VINCZEFFY   ENDRE

(Atyha, 1921. július 24. – 2011. június 30. Székelyudvarhely)



kitart. – érzõ szívet, mely enyhít nyomort. – örömöt, mely
napsugárként tud gondfelhõk közt is szórni fényt. – bátor-
ságot, mely meg nem remeg soha. – egészséget, sok-sok sze-
retetet. – gond nélküli életet, s ha mégis adódna gond, azt
tudjátok bölcsen megoldani. A jó Isten áldjon meg
Benneteket! Számos boldog névnapot kíván Vinczeffy
Endre. Székelyudvarhely, 2011. 06. 29.én.” 

És másnap… Másnap, 2011. június 30-án tartották a haj-
dani Római Katolikus Fõgimnázium 1951-ben végzett diák-
jai a 60. érettségi találkozójukat. Nagy Levente, Maros-
vásárhelyen élõ nyug. építészmérnök közlése nyomán, hat-
van éve, 49-en érettségiztek, manapság ebbõl 23-an élnek.
Ezek közül 18-an sereglettek össze a nagy eseményre, az
osztálytalálkozóra, amin Vinczeffy Endre tanár úr is, mint
volt osztályfõnökük - korához viszonyítva jó egészségben -
részt vett.  A tizennyolc, 79. év körüli volt diákjának egyen-
ként szétosztotta a következõ, általa írott-szerkesztett-
kinyomtatott, portréjával és aláírásával elkészített lapot:
„KEDVES 60. ÉVE VÉGZETT TANULÓIM! Hálát adok
a jó Istennek, hogy itt vagytok, s azért is, hogy én is közte-
tek lehetek. Még kimondani is sok, a nyugdíj korhatárral
egyenlõ idõt, hát még átélni örömben-bánatban, amióta
végeztetek. Népes, nagyon erõs osztály voltatok: kiváló
tanulók, jó sportolók, szépen udvarlók voltatok.

A 49. között 11. lány. Közületek 31-en elvégeztétek az
egyetemet: tanár, orvos, gyógyszerész, pap, közgazdász,
mérnök, ügyvéd, tisztviselõk, vagy „csupán” feleségek lette-
tek. A tanárok száz/ ezer tanulót ismertettek meg tudással,
a jóval, a széppel?, az orvosok, gyógyszerészek hány ember-
nek enyhítették a fájdalmait, segítették õket  gyógyulás-
ban?, a mérnökök hány órát töltöttek a mérnöki asztalnál
terv-készítéssel, pap  hány embernek hírdette az igét, hány
párt adott össze, hány gyermeket keresztelt meg, hányat
temetett? és a tisztviselõ hány ügyfelet fogadott? A felesé-
gek hogyan aranyozták be családjuk napjait?

Ime, ez volt az elmúlt 60. év alatti munkátok eredménye.
Mindezért:

SUMMA CUM LAUDE elismerést érdemeltek.
A jó Isten áldjon meg Kedves Mindnyájatokat !

Sok szeretettel Vinczeffy Endre tanár sk.

Székelyudvarhely, 2011. június 30-án Péter Attila tanár  sk.

Szabó László és Nagy Levente közlései alapján tudom, hogy
Vinczeffy tanár úrnak az általa levezetett, jól sikerült osztályfő-
nöki óra után még volt kedve elmenni a vendéglői bankettre is,
bár a járás már kissé nehezére esett. Bankett után – miután
mindenkitől elbúcsúzott - Szabó László és Dénes László együtt
kísérték le az épületből, ahol minden fordulónál 2-3 perc pihe-
nőt tartottak. Amikor nehézkesen beszállt az autóba, Szabó
László megjegyezte: „Endre bátyám, még mindig erős izomza-
tod van!” Mire ő visszakérdezett: „Komolyan mondod?” „Igen,
őszintén beszélek” – hangzott a válasz. Miután elhelyezkedett
az autó ülésén, derűs hangon, német nyelven dudorászni kezd-
te az Es geht alles vorüber kezdetű régi dalocskát: „Minden
elmúlik egyszer,/ minden a végéhez ér,/ és minden december/
új májust ígér”. Ebben a hangulatban ért haza, otthon bement
a fürdőszobába, ahol szíve megállt. Nagyon szerethette Őt a
Jóisten és talán abban a percben, ott az autó ülésén, valahon-
nan így adta értésére, hogy nemsokára egy másik dimenzióban
folytatja az öröklétet? A méltó befejezéshez csak Babits sorait
tudnám idézni, azt az igazságot, amit Vinczeffy Endre tanár úr
már életében felismert és eszerint élte hosszú, tiszteletre
méltó életét az utolsó percéig: „Mindenik embernek a lelkében
dal van/ és a saját lelkét hallja minden dalban./ És akinek szép a
lelkében az ének,/ az hallja a mások énekét is szépnek.”

A jó Isten nyugtassa békében !
B. Osvát Ágnes

2011. szeptember

EKOSZ–EMTE 37in memoriam

Magyarország  egy  olyan  kalitka,
amelybõl  egyszer  még  egy  gyönyörû
madár  fog  kirepülni.  Sok  szenvedés  vár
még  rájuk,  de  egész  Európában  párat-
lan  dicsõségben  lesz  részük.  Irígylem  a
magyarokat,  mert  általuk  nagy  boldog-
ság  árad  majd  az  emberiségre.  Kevés
nemzetnek  van  olyan  nagyhatalmú
õrangyala,  mint  a  magyaroknak  és
bizony  heles  lenne  erõsebben  kérniük
hathatós  oltalmát  országukra!

Szent  PIO  született  FRENCESCO FORGIONE  (1887–1968)
olasz  kapucunis  szerzetes
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1988. január 10-én, 13 óra körül – egyéb elfoglaltságom köz-
ben – bekapcsoltam a rádiót. Éppen Fekete Gyula olvasta fel
írását, az Egy korty tenger címû mûsor keretében. Igen sajná-
lom, hogy a mûsornak csak azt a részét hallottam, amikor
Fekete Gyula egy névtelen orvosnõ hozzá intézett levelébõl
idézett. Ha az adott pillanatban jól rögzült tudatomban, az
orvosnõ négy gépelt oldalon, nem túl magas intelligenciaszint-
rõl árulkodó stílusban oktatta „móresre” Fekete Gyulát, ami-
ért szót emelt a gyermekvállalás, azon keresztül a nemzet jövõ-
je érdekében.

Még mindig bevezetõként, ki kell jelentenem, Fekete Gyu-
lának nincs szüksége arra, hogy egy rádióhallgató megvédje az
õ emberi, írói igazát, felelõsségét és tekintélyét. Mi több, õ sen-
kinek sem szorul a védelmére, mert nem vétett a közösségnek.
Ellenkezõleg! Minden aggódó, okos szavával oktatva óvja azt a
közösséget, melyet Németh László és Illyés Gyula szintjén
igyekszik szolgálni. Hiszem, legalábbis hinni akarom, hogy sok
és súlyos gondok közt létezõ hazánkban százezrek figyelnek
szavára.

Emlékezetem szerint tehát Ön Fekete Gyulának többek közt
azt írta, hogy a népesedéssel kapcsolatos álláspontjával ne
játssza meg a nagymagyart…és emberi jogaira való hivatkozás-
sal tiltakozik az ellen, hogy valaki a nõk kötelességeként tár-
gyalja a gyermekszülést, melytõl ön borzad. Azt sajnos nem
értettem világosan, hogy a gyermekvállalás kötelességként való
felfogásától, vagy a szüléstõl, esetleg a gyermektõl, vagy éppen
az anyaság teljességétõl borzad-e. Mivel a gyermek vállalásá-
nak vagy elutasításának emberi jogát – jogi értelemben – tu-
domásom szerint Fekete Gyula sohasem vonta kétségbe, azért
arra következtetek, hogy Ön az anyaság teljességétõl borzad. 

Vonatkozó, négyoldalas levelét bizonyára azzal a gondolattal
dobta a postaládába, hogy a címzett „ezt sem teszi a kirakat-
ba!” ...És íme, a címzett az Ön országának, a mi Hazánknak a
kirakatába tette a kificamodott életfelfogásának számomra
döbbenetes, Ön által alá sem írt dokumentumát.

Így jutott el hozzám is az Ön anyaságtól borzadó vallomása,
melynek kapcsán emberi jogaira hivatkozik, s mely engem írás-
ra kényszerít.

Tisztelt orvosnõ! Én elismerem borzadásának jogát, de a köl-
csönösség elve alapján remélhetõen nem részesít megrovás-
ban, ha kijelentem, hogy én viszont az Ön életfelfogásától bor-
zadok. Szomorúan tudom, hogy Ön sem borzad egyedül, hi-
szem azonban, hogy én sem! Ez utóbbi hit egyúttal közössé-
günk reménysége.

Mindenesetre sajnálom, hogy az Ön tiszteletreméltó édes-
anyja, aki feltételezhetõen Önt jól pelenkázta, de úgy tûnik,
ferdén nevelte, az Ön fogamzása elõtt nem gondolkozott a ma
orvosként élõ leányához hasonlóan! Higgye el tisztelt orvosnõ,
a kedves édesanyjának is joga lett volna megfosztani Önt a
létezés keserédes tényétõl, és megfosztani a gyermekeiért
visszavonhatatlan, gyakran földig terhelõ áldozatokat vállalók
társadalmát egy nem társadalmi lény megszületésétõl. Mivel e
kérdésben a mindenkori döntést magam is magánjellegû
emberi jognak tekintem, a felvetett gondolat boncolgatását
családja körébe utalom.

Korántsem tekintem azonban magánügynek, ha az anyaság-
ról vallott borzasztó álláspontját – abból kiindulva, hogy senki
sem adhat mást, mi lényege  – orvosi gyakorlatában is érvénye-
síti. Vajon egy, az anyaság teljességétõl borzadó orvos milyen
tanácsokat adhat az édesanyákká botlott nõtársainak, az embe-

ri és közösségi vagy éppen nemzeti lét hordozóinak? O
tempora, o mores!...

Tisztelt orvosnõ! Bizony nem kívánom Önt oktatni.
Szakmaiságára és felnõtt életkorára való tekintettel különösen
nem. Falra hányt borsó lenne! Már a borsó sem érné meg, hi-
szen a borsónak sem az az alapvetõ biológiai „célja”, hogy
visszapattanjon, hanem az, hogy kedvezõ életfeltételek közt a
benne rejtõzõ csira életre keljen, és a borsószem megsemmisü-
lése árán, sok-sok és egészséges borsót hozzon létre! Ez az élet
fennmaradásának szigorú törvénye, melyet minden élõlény
követ, mert „az élet szent okokból élni akar”! Ha pedig Ön az
élet törvénye ellen tiltakozik, akkor asszonyom, Ön nem az
élet, hanem a halál hordozója!

És Ön jogra hivatkozik, tagadván egyúttal kötelességét. Úgy
tûnik ugyanis, hogy Ön csak az érem egyik oldalát ismeri, s ezt
vallomása szerint nem csak hangoztatja, de gyakorolja is. Szí-
veskedjék azonban megfordítani ugyanazt az érmét. Ott fogja
találni a jog ikertestvérét, a kötelességet! A közösség, a társa-
dalom törvénye ugyanis, hogy a tudatos emberi lények jogait a
közösségben a közösség érdekét szolgáló kötelességek vállalá-
sa és teljesítése határozza meg. Jogot tehát csak az, és olyan
arányban követelhet, aki a biológiai adottságai és szakmai fel-
készültsége alapján az emberi közösség által rászabott, illetve
vállalt kötelességeit teljesíti.

Gondolom, hogy mindezek elõrebocsátása mellett nem
vonja kétségbe, hogy Ön társadalmi lényként éli jogokkal telí-
tett életét, azon közösség számlájára (!), mely kedvezõ feltéte-
leket biztosított ahhoz, hogy a génjeiben magával hozott értel-
mi hajlamai kiteljesedhessenek és az értelmiség általában ma-
gas fokán álló orvossá fejlõdjék. Közösség nélkül Ön
legfönnebb megszülethetett volna, de például az értelmi szint
azon fokára sem jutott volna el, hogy megítélhesse azt, van-e
egyáltalán jog, következésképpen azt sem, hogy van-e joga a
léthez. A közösség által tehát Ön a jogról ugyan bõséges tudo-
mást szerzett, de olyan szûklátókörûen, hogy a közösséggel
szembeni alapvetõ kötelességeirõl megfeledkezik. Ha jól
tudom, az ilyen eseteket a közösség erkölcsi fogyatékosságnak
tekinti. 

Kórosan értelmezett emancipáltságát is tiszteletben tartván,
kívánom, hogy Ön jó egészséggel, szellemi frissességgel, jogai
gyakorlása közepette érje meg az emberi életkor végsõ határát
– társtalanul,…egyedül. Remélhetõen annyi önérzete azért ma-
rad, mellyel visszautasítja majd a közösség mindenértelmû gon-
doskodását a magányos, elhagyott öregek iránt! Nincs kizárva
azonban, hogy akkor is csupán a jogaiért fog harcolni, miközben
a közösség némely tagja azért szánalomból átlépi majd az Ön,
csak önmagáért leélt élete utolsó menedékhelyének küszöbét,
mert a megtagadott közösség megbocsátásra is képes.

A közeljövõben azonban még nyilvánosan is „megvédheti”
védhetetlen álláspontját. Van joga, hogy nyilvánosan és aláírás-
sal közölje a Fekete Gyulának írt levele teljes szövegét, mind-
nyájunk borzadására, sõt hozzám is intézhet bunkózó szöveget.
Ígérem Önnek, nem fogok válaszolni, mert hiszek abban, hogy
arra egy nálam sokkal illetékesebb, nehéz sorsú, de örök tiszte-
letet és becsülést érdemlõ édesanya a gyermeket vállaló százez-
rek nevében fog válaszolni, szólva az anyaság kínjáról és örö-
mérõl, a nõ ebbõl fakadó nagyszerû életérõl, melyrõl Ön – joga
szerint – lemondott örökre. 

Fehérgyarmat, 1988. január 11.
Dr. Kováts Lajos biol. tud. kandidátus

Dr. Kováts Lajos özvegye ismét egy gyöngyszemet keresett elõ és nyújtott át lapunknak férje hagyatékából.
23 évvel az írás megszületése után, a tragikus aktualitás jegyében tesszük közzé, köszönettel.

Egy korty tenger – egy korty visszhang...



„Amikor szerelmes vagy, nem vagy eszednél, mert mikor
eszednél vagy, nem vagy szerelmes.”

Publilius Syrus (~ Kr. e. 1. század)  

„A nagy kérdés, amire harminc évi munkám után sem
tudok válaszolni:  Mit akar a nõ tulajdonképpen?" 

Sigmund Freud (1856-1939)

Évek óta foglalkoztatnak dolgok, nem is egy; így pl. hogy
Paganini koncertjein a nõk eszméletlenûl dûltek ülõhelyei-
ken, melyik jobbra, melyik balra; továbbá, hogy Liszt nem-
csak koncertjein lépett fel, hanem kora szokásainak meg-
felelõen, szûkebb társaságban, jobb módú, nagypolgári sza-
lonokban is, ahol megszokott jelenet volt, hogy nemcsak
lányok, hanem fiatal asszonyok is eszméletlenül dõltek, egyik
apjának, másik pedig a nálánál rendszerint jóval idõsebb fér-
jének karjaiba. Mindezekrõl olvasni lehet olyanok írásaiban,
akik átlapoztak régi feljegyzéseket. 

Nem is kell keresgélni, csupán egyetlen gombnyomással
kinyítni a tv-t, ahol egy ún. mega-koncert “szalad” – s ahol
tinédzser lányok félig- , vagy egészen eszméletlenûl dõlnek
halomra a színpadon félig meztelenül rángatózó, dübörgõ
ritmusokat produkáló sztárok láttán. Hiteles esetbõl tudjuk,
hogy nem egy ilyen rendezvény után egyik-másik serdûlõ
leányka fellopakodott a sztár szállodai szobájába és felaján-
lotta magát a sztárnak, aki azonban éppen nem volt kanos
kedvében. Arról is írtak már nemegyszer, hogy ezek a sztá-
rok meglehetõsen kiégett (élõ)lények, s nem is kevesüknek
ajzó vagy kábítószereket is szokásuk használni. 

Hogy itt bizonyosan a szexualitás berkeiben keresendõ
dolgokról lenne szó, az egyáltalán nem meglepõ azok számá-
ra, akik természettudományi ismeretekkel bírnak egyrészt,
másrészt pedig megismerték Freud sokat dícsért, még többet
kárhoztatott tanait. Emelett szól esõsorban a tinik pubertáló
életkora, aminek keretfeltétele a mai, kifejezetten libertinus
szexualitás, Liszt és Paganini korában pedig az elnyomott
szexualitás, amit majd csak Freud szabadított ki abból a bör-
tönbõl, ahová amiatt jutott, hogy a szóban forgó kor tudomá-
nyos ismeretei hiányosak voltak, ugyanakkor az elfogadott
erkölcsi normák dogmatikusak és képmutatók. 

Na már most, a sztár-kultusz során tapasztalható nõi ma-
gatartás magyarázatával nem sokan foglalkoztak közérthetõ
formában. E sorok írója sem azzal az igénnyel ült le számító-
gépe elé, hogy magának revendikálná a megoldást, ill. a ma-
gyarázatot, hanem, hogy egyféle szempontból világítson rá
erre a kérdésre. 

Nagy ívben kanyarodok neki, éspedig egy megtörtént eset
okán. Nem fogom megnevezni a fõszerepelõ nevét, habár
könyvet írt a történetrõl, s német nyelvterületen tekintélyes
olvasótábor volt kiváncsi arra a rejtélyre, melynek megoldá-
sát nem találta meg benne, s most, a következõkben megkö-
zelíteni kivánunk. 

A történet eképpen hangzik: 
Valamikor a 80-as évek végén, egy svájci, jó módban élõ

könyvelõnõ egy afrikai kirándulás alkalmával meglátott egy,
a masszai törzshöz tartozó, félig meztelen és lándzsával fel-
fegyverkezett harcost, amikor az éppen felszállt egy vízi jár-
mûre. Az asszonyság nemcsak leírta, hanem tv-riportban is
elmondotta, hogy teljesen eszét vesztette a férfi láttán. Még
pontosabban azt mondotta, hogy nem tudja magának sem
megmagyarázni, mi történt vele. Hazaérve Svájcba elhagyta
barátját, felmondta biztos munkahelyét, megszüntette min-
den kapcsolatát családtagjaival, s elindult megkeresni az afri-
kai szavannában azt a férfiút, akitõl nem tudott szabadulni.
Meg is találta, s bejelentette a férfiúnak, hogy azért jõtt, mert
felesége akar lenni. Ezt a tényállást európai kultúrkörünk-
ben úgy mondják, sõt, meg is énekelték, hogy ”nem tudok
élni nélküled”. Nem valószínû, hogy a szavanna lakója ezzel
a kifejezéssel valamit is kezdhetett volna, de a frígy meg-
történt a szavannában, egy primitiv, kör alakú gúnyhóban;
mindent filmre is vettek. Nevetséges, inkább groteszk, aho-
gyan a félmeztelen bennszülöttek között ficánkol egy svájci,
fehér bõrû nõszemély, hófehér, Svájcból hozott meny-
asszonyi ruhában. Részletesen leírja azt is, amit Európában
nászéjszakának neveznek, ami meglehetõsen csak a lényegre
korlátozódott, hiszen  egymással nem is tudtak értekezni.  

Aztán bekövetkezett az, amit akár csak félig-meddig
mûködõ ún. józan ésszel meg lehetett volna jósolni a leges-
legelején: lassan, de feltartózhatatlanul elkoptak az illúziók.
És nemcsak amiatt, hogy egyre inkább a tisztálkodási lehetõ-
ségek otthon megszokott formái iránti igények nyomultak az
egyre tompuló érzelmek helyébe, hanem a mindennapi élet
kisebb-nagyok olyan járulékai, melyek a civilizáció tarto-
zékai. Aztán az álom-férfiú (valójában csak álom-hím volt)
sokszor napokon keresztül érthetõ módon távol volt vadá-
szatokon, s mikor visszatért, a viszontlátás kölcsönös öröme
a férj rendelkezésére állására – pontosabban: fekvésére –
redukálódott. 

Mint a legtöbb nyugat-európai, a hölgy megváltói szerepre
is vállalkozott, és egy bolt-félét nyított, hogy a szavannába
megvásárolhassák az emberek a mindennapi legszüksége-
sebbeket. A törzsi szinten azonban az lett volna csoda, ha az
elképzelés mûködött volna. Ez azonban szociológia és nép-
gazdasági színten értelmezhetõ történés, nem erre vállalkoz-
tunk. 

Nemsokára maláriás lázrohamok kerítették hatalmába a
terhes asszonyt, majd a szülés következett, az afrikai szoká-
sok szerint a törzsi öreg(asszonyok) segítségével, ami képzel-
hetõen eltért attól, ahogyan manapság Európában szokás
világra hozni az utódokat. Leánygyermeket szült, s akkor ... 

Akkor megvilágosodott elõtte, hogy saját gyermekét még-
sem az afrikai szavannában nevelné fel, hiszen a gyermek-
nevelés svájci móduszát ugyan nem saját tapasztalatból, de
kivûlállóként jól ismerte. Nem maradt más, mint négy év
után vissza Svájcba. 

Amikor a média elé lépett, felmutathatta iskolás korú le-
ányát, aki érdekes módon sem az anya, sem az apa szíkár,
sudár testalkatát örökölte, hanem az európai iskolaudvaro-
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kat benépesítõ, a jóléti tarsadalom jól táplált és kövérkés
városi gyermekévé vált. A mama pedig nagy-nagy szorgalom-
mal könyv formájában tette közzé az egész történetet, ami-
vel párhuzamosan valamennyi német nyelvterületen piacra
kerülõ könyvnek igen jót tett a majd´ mindegyik tv-adó fe-
csegõ rovatában való fellépés. Jobb reklámot egy könyvnek
el sem lehetne képzelni. Nagy példányszámban kelt el a
könyv, s több nyelvre is lefordították, ami biztosította számá-
ra a szolid jólétet. De ez sem volt elég, visszament látogató-
ba a szavannába, és természetesen errõl is beszámolt, elõször
a tv-ben, majd olvasóit boldogította írásban. Több mint tíz
millió példány kelt el könyvébõl!

Kb. ez lenne dióhéjban az a történet, amit láthattak a kép-
ernyõn, olvashatták a könyvben is, anélkül azonban, hogy
választ és magyarázatot kaptak volna egy sereg miért-re.
Valószínû azoknak volt igazuk, akik fel sem tettek semmifé-
le kérdést, hanem elintézték röviden: ennek a fehérnépnek
el kellett menjen az esze. Ha pedig valaki esztelen dolgot
mûvel, akkor abból forgatókönyvet lehet írni. A történet
ezután átlépett ebbe a fázisba: film készült belõle. Ez a 90-es
évek végén volt. Hogy a film elkészült-e? – azt nem verték
dobra. 

*
Az elmondottak után a felmerülõ kérdés ez lehetne: 
Mi az oka a leírt jellenségnek, amikor nemcsak a ti-

nédzserek, hanem érett asszonyok is minden jel szerint elve-
szítik a józan eszüket és saját maguk feletti ellenõrzésüket? 

A válasz kissé nehézkes lehet, elsõsorban azért, mert nem
írták le maguk az érintettek õszintén és szavahihetõen, mit
éreztek azokban a kritikus pillanatokban – a tinik, amikor el-
ájultak, vagy csak szinte, az asszonyok pedig, akik tudják,
hogy ”mitõl döglik a légy” – valamit mind elhallgatnak. Van
azonban egy német kifejezés, az ilyen rendkivûli történések
jellemzésére szokták mondani magukról: „das Kribbeln im
Bauch”, ami azt jelenti: a hasukban zsibbogást, bizsergést
éreztek. Ezt a kifejezést használják aztán minden olyan vá-
ratlan esemény megélésének leírására, ami elsõsorban lélek-
tani síkon fejti ki hatását a nõkre. Férfiak nem hívatkoznak
erre, mivel más minta szerint történik úgy a megéltekhez
való viszonyulás, mint a történések feldolgozása is, mondhat-
ni józanabbul és kevesebb elvonatkoztatással. Egy alkalom-
mal arról számolt be egyik barátom, hogy miután meglátott
egy asszonyságot, beleszeretett; de hogyan? Azt mondotta:
„te, én olyan szerelmes lettem”, de ezeket a szavakat úgy
mondotta, hogy eltünt szemem elõl az ismert barát, és elõt-
tem állt egy sajnálatra méltó, 40 feletti, érett, egyetemi vég-
zettségének megfelelõ állásban dolgozó és a tudományos
ranglétrának a csúcsa alá érkezett férfiú, akit meg kellett
szánjak. A szóban forgó asszony is hasonló korú, a fényké-
pen egyáltalán nem feltûnõ vagy megragadó jellenség, de
rendkivûl értelmes, több nyelvet beszélõ, máris szép tudo-
mányos rangot elért valaki. Úgy mondják, hogy a csitri kort
maguk mögött hagyók, az asszonyok pedig különösen, képe-
sek beleszeretni egy férfi értelmébe is. Fordítva is igaz lehet, ti.
barátom esetében az érett asszony magas szellemi színvona-
la nem elhanyagolható szerepet játszott. 

Ha azonban a férfiak közûl sokan leírták volna saját él-
ményeiket – amit azért sem tesznek, mivel akkor leginkább
extrakonjugális kapcsolataikra is fény derülne – , akkor so-

kan és meglehetõsen azonos sablon szerint lezajló, asszonyi
magatartási mintákat tárnának fel. A feltett kérdés megvála-
szolására azonban nem használható mindaz, amit eddigelé
jótollú írók már megírtak, amelyek azonban leginkább a pu-
bertálók elõtt lebbentették fel a szemérmesség leplét, bete-
kintést igérvén egy olyan világba, amit nemsokára az amúgy
is küszöbön álló saját tapasztalatok nemigen fognak bizonyí-
tani. Ilyenkor azonban megtörténhet az is, hogy az olvasot-
tak közvetítette matricába öntve konzerválódik emlékké a
saját tapasztalat. Nem a lehetõ legjobb változat. 

Na szóval, körbejárkáltunk a dolgok körül, anélkül azon-
ban, hogy a válasz közelébe is jutottunk volna. Ha valakinek
elegendõ az, amit Freud leírt, rendben is lenne. Csakhogy
Freud-al kapcsolatosan megjegyezni való, hogy elképzelései-
nek hátterérében korának tudományos paradigmája, az ún.
flogiszton elmélet húzódik meg, ugyanis nála a szexualitás
egy energetikai rendszer kipufogó berendezésévé lett. (Ez a
nem hétköznapi megfogalmazás Hoimar von Ditfurth1-nál
olvasható.) Hogy ezen energetikai rendszer mennyi testi és
mennyi szellemi energiát szabadít fel és éget el, arról is so-
kan elmélkedtek. 

Minekutána még mindig csak kerülgetjük a dolgokat, mint
a híres cicamica azon bizonyos forró kását, közelítsünk a
továbbiakban állatvilági példával, éspedig: 

Ha a szexualitás korlát- és gátlások nélküli gyakorlatát
vesszük alapul, akkor bizonyára jó kiindulási pontot jelöl-
tünk meg magunknak, hiszen valamennyi élõlény alapvetõ
életfunkciójáról van itt szó, ami pedig az evolúció folyamán
folyamatos tökéletesedést mutat, egészen az emberig. Hogy
az emlõsállatoknak kedvük telik a nemi érintkezésben, afelõl
senkinek nem lehetnek kételyei. De, ha emlékezetünkbe
idézzük a régi rómaiak által tömören megfogalmazottat: Post
coitum omnis animalia sunt triste – coitus után minden állat
szomorú – akkor szeget verünk azoknak is a fejébe, akik
eddigelé hûségesen követtek. Tényleg így van? – s ha igen,
akkor miért? 

Vannak olyan kérdések, amelyeket nem lenne szabad el-
rontani egy akármilyen válasszal. Paradoxális, de ha arra gon-
dolunk, hogy a válaszok az idõ mulásával veszítenek érvé-
nyességükbõl, a jól feltett kérdés azonban a jó válasz elenged-
hetetlen kiindulási pontját képezi, akár évek mulva is.

Minekutána az etológia tudománya Konrad Lorenz2 óta
leírta magatartási mintáinkat, éspedig minden esetben pár-
huzamot vonva az állatvilágban fellelhetõ gyökereinkkel,
eléggé világos képet rajzolhat magának bárki, amennyiben
tudásszomjjal veszi kezébe Lorenz alapvetõ munkáit. Az em-
lõsök orgazmusáról ugyan nemigen fogunk sokat megtudni,
de következtethetünk a megfigyelhetõkre. Az elsõ megálla-
pítás az lenne, miszerint a természet bõlcsen rendelkezett,
hogy a fajfenntartást a véle járó orgazmusnak nevezett érzet-
hez kapcsolta, aminek ellenállni egészségesen, normális élet-
körülmények között nem lehetséges. Enélkül nem lett volna
biztos egyetlen faj fennmaradása sem. 

Na már most, térjünk vissza a latinul megfogalmazottak-
hoz. Igen valószínû, hogy a megfogalmazottak a lovak ese-
tében megfigyelhetõket foglalta össze. Manapság azonban az
urbánus lélek a lovak nemi aktusát legfennebb filmfel-
vételekrõl ismerheti. A római polgár valószínû jobban ismer-
hette a lovakat, mint ahogy ma ismerjük az autókat. Amikor



a ”sárló”, tehát a nemi gerjedelemben lévõ kancát elvezetik
a ménhez és elõvezetik a hatalmas gerjedelem jeleit mutató
mént, akkor látni lehet, ahogyan a kanca a mén közeledésé-
re reagálva vizeletet bocsájt le. Ezt a momentumot a falusi
ember úgy nevezi, hogy a kanca már csak a mén láttára is
összepisili magát. Meglehetõsen heves, amit a mén ezután
mûvel; miután pedig újból mind a négy lábával a földön áll,
akkor következik a latin mondásban leírt jelenet: rövid ideig
mozdulatlanul áll, fejét kissé leengedve, tényleg olyan
benyomást kelt, mintha szomorkodna. A rómaiak bizonyára
arra gondoltak, afelett szomorkodik, hogy vége a káprázat-
nak. A kanca csak a vizelet lebocsájtásával tanusítja a nála
végbemenõk intenzitását, orgazmusáról bizonyára csak
pupilláinak állapota adhatna felvilagosítást, a ménhez ha-
sonló szomorkásnak látszó állapot nála nem figyelhetõ meg,
de talán nem is figyelt arra senki. 

Wittgenstein úgy mondotta: Worüber man nicht reden
kann, darüber muß man schweigen, vagyis, amirõl nem lehet
beszélni, arról hallgatni kell, így, parancsoló módban: muß,
tehát muszály. Manapság azonban tapasztalhatjuk, hogy
senki sem hallgat, akkor sem, amikor jó oka lenne arra, más-
kor pedig akkor is hallgatnak, amikor meg kellene szólalni.
A következmények attól függenek, hogy milyen természetû
ügyben és milyen körülmények között történik úgy a(z)
(el)hallgatás, mind a beszéd, ami általában felelõtlen lo-
csogássá fajulhat. 

Nem találok semmi kifogásolhatót, sem megbotránkozta-
tót a dolgok eszerinti párhúzamba állítása miatt, csupán ter-
mészettudományos ismereteink gyakorlati értelmezésérõl
lenne itt és eképpen szó, ami pedig életünk számos, rejté-
lyesnek tûnõ megnyílvánulásai megértésének egyetlen cél-
ravezetõ lehetõsége. Manapság sokan és sokféleképpen ír-
nak, s nemegyszer hangzott már el a formájában jó, tartalmá-
ban azonban tovább nem vezetõ kijelentés: mi minden nem
történik a hálószobában? Errõl senki nem beszél, s jobb is
talán. Van azonban egy közvetett lehetõség: ki kell kérdezni a
bordélyházban egy-, vagy egy másik, onnan már kiöregedett
delejes asszonyt. Elképesztõ dolgokat lehet hallani. Egy alka-
lommal pl. egy svájci domina számolt be nyilvánosan tapasz-
talatairól, az Arte-tv-adóban; döbbenetes dolgokat mondott.
Nem célunk most részletezni, csupán megemlíthetõ lenne,
hogy kikbõl áll a klientúra: egészen lenti és egészen fenti tár-
sadalmi osztályokból! (Egyetlen egyet elmondanék, amit a
delejes mondott: volt neki egy állandó kliense, magas rangú
tisztviselõ, aki rendszeresen felkereste õt, de nem a szokáso-
sért, amiért odajárnak a férfiak, hanem a férfi nyakára egy
pórázt kellett kötnie és azzal az urat négykézlábon, mint egy
kiskutyát a szobában körben vezetgetni, és ennek megfelelõ-
en hozzá úgy beszélgetni, mint ahogyan úri nagyságák ku-
tyájukkal sétaltatáskor szoktak.)

Van abban kiegyenlítõ igazságosság, hogy derékövön alul az

intelligens emberek is megszünnek intelligensnek lenni – mon-
dotta az éles szájú és értelmû Henry Miller.3 Camille Paglio4

amerikai feminista kimondotta azt, ami leginkább szemérmes
elhallgatás tárgya: az esztétika megszünik ott, ahol a szexualitás
kezdõdik. Albert Einsteinnak5 is volt mondanivalója, és-
pedig: fejünk gondolkozik, a derékon aluli rész kormányoz. 

Az utóbbi 2-3 évtized vizsgálatai alapján körvonalazódik,
hogy magatartási mintáinkat a különféle kulcsingerekre ter-
melõdõ, mediátoroknak nevezett vegyi anyagok indítják be
és pörgetik le, ezért akaratlagosan egyik-másik magatartá-
sunk nem, vagy csak alig befolyásolható; hogy ez mennyire a
szóban forgó mediátorokkal függ össze, jól bizonyítja az
USA-ban tett megfigyelés, miszerint  az óvodákban a sárga,
keleti népesség gyermekei csendesek, nyugodtak, soha sem
tobzódók, szemben a fehér népcsorthoz tartozókkal. Az ok
után kutatva úgy találták, hogy a különbség egy enzim
(MAO: mono-amino-oxidaze) szintjében lenne fellelhetõ: a
tobzódó fehér gyermekek MAO-szintje alacsonyabb, mint a
kínaiaké. Továbbá úgy találták, hogy ha a fehér és néger
bébik orrára egy kendõt terítenek, azellen heves reakcióval
tiltakoznak; a kinai bébik azonban nem. A szóban forgó
MAO-enzim a catecholaminok anyagcseréjében kulcs-
szerepet játszik. Nyilvánvaló, hogy a szexualitás magatartási
mintája is azon mediátorok függvénye, amely termelését a
kulcsingerek váltják ki, és a fentiekhez hasonlóan a kiváltott
ill. fenntartott reakció intenzitása egyéniség szerint különbö-
zõ, éspedig az extrém erõstõl az egészen lagymatagig. A sze-
xualitás körüli meg nem válaszolt kérdések sokasága azzal
magyarázható, hogy intim szféráról lévén szó, értelmes
oknyomozó vizsgálatok számára nem érhetõ el annyira köz-
vetlenül, mint a tobzódó óvodások. Apropos tobzódás,
nyílvánvaló, hogy ez a szexuális magatartásra is jól használ-
ható jelzõ. 

Az elmondottakkal talán sokan nem értenek egyet, és
inkább elfogadják a szokásos ”elment az esze” pausál kije-
lentést, ami nem igényel további magyarázatot; van benne
egy csipetnyi (népi) bölcsesség (is). 

Végül is az egymásba-szeretés vagy a csak egyoldali, vala-
kibe való beleszeretés is abban hozható közös nevezõre,
hogy olyan elõszoba lehet, ahonnan az út az ágyba ve-
zet(het), aminek az elmaradása vagy a vonzódás visszautasí-
tása sokakat egy kimondottan kínzó, nem-egyszer tragédiá-
ban végzõdõ lelkiállapotba juttat(hat). (Pro memoria: de
mennyi irodalmi és mûvészeti termék megszületését
”köszönhetjük” ennek!)  

A végén pedig felteszem a kérdést: mit keres egy (az) asz-
szony: valakit? vagy valamit? Mindkettõt! Valakinél valamit,
azt a bizonyos káprázatot; a csalódás után pedig folytatódik a
további keresgélés annak megtalálására.

2006. február-április - 2010. október-december
Dr. Szõcs Károly
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– Kiss J. Botond biológus élete nagy részét a Duna deltá-
jában töltötte, most is ott él, s szakmai és közéleti tevékeny-
sége folyamatosan e terület természeti értékeinek a megóvá-
sára, megmentésére, sõt sok esetben már csupán esetleges
visszaszerzésére irányult és irányul ma is. Mi adott hitet
ehhez a szívós küzdelemhez? Hitt-e és hisz-e a biológus
abban, hogy a Föld még mindig csodálatosan gazdag, de
egyre szegényedõ élõvilága megtartható legalább a mai álla-
potában?

Biológus vagyok, állitólag nem is a legrosszabbak közül,
erre tettem föl az életemet. És amint az évek során egyre
több összefüggésre jöttem rá, megértettem, hogy ellentmon-
dás élesül az emberi tevékenység és környezetünk, az élõ és
élettelen Természet között, s ez a jelenség  mindinkább foko-
zódik. Innen már csak egy lépés van a tenniakarásig, ami
elõbb népszerûsitõ- majd tudományos irásokban nyilvánult
meg, és késõbb, Románia egy gyászos korszakának lezárása
után a Duna-delta õrintézményének megszervezésében csú-
csosodott ki. Elvben még továbbfejlõdött volna a folyamat,
hisz egy ideig természetvédelmi fõtisztségviselõként is
mûködtem a minisztériumban, de a szívem szerinti idõszak
az volt, amikor az deltai ökológiai õrtestületet vezettem, hisz
öt évig rendet teremtettünk-tartottunk e csodálatos ország-
részben. S amióta ráébredtem, vallottam s vallom azt a néze-
tet, hogy Földünk, ill. a minket körülvevõ Természet roppant
törékeny és sebezhetõ, s az embernek saját magával szembe-
ni kötelessége védelmezni ezt a sok szépséget. Nemcsak
arról van szó, hogy tartozunk vele az utódainknak, de nem is
vagyunk följogosítva arra, hogy mindent elherdálva meg-
fosszuk õket ezektõl a szépségektõl. De, hogy gyakorlatilag
mit tudunk mindebbõl megõrizni – ez már fogas kérdés.

Ha már a hit kérdése merül föl, hadd kontárkodjam ille-
téktelenül bele egy kicsit a bölcsészetbe, ill. ennek egyik
sokat vitatott kérdésébe, a dualizmusba. 

A taoista filozófiában a kettõs koncepció ismert jelképe az
egymásbafonódó, egymást kiegészítõ kozmikus erõket
megtestesitõ két alak, a jin és jang. Hagyományos színeik, a
kék és vörös, két ellentétes elem, a víz és tûz megtestesitõi,
de jelentik a hegy napos és árnyékos oldalát, a férfit és nõt,
világosságot és sötétséget, jót és rosszant, valamint számta-
lan, ellentétes, de a másik nélkül elképzelhetetlen statikus
objektumot, jelenséget vagy folyamatot. Sõt, akár így is ábrá-
zolhatnánk vallásaink alapgondolatát: az Isten és a Gonosz
egymástól elválaszthatatlan kettõsét. Bár engem az ábra
mindig egy kicsit azt ebihalakra emlékeztet, különösen
fehér-fekete nyomtatásban, úgy érzem, a Természethez való
viszonyunkat is tükrözi. Ha annyi átalakitó, sõt romboló-
pusztitó tényezõ zúdul reá, ha pusztulás fenyegeti, egy koz-

mikus Igazság, az általános egyensúly megtartása érdekében
olyan erõ is kell legyen, amely védelmezni próbálja. Nem
fehér paripán lovagló mesebeli dalia, hanem a szakember,
akinek szeme fölismeri a veszélyt s meg is tudja fogalmazni,
közvetíteni az információt. Az elkötelezett környezetvédõ,
aki hiszi, hogy fontos amit tesz, s e hitért áldozni is tud.
Nemcsak anyagiakat, hanem akár testi és erkölcsi gyötrel-
met, életéveket, akár családot, egészséget, életet is. Aki föl-
vesz egy eleve elvesztett küzdelmet a Zászló becsületéért,
mert érzi, ezt kell tennie. Nálam, gondolom, e hit mellé jó
adag makacsság is társult, amit ugyan fölmértem s elismer-
tem magamban, hogy megbosszulhatja magát, de tudatosan
igyekeztem a saját belsõ mércémnek megfelelni, még akkor
is, ha nyilván keményen meg is fizetek érte. Pedig gyakor-
latilag értelmetlen az egyéni partizánharc, hisz személyes
szinten megoldások helyett csak önemésztõ-önpusztitó hely-
zetet tudunk magunknak teremteni. Tény, hogy valós ered-
mények kimutatásában legfontosabbak az olyan embertö-
megek, amelyek megértik, hogy környezetünk védelme –
önmagunk védelme, hogy környezetünket tönkretéve az
Emberiség jövõjét kozkáztatjuk

– A Duna-delta természeti világának alakulását testközel-
bõl látni évtizedeken át nemcsak sok örömöt és bizonyára
sok keserûséget is jelentett a biológus számára, hanem lehe-
tõséget is arra, hogy megfigyelje és rangsorolja a természe-
tet, a természetes élõvilágot károsító tényezõket. Melyek
ezek a tényezõk? Melyek azok, amelyek elvileg megszüntet-
hetõk és melyek azok, amelyek nem, de kártékony hatásuk
csökkenthetõ, minimalizálható? Melyek azok a gondok,
amelyek helyileg is megoldhatók, és azok, amelyek megol-
dásához szélesebb – országos, nemzetközi – összefogás kell?

Mit is választhatnék ki a természetet kárositó tényezõkbõl,
hogyan rangsoroljam õket, amikor minden összefügg, egy-
mást befolyásolja, egymástól elválaszthatatlan? Sõt, mi több,
épp robbanásszerûen változó dinamikájuk miatt egyre
bonyolultabb helyzetbe hozzák az emberiséget. Pl. kõbaltás
õsünk csak napok munkájával tudott valami nagyobb fát
kidönteni s legfeljebb az erdõk fölégetésével, késõbb kifino-
modó vadászeszközeivel bírt környezetének élõvilágában
lényegesebb károkat okozni. Ellenben a mai technika már
egész földrészek elpusztitására is képes, s a két idõszak
kötötti tizezer év Földünk korában csak egy pillanat. Vagy itt
az általános fölmelegedés, aminek okát egyre inkább a fele-
lõtlen, meggondolatlan emberi tevékenységben véljük fölis-
merni s ami akár világkatasztrófával is végzõdhet.

Kezdeném talán az Emberiség számának példa nélküli rit-
musban való növekedésével, már csak azért is, mert ismert
tény, hogy a mennyiségi változások átcsapnak minõségibe. A
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jelenség valós kiértékeléséhez biológus helyett inkább egy
demográfiai szakemberre volna szükség, itt csak olyan szám-
adatokat mondhatok, amelyekhez elvben bárki hozzáférhet.
Tehát a bibliai Ádám és Éva óta, napjainkban Földünk
összpopulációja jóval meghaladta a hat milliárdot, közben
másodpercenként 3 személlyel szaporodva. A jelenség ok-
komplexumában egyrészt ott van a születési ráta jelentõs
növekedése, másrészt az elhalálozások csökkenése, elsõsor-
ban a közegészségi helyzet és orvosi ellátás általános javulá-
sa, valamint az élelmiszertermelés növekedése következté-
ben. Szakemberek szerint ez az elképzelhetetlen nagyság-
rendû embertömeg mintegy három évtized mulva már meg-
duplázódik. Persze, a dolog nem ilyen egyszerû, a népesség
rohamos növekedése nem általános jelenség, hisz sok ország
demográfiai helyzete épp hanyatlóban van, elöregedik, fogy
a lakosság, elsõsorban az iparilag fejlett, magas életszínvo-
nallal rendelkezõ országokban, míg pl. Afrika, Dél-Amerika,
Délkelet-Ázsia legtöbb állama valóságos demográfiai robba-
nást mutat, ami talán csak évtizedek múlva enyhül.
Erõszakos beavatkozással rövid távon talán lehetne lanyhu-
lásra kényszeríteni a növekedési tendenciát - élõ példa Kína
szigorú születésszabályozási politikája - viszont a szociológu-
sok itt már konstatálják a lakosság elöregedését, a termelõk-
nek a fogyasztói kategóriába való átcsoportosulását, konkré-
tan rákérdezve, ki tartja el a holnap nyugdíjasait, ha nem lesz
elég dolgozó fiatalság.  

Mindezekhez tegyük hozzá, hogy a statisztikai  adatok sze-
rint minden második ember városban él, tehát nem termel
élelmiszert, legfeljebb iparcikkeket, miközben maguk a váro-
sok, valamint az urbán-létünkkel kapcsolatos számtalan
egyéb létesitmény, pl. közlekedési hálózat, röpterek, terme-
lési-szolgáltatási létesítmények, szeméttelepek stb. egyre
nagyobb területeket szakítanak ki környezetünkbõl. S ami
valóban gondba ejt, hogy a roppant embertömeget rohamo-
san fejlõdõ iparágazatok szolgálnak ki, hisz mendenki enni,
öltözködni, lakni, közlekedni stb. szeretne. Az ipar viszont
felhabzsolja Földünk hagyományos energiatartalékait,
nyersanyagait, ugyanekkor elképzelhetetlen környezeti
szennyezõdést okozva. Erre a különlegesen összetett kérdés-
re nem is merek bõvebben kitérni, inkább egy példát hoznék
a népesség fölgyorsult növekedésének hatásairól a szabad
természetre.

India lakossága 1970-ben kb. 540 milliónyi volt, alig másfél
évtizeddel ezelõtt 900 millióra növekedett, 1999-ben
1.000.848.550 lakost írtak össze, a 2007-es népszámlálás
pedig már 1.129.866.154 lelket vett számba. Személy szerint
kétszer jártam Indiában, elõbb az északi államokban, ahol is
legtöbbet Radzsahsztánban, ahol majdnem egy hónapig
idõztem.  Mindaddig olvasmányaim, valamint a dokumen-
tumfilmek hatására egészen másnak képzeltem el Indiát,
elsõsorban életben gazdag dzsungelnek. A realitás viszont
egészen mást mutat. Ez országrészben erdõt, vagy egyéb zöl-
det a nemzeti parkok védett területein kivül alig látni, az
uralkodó színek a szûrke és sárga. Sõt, ottjártamkor tél
lévén, az ég is ólomszínû volt, heteken át egy csepp esõ nem
esett, hisz a monszum ideje még messze járt, felhõket is csak
késõbb láttunk, amikor átmentünk Nepálba. De hát hogyan
is zöldüljön ki valami? A sarjadó füvet rögtön fölfalja valami
mohó kecskeszáj, az elérhetõ galyat pedig hosszú nyélre erõ-

sített görbe sarlószerûséggel vágja le a gazda örökké éhes
állatainak. A megmûvelt földeken, amelyeket tüskesövény
vagy magasra tapasztott agyagfal választ el egymástól, néhol
egy-egy magányos fa árválkodik, ami talán csak azért maradt
meg, hogy legyen, ahova a munkára kiment paraszt tarisz-
nyáját fölakassza, s maradjon legalább tenyérnyi árnyéka,
ahol szunnyadhat egyet. Mégis, a biológiai sokféleség még
gazdag, elsõsorban madarak, de meddig? Akkor láttuk a
rendkivül impozáns, fehér szibériai darvak Kunovat-i po-
pulációjának két, legutolsó mohikánját, ezek a madarak jó
6000 km-es odisszea után jártak ide telelni, átkelve a
Himalája hólepte csúcsai fölött. Azóta végleg eltûntek, ezt a
populációt is fölmorzsolta az életterüket módositó, kímélet-
len emberi beavatkozás, meg saját fajuk magatartástörténe-
tének  buktatói. Most, ha a Google Earth programmon ezt a
vidéket keresem, már nem is találom az ott látott csatorná-
kat, tavakat, megcsappant akár a szent Jamuna folyó is. Nem
csoda, az általános fölmelegedés éghajlatváltozásai a
monszumesõk elmaradásában is jelentkeznek, itt pl. eltûnik
az éltetõ víz. Mintegy 1000 km-re délebbre, Orissa államban,
ahova második útam vezetett, már inkább bõviben vannak a
vizes területeknek, de jórészük azoknak is rizsföld, s ami a
távolból erdõnek látszik, nem más, mint a falvak házait beár-
nyékoló fák. Annyira sûrün lakott ez a terület, hogy lassan-
ként kiszorul, elsorvad a vadon élete. Igy egy hét alatt mind-
össze két vadon élõ emlõst láthattam, a pálmamókust és a
szent hulmánmajmot, két béka- s egy gyíkfajt, a madárvilág
meg csak szomorú árnyéka annak, amit a turisztikai reklám-
anyag ígérget. Ne értsük félre, India így is végtelenül érdekes
és lebilincselõ, de érzem, hogy mindez  halvány árnyéka
annak, ami volt s amit szeretnénk megtartani.

– Az emberiség gondolkodó és saját jövõje iránt fele-
lõsséget érzõ kisebbik része már évtizedekkel ezelõtt rájött
arra, hogy a természet veszélyben van, és ezzel együtt az
emberi civilizáció léte is veszélybe kerül. Megjelent a termé-
szetvédelem fogalma, megalakultak a természetvédõ moz-
galmak, szervezetek, létrejött a természetvédelem könyvtár-
nyi irodalma. De mindezen évtizedek alatt a helyzet nem
javult, hanem folyamatosan romlott, újabb fajok haltak ki,
újabb óriási területekrõl írtották ki az õserdõket. Mi az, ami
nem mûködik vagy rosszul mûködik a természet, a termé-
szetet kíméletlenül kizsákmányoló és romboló, valamint az
azt védeni próbáló erõk között?

Gondolatinditónak idézek egy 1872. március 1-én elfoga-
dott törvénybõl: “Az Egyesült Államok szenátusa és képviselõ-
háza elhatározta, hogy a Montana és Wyoming territóriumok-
ban, a Yellowstone folyó eredete közelében fekvõ területen ezen-
nel törvényesen megtilt minden letelepülést, földek birtokbavé-
telét és eladását, mivel ez a terület nyilvános parknak tekinten-
dõ, mely a nép kedvtelésére és szórakozására szolgál.”

A természetvédelem gondolata vagy szükségességének
megérzése igen régi, nem okvetlenül a közelmultban fedez-
tük föl. Ilyen volt pl. a megújuló erõforrásoknak az u.n. ter-
mészeti népekre jellemzõ tartós fölhasználása, ami bevett
szokásokban mutatkozott meg, vagy akár lelki megnyilvánu-
lásokban is, mint mondjuk a tabu fogalma. Hasonló elven
alapult az urasági vadaskert exkluziv megóvása, vagy akár az
öreg deltai halászok naiv megfogalmazása is a halászati tilal-
mi idõrõl, amihez Isten rendelte el a jogalapot, hisz az élõlé-
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nyeknek azt parancsolta, hogy sokasodjanak és szaporodja-
nak, amihez lehetõséget kell biztosítanunk. Igy születtek a
környezetvédelmi rendelkezések, alakultak meg a termé-
szetvédelmi szervezetek, védett területek - a fenti idézet az
államokbeli Yellowstone-i Nemzeti Parkra vonatkozik.
Románia az 1989-es változások után kezdett fölzárkózni a
nemzetközi környezetvédelmi-természetvédelmi egyezsé-
gekhez, így születhetett aztán meg a Duna-Delta Bioszféra
Rezervátum is, amirõl szó lesz még ezen írásban.

Sokak szerint az emberiség legnagyobb veszedelme talán
nem is egy, a világégést kiváltó háború lenne. A jövõt fürké-
szõ futurológusok a Világvégét valószínûbbnek látják ener-
giatartalékaink kimerítésében, környezetünk vegyi- és
rádióaktiv szennyezésének következtében, élõ örökségünk
könnyelmû elherdálásában. A baj azomban ott van, hogy
hiába szajkózzuk, vagy akár fölmérjük is, hogy környezetün-
ket oktalanul pusztítva nemcsak a biológiai sokféleségen
vágunk gyógyíthatatlan sebet, de az Emberiség jövõje is kri-
tikus helyzetbe kerül. A realitás az, hogy a mindennapi gon-
dok, pillanatnyi anyagi érdekeltségek félretétetik velünk a
jövõvel kapcsolatos aggodalmakat. 

Sajnos, nem csak egzaltált szobatudósok vagy unatkozó
zöldszervezetek témája ez, a kérdés világviszonylatban is
egyre élesebb lesz, hisz az emberiség robbanásszerû növeke-
dése, a civilizált társadalom egyre magasabb szintû igényei
óhatatlanul a természeti erõforrások kimerítéséhez, vala-
mint környezetünk visszavonhatatlan átalakulásához vezet-
nek. Igy pl. a kíméletlen erdõírtás. Elsõre teljesen valósze-
rûtlenül hangzó, de komoly forrásból származó értesülések
szerint világszerte minden percben 28 ha erdõt tarolnak le!
Igy Nepálban alig 40 % maradt meg az eredeti erdõterü-
letbõl, Indiában 14 %, Pakisztánban csak 3 %, s a fölsorolást
hosszasan lehetne folytatni. Ami a következményeket illeti,
ezúttal gondoljunk a biológiai sokféleségre. Csupán Dél-
Amerika esõerdõibõl mindeddig kb. 95.000 virágos növény-
fajt írtak le, s valószínüleg több tízezer mindeddig még földe-
rítetlen. Ha pedig kiírtjuk az erdõt, e növények legtöbbje
bizonyára örökké ismeretlen is marad, ökölogiai és gazdasá-
gi szerepével együtt. Ki tudja, Brazilia õserdeibõl talán épp
most valami eddig kezelhetetlen kór, mondjuk a rák gyógy-
szere tûnik így el végérvényesen. 

Bár az erdõk jelentõsége az idõjárás- és éghajlat befolyáso-
lásában, valamint ezek gazdasági következményeiben
jólismert, kezdve az oxigéntermeléssel s végezve a talajvéde-
lemmel, mégsem sikerül az erdõk letarolását megakadályoz-
ni. Gondoljunk csak a minálunk olyannyira elharapódzott,
felelõtlen erdõírtásokra, ill következményeikre, a völgybe
csúszott hegyoldalakra, odalett termõföldre- termésre,
romba dõlt házakra, vízbe veszett életekre. Pedig hosszabb
távon gondolkodva, mint a pillanatnyi szükség vagy az évi
profit, rájöhetünk, hogy végsõ soron nemcsak a statisztikai
számadatok csökkenésérõl van szó, de a tét akár az emberi-
ség sorsa is lehet. A természetben minden rendszertani egy-
ségnek jól meghatározott szerepe van, állományingadozásai
vagy a csoport végleges eltûnése beláthatatlan ökologiai – és
nem ritkán – távlati gazdasági következményekkel járhat. 

Azt hiszem, a szerénységet félretéve, idevetett magyarázat-
ként idézhetek egyik könyvembõl, a 2008-as kiadású Igy lát-
tam Indiát c. kötet utolsó fejezetébõl, Dubai álomvárosával
kapcsolatban: 

Természetesen, a felhõkarcolók tövében a nagy fénynek meg-
vannak az árnyoldalai is. Pl. ilyen a gigantikus építkezésekhez
sokfelõl összetoborzott szakképzetlen munkaerõ sorsa – olva-
som, hogy volt olyan év is, amely 900 halálos munkabalesettel
zárult a bevándorló vendégmunkások gettóinak lakóiból. Vagy
a szolgáltatási ipar sokféleségének gondolatkörében el lehetne
tûnõdni annak a bizonyos 8 % nõi alkalmazotnak az életvite-
lén. Ami pedig szintén meggondolkoztató, hogy egy ilyen mére-
tû beavatkozás a természetes környezetbe, mint világvárost
teremteni a sivataghatárolta tengerparton, milyen utóhatásokat
gerjeszt. Hisz a gigantikus méretû épitkezések rengeteg hulladé-
kot eredményeznek, szennyeznek vízet, földet, levegõt. Beépítik
a tengerparti homokot, az öböl medrét pedig mélyre kotorják,
hogy parthoz húzhassanak a nagy óceánjárók is. Még maga a
sivatag sem marad meg természetes állapotában, autópályák
szelik át, száguldó terepjárók barázdálják mindenfele a szél-
hordta dûnéket.

De hát mit számit a világgá kergetett sivatagi antilopok sorsa,
a tönkretett halállomány vagy teknõspopuláció, a tengeri mada-
rak, delfinek, esetleg korallpolipok léte olyankor, amikor a min-
denható ÛZLET-rõl van szó!? Az egész világot behálózó gazda-
sági rendszertõl, amelynek mértéktelen fogyasztása fölemészti
energia-tartalékainkat, megsemmisíti természetes környezetün-
ket, miközben egyre jobban fölgyorsuló ütemben gigantikus sze-
métlerakóvá pusztitja le Földünket. Közben a virtuális bank-
számla friss nullákkal gyarapodik, amit majd újabb üzletbe
lehet befektetni. 

Igen, az üzlet. Ennek kedvéért, ill. a profitjáért folyik a
harc, s a mai nyereséget fizetjük egyre keservesebben sokad-
íziglen.

Eszembe jut az anekdóta bölcs kádijának mondása, aki
szerint mindenkinek igaza van, még akkor is, ha pont az
ellenkezõjét állítja, mint vitapartnere. Az üzlethez elsõsor-
ban tõke, ill. üzletember kell, akinek célja megnövelni ezt a
tõkét. Hogy neki nincs is már szüksége arra a bizonyos pro-
fitra, hisz az unokájának unokája is lenne mit apritson a
tejbe, az már nem is lényeges. Termelni, majd eladni kell egy
produktumot, legyen az akár teljesen fölösleges, vagy akár
ártó valami is, gondoljunk csak a genetikailag kezelt szerve-
zetekbõl készült élelmiszerekre, hosszabb távon rákkeltõ
kozmetikumokra, nem beszélve a fegyvergyártásról. Minden
érdek meg tudja teremteni a magamagát szentesítõ ideo-
lógiát, lám, milyen társadalmi jótett amit végzünk, van
munka, ill. fizetés, milliárdoknak életlehetõség. Minek az a
környezetvédelmi megszorítás, csak a fejlõdést gátolja! Nem
baj, majd elintézi a képviselõ, megszavazza a Parlament,
elrendeli a miniszter vagy kormányfõ stb., hogy megnyíljon a
kiskapu s be lehessen settenkedni, vagy akár betörni a meg-
maradt mikroédenbe. 

És ami meggondolkoztató: nem húzni határvonalat két,
teljesen elkülönitett tábor közé, nincs abszolut romboló és
védõ. Pl. sokmilliós vagyonú ûzletember létesit vadaskertet,
ahol néhány napi öldöklés után akár egy évig is nyugalom
van. Rendben van, nem azért tartja fönn s õrizteti a parkot,
mert szereti az állatokat vagy meg akar menteni egy erdõt a
tarvágástól - a létesitmény inkább státusszimbólum, maga a
vadászat pedig kitûnõ alkalom a fontos kapcsolatok ápolásá-
ra, vagy lefektetni valami újabb ûzlet alapjait. Az eredmény-
ben benne van az is, hogy fönnmarad egy darab Természet a
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maga biológiai sokféleségével együtt. – Neked is igazad van,
fiam – mondja a bölcs kádi.

Románia ébredõ demokráciájának hajnalán környezet-
védelmi szempontokból is sok reménységet tápláltunk, hisz
hallomásból tudtuk, hogy máshol milyen sokba kerülhet pl. a
hajóûr fenékvízének kieresztése, vagy akár egy eldobott ci-
garettacsutka. Valóban, egyes remények teljesültek, jogren-
dünk lassan fölzárkózik az úniós színtre, megszülethetett egy
sereg védterület, lám pl. a Natura 2000 sokat emlegetett véd-
terület-hálózata, alakul a környezetet védõ ellenõrzõ rend-
szer, sõt, kivûlrõl jelentõs pénzeket lehet fölszippantani ilyen
célokra. A baj nem itt van, hanem ott, hogy mindez még min-
dig nem mûködik kellõ mértékben. 

Im egy keserves példa. Annak idején, amikor a Duna-
Delta Bioszféra Rezervátumot létrehozó törvényjavaslat
fölött bábáskodtunk, valakinek az a merész gondolata tá-
madt, hogy az új intézmény vezetõjenek ne igazgatója le-
gyen, mint mondjuk a falusi kúlturotthonnak, hanem kor-
mányzója, legalább helyettes államtitkári ranggal, ami majd
kellõ súlyt ad az új létesitménynek. Nagyon tetszett a gondo-
lat, s csak néhány politikai fordulat után jöttünk rá, hogy
nem azt eredményezte, amire számítottunk. A lényegesebb
funkciók politikai leosztás következtében kerülnek ide vagy
oda, így az illetékes is. A politika meg a csoporti gazdasági
érdekek ideológiai megnyilvánulása, a funkció pedig le-
kötelez. Ergo...Nem ragozom tovább.

Más példa: a környezetvédelmet célzó EU-pénzek. Intéz-
mények, tisztviselõk osztogatják, bölcsen megírt projektek
szerint, amelyeket versenytárgyalás alapján ítélnek meg. A
rendszer olyan, mint egy Wertheim-szekrény, csak akkor le-
het kinyitni, ha jó a kulcs hozzá. A kulcs pedig szépen hang-
zó kulcsszavakból áll, lehetõleg angol tükörfordításban. Jó
projektet írni nem is egyszerû, valóságos mesterség a maga
mesterembereivel. Igy eshet meg, hogy a projektet megkap-
ja egy X utca Y száma alatti legénylakásban székelõ
obskurus cég, ez aztán alszerzõdésben kiadja egy másik
intézménynek, a cég lefölözi a különbözetet, az alvállalkozó
pedig terminusra elvégzi a munkát. Jól-rosszul? Ez más kér-
dés. Fõ a szép zárójelentés és pénzûgyi elszámolás. Az ered-
mény meg nagyon sok esetben csupán szórólapok kiadásá-
ban, hangzatos összejövetelek szervezésében, szemináriu-
mok megtartásában jelentkezik. Errõl jút eszembe a gyerek-
korban hallott anekdota a cigányról, aki be akar lépni a
Pártba s a vizsgáztató bízottság elnöke rákérdez, tudja-e a
jelölt, mi az a szeminárium? – Almábul les almárium, silvábul
les silvórium, semmibõl semminárium – válaszolja a cigány.
Ennyit errõl.

Személyes tapasztalataimbõl csak egyet említek. Öt évig
vezettem a Duna-Delta Bioszféra Védterület akkoriban tisz-
telt-rettegett Õr-és Ellenõr Testületét s hihettem, hogy a
majd százfõnyi egyenruhás legény segítségével mi megvédjük
majd azokat a sasokat-gödényeket. De csalódnom kellett,
mert amikor megszorongattunk egy bizonyos Urat, aki a 
hattyúkat lõdözte a szigorúan védett területen, úgy kilódítot-
tak az általam szervezett testületbõl, mintha soha ott sem let-
tem volna…Pedig nem is volt olyan nagy úr, de a gazdája volt
befolyásos... Késõbb hallottam, hogy neki is három telefon-
beszélgetésébe került, hogy kidobasson. Egy-két év múlva
aztán már találkoztunk egymással a Parlamentben, de a

Nagy Férfiú biztosan nem emlékezett már egy ilyen bagatell
epizódra, én pedig nem hoztam szóba.*

És most kérdezhetem, vajon hogyan mûködik a természet-
védelem?

– Jelentenek-e megoldást a problémák e gubancában a
természetvédelmi területek? Megmenthetõ-e a Föld élõvilá-
ga néhány vagy akár sok, de a Föld egészéhez képest mégis
jelentéktelenül kicsi „békés szigeten”? És ha nem vagy csak
részben, akkor mire valók ezek a területek: kísérletnek, út-
mutatásnak, vigasztalásnak az érzelmes lelkek számára?
Milyen konkrét tapasztalatokra tett szert a biológus mind-
ezzel kapcsolatban a Duna-delta sajátos körülményei
között?

A természetvédelmi területek, legyen az akár kisországnyi
vagy akár csak egy védett fa körüli, valóban próbálnak vala-
mit elérni, szigetszerûen megõrizni valamit, amit értéknek
vélünk. Mindez lehet akár csak kísérlet is, vagy csak bizonyos
ellenérzések megszüntetése a politikai támogatás érdeké-
ben, de a cél valósan megmenteni valamit azon a bizonyos
szigeten. 

De minden ilyen terület valójában egy-egy ostromlott vár,
amit lassanként lemorzsol vagy bevesz az ellen. A lemor-
zsolódásra egy példa. Olvastam valahol, hogy vannak trópu-
si lepkék, amelyek csak a fakoronák fölött röpülnek. Ha a te-
rületet átvágja egy út vagy széles ösvény, ott maradnak el-
szigetelve a maguk erdõfoltjában. Aztán jön egy másik, meg
egy másik átvágó út stb., az erdõ mozaikká válik. Így a popu-
láció mikropopulációkra hullik szét, amelyek hosszú távon
életképtelenekké válnak, s oda a faj. Így válik a sziget bör-
tönné s ez a megoldásforma csapdává. 

Saját szakterületemben azt tartják a kollégák, hogy a vö-
rösgémnek mintegy 20 ha teljesen háborítatlan területre van
szüksége. Ha nincs meg ez a kb. 20 ha, nincs több vörösgém.
És itt jön egy kevéssé ismert biológiai törvény, a Charles
Dixon-féle megfogalmazás. Kissé szabatosan, szerinte a
madarak jelentõs területhûsége következtében, ha nincs ott
az a bizonyos madár, ahol lennie kellene, ez azt jelenti, hogy
máshol sincs. Nem elvándorolt, hanem elhalt. Kevésbé szak-
értõknek magyarázom: Arra a jelenségre, amikor egyes ma-
dárfajok õsszel-tavasszal csapatostól útrakelnek, elvonulnak,
a vonulás a megfelelõ kifejezés és nem a vándorlás, hisz
visszafordítható, megismétlõdõ folyamatról van szó, mert
ami egyszer elvándorolt, nem tér többé vissza. 

Ismét csak indiai tapasztalataimból. A rádzsahsztáni híres
Keoladeo Ghana madárparkban ottjártamkor egyetlen nõs-
ténytigris élt, ezzel csalogatták-riogatták a túristákat a he-
lyiek. A legközelebbi tigrispark jó félnapnyi vonatozásra van,
megmûvelt területeken, falvakon-városokon át, a messzi
Rantambhore-ban. Hogyan talált volna magának kandurt
Shiva egyik hátasállata, az özvegy dzsungelkirálynõ? Élt,
ameddig az istenek kimérték neki, utána kitörölhettünk egy
foltot a faj elterjedésének gyér mozaikjából.  

Ha már a tigriseknél vagyunk, e faj esetében is fölmér-
hetjük a védõintézkedések hatékonyságát. Sajnos, negativ
példa, de fájdalmasan valós. Mint tudni, a tigrisvadászatot
Indiában hivatalosan 1970-ben tiltották be, az 1972-es össz-
indiai állománybecslés 1827 darabról számol be. Hatalmas
nemzeti erõbedobással kezdõdött, amihez közben erõs nem-
zetközi támogatás is hozzájárult, így pl. a World Wide Fund
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for Nature – Természetvédelmi Világalap - egymillió dollárt
adományozott fölszerelésben (no és konzultációban) a tigri-
sek megmentésére. Úgy nézett ki, kiderül az égbolt a nagy,
csíkos macskák fölött. Amikor az indiai útleíráson dolgoz-
tam - utánakerestem mindenhol-, az indiai tigrisszámlá-
lók 3500 - 3750 fõrõl írnak. Nos, második útam alkalmából
olvastam Puri-ban a The Sunday Statesman c., Bubaneswar-
ban 2008 febr. 17-én kiadott napilapban, egy, a szerkesztõ-
séghez írt rövid levélben, amelynek címe Act before the big
cat becomes extinct, hogy Indiában már csak 1411 tigris ma-
radt! Igaz, itt nem elismert szaklapról van szó, de nem is va-
lami fanatikus polgári zöldpárt sajtófóruma ez, hanem in-
diai, indiaknak írt napilap. Mi van a szétkürtölt
Tigrisprojekt eredményeivel, ha a 35 évvel elõbbi színt alá
zuhant a tigrisállomány? És a jelenséget – kevés kivétellel -
általánosítani lehet.

S hogy ne csak a kék és lila tartományokból vegyek példát,
hanem az objektivitás miatt valami rózsaszínût is, szóljak
egy nekem kedves, látványos pozitiv tapasztalatomról. 

Az Andok négyezres bércei fölött, a kietlen kõsivatagok-
ban él egy ritka teverokonság, a vikunya, amelynek gyapja -
épp ritkasága,  körülményes megszerzési módja miatt – csak
az inkák ruháit szolgáltatta, a közelmúltig pedig a nagypén-
zû gazdagok számára jelentett státusszimbólumot, hisz min-
den darabért dollárok százait kellett lepengetni. Érthetõ is,
hisz a védett csodaállatot úgy kellett orozva lelõni s azután
nyírták meg, a földolgozott árut pedig a feketepiac hálózata
hozta forgalomba. Nos, ez év telén jártam arra, s az autó-
busz ablakából láttam-fotóztam több csoport vikunyát, ott
legelésztek a gyér növényzetben az autóút közelében.
(Közben eszembe jút, hogy a tevefélék hímnemûjét ménnek
nevezik, a nõstény a kanca s az ivadék csikó, akár a lófélék
esetében). Csak az történt, hogy külsõ segitséggel a peruiak
valóban keresztülvittek egy sikeres, fontos természetvédel-
mi projektet. Óriási keritésrendszert építettek - egyes szaka-
szait magunk is láthattuk - ahol üres szakaszokat hagytak a
szomszédos legelõhelyekre való átjárásra, az állatok egymás
közti kapcsolatainak fönntartására. Adott idõszakban lezár-
ják a kapukat s több falu lakosságából összetoborzott hajtó-
csapat egy tölcsérszerû szakaszon át zárt helyre tereli össze,
fogja be s nyírja meg az állatokat. Utána meg egy évig nem
háborgatja õket senki, de életük során akár többször is lead-
hatják a gyapjat, többé nem kell otthagyni az irhát. A ritka
textilia értékesítésébõl pedig nem az orvvadászok s a fekete-
piac cápái részesülnek, hanem a helyi indián faluközösségek
is, ahol közérdek lett a mindeddig keményen üldözött állat
védelme. Az  akkor készült fotókon több állat bundájában
jól láthatóak a nyírógép nyomai, s az a legalább 60 fõnyi
vikunya, amit azon az útszakaszon megfigyeltem, számomra
is  ékesszólóan bizonyítja, hogy lehet, s van néha olyan meg-
oldás is, amikor az ember úgy nyer, hogy nem károsít.

– Ennyi érdekes tapasztalat és értékes tanulság birtoká-
ban hogyan szervezne meg Kiss J. Botond egy valóban hasz-
nos, valóban jól mûködõ természetvédelmi területet, ha
ennek nem volna semmilyen bürokratikus, politikai és
pénzügyi akadálya? Kérjük, „rajzoljon nekünk” egy min-
den szempontból célszerûnek, hasznosnak, reális társadal-
mi feladatot ellátónak nevezhetõ rezervátumot akár a
Duna-deltában, akár a Retyezát körül, egyáltalán: akárhol

a Kárpát-medencében. Beszélhetek egy, minden tekintet-
ben kívánatos természetvédelmi területrõl, mint tágasabb
otthonomról, a Duna-Delta Bioszféra Rezetvátumról.
Elvben minden ideális, szinte utópisztikus. Majd 600.000
területen fekszik – ez Románia mintegy 2,7 %-át jelenti, sõt,
északon tovább is folytatódik a - szintén Duna-Delta
Bioszféra Rezervátumban, de ez már ukrán területen van.
Biológiai sokfélesége csodálatos, mindeddig kb. 1700
növény- és 4000 állatfaj került összeírásra, hisz él itt mintegy
170 halfaj, 22 kétéltû és hüllõ,  csak a madárlista 320 faj
körüli, az emlõsöké 34 fajt számlál. Nem egy élõlény ende-
mikus, csupán csak itt található, sõt, a szakemberek manap-
ság is írnak le a tudomány elõtt eddig ismeretlen fajokat. És
tegyük hozzá, ha lesz még pénz kutatásra, ezek a számok lát-
ványosan megnövekedhetnek. Tájjellegi vonatkoztatásban,
itt van a világ egyik legnagyobb összefüggõ nádasa, a
közelmultig eltekinthetõ emberi beavatkozás nélkül.
Tekervényes víziútak, hatalmas tavak, a lagunavidéken alig
látni át egyik partról a másikra. Sokévszázados tölgyerdõk a
háromemeletnyi homokdûnék között, frissen született szi-
getek a tengerparton, amelyek szemünk láttára zöldülnek ki
és népesülnek be gazdag állatvilággal, úszó nádszigetek,
amelyeknek csodájára járnak szakemberek és turisták.  És,
mert bioszféra rezervátum, lakossága is van. No nem az Ott-
hon állam, amit Jókai írt le A jövõ század regénye c., rend-
kivûl érdekes utópisztikus, tudományos-fantasztikus mûvé-
ben. A valóságban itt lévõ kéttucatnyi helység közül egye-
sekben mindmáig õseik foglalatosságait ûzik, a halászatot,
meg külterjes állattenyésztést, nemegyszer olyan eszköztár-
ral, amely bármelyik múzeum díszére válna. Az állatállo-
mány között voltak s részben vannak még csak itt élõ tájfaj-
ták, amelyek megérdemelnének egy génbankot. Tarka nem-
zeti összetétel, a letûnõ hitvilág még élõ maradványai, lebi-
lincselõ régi szokások, amelyek között élete végéig
eltúrkálhatna a néprajzi kutató... minden együtt volt s rész-
ben van ma is egy eszményi rezervátum létrehozásához,
amire az 1990-es évben került sor. Akkor létesült egy elit
alakulat is, a Védterület Õr- és Ellenõrszolgálata, amely e
hatalmas területen hívatott védõintézkedéseket folyamato-
sítani. (Megvallom, ennek létrehozása, megszervezése és
vezetése látszott életem fõmûvének, a legfontosabb szakmai
megvalósításnak). Sõt, lényeges anyagi fedezet is volt az
indításkor, az új intézmény a Világbankon át 4,7 millió dol-
lárt kapott. Aztán lassanként elhervadtak reményeink virá-
gai. Mint már mondtam, engem eltávolítottak a a
Testületbõl, nem volt aki kiálljon azon esetekben, amikor az
õrszemélyzet szorítóba került. Így a legények nagy része
néhány keserves lecke után más hivatás után nézett, az
intézmény pedig kifejezetten bürokratikus jelleget kapott.

Mindez még nem volna tragikus, minden változik, alakul.
De közben reflektorfénybe került a deltavidék túrisztikai
potenciálja is, ami erõs tõkeáramlást hozott ide. Egyre-
másra épülnek a szállodák, motelek, kacsalábon forgó vil-
lák, hétvégi házak. Legtöbbjük olyan építési módban, ami-
nek semmi köze sincs a hagyományos stílushoz, van itt
cirillbetûs föliratú székelykapu és gerendából mócház, hava-
si nyaraló és jellegtelen kockaépület, vagy amit csak aka-
runk. A helyhatóságok minden eszközzel darabokat próbál-
nak kiszaggatni az országos köztulajdonból s ravasz ûgyvédi
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eljárások segitségével helyi köztulajdonná, majd magánbir-
tokká tenni. A legkülönbözõbb helyeken épülnek titokzatos
tulajdonosú objektumok, akiktõl nem lehet számon kérni
semmit, de nincs is aki számon kérje, így a terület földarabo-
lása egyre aggasztóbb. Lehanyatlott a haltenyésztés, teret
kap a rablóhalászat, egyszálas hálóval, a gázpalack butánjá-
val, elektromos generátorral, amivel csak lehet. Ilyen körül-
mények között a statisztikai adatok alapján kimutatható,
hogy napjainkra a halfogás a társadalmi változások elõtti
szint egyharmadára esett, s a tendencia fokozódik. Aggasztó
a deltai közlekedés: csobbanás nélkül evezõ ladikok helyett
200-250  lóerõs motorcsónakok, jachtok vágnak vízibarázdát
s gerjesztenek méteres hullámokat a legeldugottabb csator-
nákon is. És csak összehasonlításképpen jegyzem meg, hogy
az elsõ világháború elõtt, a nagy román ichtiológus és a del-
tai halászat megszervezõje, Grigore Antipa idején pl. a
Razelm lagunavidéken a halászati tilalom hónapjaiban csak
evezõs csónakkal vagy vitorlával volt szabad közlekedni...Az
õslakosság pedig nem sokat kapott a vidékfejlesztési konc-
ból. A kiszolgálóegységek tulajai döntõ mértékben jövevé-
nyek, helyieknek marad a ladikos- és egyéb kiszolgáló-
személyzeti állás. Az éles nyelvû sajtóemberek a tavalyi par-
lamenti tevékenység kiértékelésekor megállapították egyik
helyi képviselõnkrõl, hogy egész évben egyszer sem kért
szót... Környezetvédelmi szempontból az úniós csatlakozás
sem hozott sok jót, most másországbelieknek is lehetõségük
van itteni beruházásokra, ha eddig nem volt pénz valamit
véghezvinni, ezután már lesz. És ami még sokat látott sze-
münknek is váratlan kép, hogy maga az Egyház is ott van a
beözönlõk között. Nemcsak a püspükségek épületegyüttese-
irõl, a papi nyaralókról van szó, ezek rendszerint valami
helységben vagy a közelében vannak. De legalább féltucat,
gyakran igen eldugott helyen jelentek meg Delta-szerte s
épülnek napjainkban is az un. remetelakok, kolostorok,
minden törvényalap nélkül. Nem tudni, kit visz be a kolos-
torba-remeteségbe a hit és elhivatottság, de a sajtó ismétel-
ten ír a szerzetesek orvhalászatairól, vadorzásairól, no meg
egyéb, még világiakhoz sem illõ elfoglaltságaikról. 

Mit tegyek még hozzá ehhez az összképhez? Hogy nem
látom a megoldást, a pislákoló fényt az alagút végén? Hogy
valamikor késõbb jobb lesz? Egészen friss hír pl. az, hogy
most szervezõdõ kormányunkban még csak nem is lesz kör-
nyezetvédelmi tárca – az elõzõben a túrisztikai miniszter
vitte a balhóna alatt...

Eddig a Deltáról beszéltünk, ezt a leckét alkalmam volt
tanulgatni majd félévszázadig. Mit mondhatnék egy, a
Kárpátkanyaron belüli rezervátumról? Szóljak gyermekko-
rom falujáról?

Visszagondolok szülõfalumra, a cseresznyéjérõl, almater-
mésérõl híres Magyardécsére, az Erdélyi Mezõség és
Szamoshátság határán, a piciny színmagyar szigetre. Lehet,
csak a múltba tekintõ szem szépítteti meg a valót, de ami az
akkori faluközösség Természethez való viszonyát illeti, való-
ban olyan volt, amiben ma is rengeteg pozitivumot látok.
Kezdeném talán az önellátással. Mindenki megtermelte a
maga és családja részére szükséges élelmiszert, a fölösleget,
ami elsõsorban gyümölcs volt, vitték eladni messzeföldre,
Kolozsvárra, Jászvárosba, Bukarestbe. Az asszonyok kenye-
ret sütöttek, fontak-szõttek, emlékszem, csak posztóványoló

nem volt, ezért a posztót el kellett vinni a harmadik-ne-
gyedik faluba. Sóért Szásznyiresre jártak, onnan szállították
ökrösszekéren a tömzsökökbõl hasított kõsót. Szûzdohányt
valahonnan Nemegye környékérõl hoztak az ottaniak s cse-
rélték szalonnáért. A faluban volt egy sereg mesterember is,
ács, kályhás, kerekes, kovács, kõmûves, mészáros, szabó stb.
Orvos nem létezett, tán ma sincs, csak bábaasszony, de az
öregrendûek közül sokan ismerték a gyógyfüveket, a kifica-
modott kezet-lábat kenõember tette vissza a helyére. Sze-
méttelep nem volt, hisz háztartási hulladék alig keletkezett.
Ami ehetõ volt, elfogyasztotta a disznó vagy majorság, ami
eléghetõ, el is égették, a hamut pedig kihordták a kertbe.
Kemény, munkás, egészséges élet volt. Késõbb olvastam
Szent-Györgyi Albert - talán  Az élõ állapot c. könyvében egy
igen érdekes megfogalmazást. Szerinte napjainkra már csak
a patriarchális falusi élet az, amely az embernek, mint lény-
nek még megfelel, hisz olyan gyorsan és radikálisan változ-
nak életkörülményeink, környezetünk, hogy mindezzel szer-
vezetünk nem tud lépést tartani, alkalmazkodni, innen szár-
maznak bajaink. 

Idõgép nincs, talán nem is lesz, nem tudunk visszamenni a
multba, sem a haladás kerekeit megkötni. Pedig egy ilyen
faluközösséget tudnék rezervátumként elképzelni, egy élõ
falumúzeumot, a maga tradicionális életével, már csak azért
is, hogy ne felejtõdjenek el, ne vesszenek ki az életfenntartó
ismeretek. Civilizációnkban az ember egyre inkább a techni-
ka kiszolgáltatottja, elfelejti magamagát kiszolgálni, hisz
elvárosiasodási létünkben gyakorlatilag kiszolgáltatottá
válik. Pl. egy rövid áramszünet már fölbolygatja hivatali
munkánkat, sõt létünket is, leáll a közlekedés, nincs világos-
ság, víz, fûtés, akár a WC is használhatatlan stb. Aztán egy
ilyen objektum megfelelõ lehetõség volna az olyannak, aki
arra vágyik, hogy megszabaduljon a hangyabolyélet elkerül-
hetetlen stresszétõl, visszatérjen a Természethez. (Ezt per-
sze nem én találtam ki, J. J. Rosseau már nagyon régen meg-
fogalmazta a gondolatot). Ebben a gondolatkörben vásárol-
tam és hozattam rendbe én is egy nádfödeles, vályogból vert
falú, öreg parasztházat valahol a lagunák partján, saját víz-
zel a kútból, szõlõvel-gyümölcsössel, zöldségessel, no meg a
deszkabudival a kert sarkában. 

Különben mostanában olvasom az Új Magyar Szóban,
hogy komoly bajok vannak szülõfalumban. Az itt élõ embe-
rek ma is több mint 600 hektár gyümölcsöst mûvelnek,
elsõsorba cseresznyést, ami a falu éves bevételének 70 szá-
zalékát biztosítja. Idézek az egyik volt falubelimmel készült
riportból: „Sokmillió lejes kárt okoznak a magyardécsei ter-
melõknek a külföldrõl behozott gyümölcsök. A cseresznye kiló-
jáért tavaly még harminc-negyven banit fizettek a felvásárlók,
de amióta elárasztották a piacot a mutatósabb, ám kevésbé
ízletes és agyonvegyszerezett magyarországi gyümölcsök, csak
tíz-húsz banikhoz jutnak kilónként a termelõk.” „Az Európai
Uniót mi könnyekkel fogadtuk, az utóbbi két évben óriási nyo-
mor uralkodott el a vidéken: a piac 2007-es megnyitása a csõd
szélére sodorta a helyi termesztõket. Beszterce megye egyetlen
magyarok által lakott tömbjébõl tömegesen mennek el a fia-
talok, ugyanis nincs mibõl megélni, nem tudunk felmutatni
számukra semmilyen jövõképet”.

Maurice Maeterlick A kék madár c. mesejátékában, a
fõhõs két gyerek a multban is keresi a boldogságot jelképe-
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zõ Kék Madarat. Sajnos, a fenti vázlatos helyzetbõl úgy lát-
szik, itt sem található már meg az elveszett paradicsom…

– Szép és megvalósítható, hogy úgy mondjuk: „potenciá-
lisan reális” rajzolatok. És bárcsak tele lehetne pöttyözni a
világtérképet ilyen rezervátumokkal. Mindezzel azonban
nem oldódnának meg a globális gondok: például az általá-
nos felmelegedés okozta tengerszint-emelkedés, a sarki jég
és a gleccserek olvadása, a tengerszint emelkedése, ami ki-
sebb-nagyobb települések ezreit fenyegeti elárasztással; a
tengerek elszennyezõdése; az atomerõmûvek radioaktív hul-
ladéka tárolásának problémája; az egyre nagyobb létszámú
és sok helyen máris éhezõ emberiség élelmiszerellátását biz-
tosítani próbáló, környezetkárosító, mûtrágyázást és vegy-
szeres gyomirtást igénylõ monokultúrák… Lát ezekre meg-
oldást a biológus, aki napjainkban már nem húzódhat meg
a maga kutatásaival a természet „lágy ölén”, hanem gazda-
sági, társadalmi, politikai kérdésekkel is szembe kell néz-
nie?

Remélem, nem vár tõlem senki valami világmegváltó álta-
lános panaceumot, ami megoldja összes bajainkat, biztosítja
jövõnket, kibékít a Természettel, vagy akár embertársaink-
kal és önmagunkkal. Nem kinyilatkoztatok, csak hangosan
gondolkodom.

Szerintem csak egy kiút volna, de ez kevéssé járható. Tel-
jesen át kellene állítani biológiai létünk értékrendszerét,
lemondani pazarló életmódunkról. Igen, a pazarlás kifeje-
zést használom, amit mindennapi életünkben végzünk. An-
nak idején, a hároméves Letea szigeti kényszerlakhelyen
rájöttem, tulajdonképpen milyen kevés az ember valós élet-
szükséglete. Akkoriban kéthetenként jártam be a városba,
hogy a naponként kijáró félveknit egyszerre megvehessem,
a havi kiló cukrot, liter olajat kiváltsam. De volt egy szobá-
nyi kertem, az erdõben termett gomba, vadgyümölcs, a
Tücsök vizsla egy-egy fácánt, nyulat, sõt néha vadmalacot is
fogott, és túléltem. Nem remetekosztra akarnám én szoríta-
ni az emberiséget, csak sugallom a kiméletlen pazarlást mér-
sékelni. Nehéz, hisz fogyasztói társadalomban élünk, tessék
csak egy negyedóráig nézni a TV-t, mi minden fölösleges
dolgot próbálnak embertársaink ránktukmálni! Mennyire
megfogyatkoztak a tartós használatra szánt javak! Még meg-
van a fiatalkori székelycsizmám, amit többszöri megtalpalta-
tás után megfejeltek, ill. a régibõl csak a csizmaszár maradt
– akár ma is föl lehet húzni. Napjainkban a szép, divatos láb-
beli egy nyarat ha kibír – tisztelet a különleges modellnek.
Vagy nincs, aki foltot vessen a nadrág térdére, el kell dobni
s mást venni helyette. Egyetlen kádfürdés alkalmával
negyed köbméter vízet juttatunk a szennyvezetõ csatornába
– ha nem tévedek, a víz körforgási rendszerén belül mintegy
négy évtized múlva tér vissza. Racinálisabbá kellene szer-
vezni a közlekedést, hisz épp a fosszilis tüzelõanyagok mér-
téktelen elhasználása miatt élesedik fejünk fölött az általá-
nos fölmelegedés Damoklesz-kardja. S annyi hasonló... De
hogyan? Hogy a zöld terror sem megoldás, sugallják a
Greenpeace akciói is. Már csak azért is, mert a háború vise-
léséhez pénz kell, az pedig nem a környezetvédelemben
terem.

Végezetül ismét csak saját okoskodásom, ill. idézek az
említett indiás könyv utolsó mondataiból:

„Persze, a világot nem lehet megváltani, ha nem akarja, hogy
megváltsák. A magamfajta, szélmalommal hadakozó pedig
örüljön annak, ami neki megadatott.”

Köszönjük a tartalmas beszélgetést. Búcsúzóul hadd kér-
dezzük meg: melyik a kerek világnak az a sarka, ahol Kiss
J. Botond biológus, ebben a minõségében, de általános
emberi minõségében is a legjobban érezte magát? Amelyrõl
azt mondhatja: ilyennek kellene lennie az egész Földnek?

Ha hirtelen választanom kell, hol is éreztem magam a leg-
jobban, ill. hova kivánkoznék leginkább vissza, hogy jobban
körülnézzek, elég nehezen tudnék rangsorolni. Elsõnek
Perura szavaznék, hisz ezen ország biológiai sokfélesége
világviszonylatban is a legelsõk között áll. Kéthetes ottlétem
alkalmával, õszinte sajnálatomra, a mintegy 1800, onnan
leírt madárfajból csak alig néhány tucatnyit tudtam megfi-
gyelni. Persze, nemcsak a madarak hívnának vissza. Olyan
csodás, változatos táj, mint Peruban, kezdve a Csendes Óce-
ántól, a Nazca-sivatagtól az Andok ormáig nincs talán sehol,
még az olyan hátizsákos túrista számára sem, mint amilyen
én voltam ott. Aztán az olyan kedves, õsi városok, mint
Arequipa vagy Cuzco, nem beszélve az Inka Csapásról,
Machu Piccuról, az inkák elfelejtett városáról – emlékeim
fûzérében mindenik külön egy-egy gyöngyszem. Ami pedig
roppant fontos számomra, hogy ezt az útat, az élményeket,
látnivalókat megosztottam Nimróddal, a nagyobbik fiam-
mal, s ez, gondolom, mindkettõnknek örök ajándék.

Szintén trópusi vidék, amit szerettem volna részleteseb-
ben megtekinteni, a peruiakhoz hasonlatos vonzerõkkel
rendelkezõ Kolumbia, bár az itteni madárlista „csak” 1754
fajt foglal magába. Nagyon szívesen térnék vissza akár Ma-
lájföldre is, ahol Borneón, Sarawak államban voltam, ahon-
nan annak idején Xántus János gyûjtötte a Nemzeti
Múzeum számára a fejvadászok használati tárgyait. Sajnos,
mindkét országban igen kötött programom, mozgáslehetõ-
ségeim voltak – államtitkár minõségben utaztam, nem sok
maradt a biológus számára. Maradandó élmény volt egy
tuniszi expedició – itt a vékonycsõrû póling telelõhelyét
kerestük hetekig, hogy még maradt-e hírmondó ebbõl a
ritka madárból? Sajnos, azt kell hinnem, hogy nem, ez is
kihalt, ill. kiöltük, de azért még visszamennék oda…

De nemcsak exotikus tekergésbõl áll a világ. Huszonéve-
sen a Duna-deltára szavaztam, ide jöttem, itt élek, itt próbá-
lok még azok között lenni, akik - a Suttog a Természet c.
könyvem Elõszavából idézve -... „fölemelik szavukat és kezü-
ket a közömbösség és mohón harácsoló karmok ellen, akik
tesznek is valamit, hogy a Természet suttogása ne váljék jajszó-
vá s majdan mennydörgõ, pusztító dübörgéssé”. S remélem,
erre alkalom ez a beszélgetés is.

*Kiss J. Botond itt nem említi, de jómagam nem állhatom meg,
hogy ne idézzem fel az ehhez kapcsolódó, általa nekem annak ide-
jén elmesélt epizódot. Az említett Ör-és Ellenõr Testület egy román
„hazafiban” valamilyen szálasista, Románia létét, biztonságát
veszélyeztetõ keretlegény-csapat képzetét idézhette fel, midõn az
egyik lap hasábjain így aposztrofálta azt : „Kiss si cu botonzii sai
(Kiss és az õ botondjai).

K. P. 

Átalvetõ
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A BÛNÖS EMBER
Ha azt mondjuk, hogy nincsen bûn bennünk,
magunkat csaljuk meg,
és hazuggá tesszük Krisztust !
János apostol

A TÁRSADALMI TRAGÉDIA

Az állatvilágból kiemelkedõ ember mondhatni legfonto-
sabb sajátossága a beszéd, mely képessé teszi õt arra, hogy
mondanivalóját egészen pontosan kifejezze. A beszéd ezáltal
háttérbe szorította a többi közlésmódokat, így idõvel az em-
ber sokat veszített rejtett – közlési (metakommunikációs) ki-
fejezõképességébõl, ám egyszersmind sokat veszített érzé-
kenységébõl is, mert ezáltal tulajdonképpen az is lehetõvé
vált, hogy kevésbé figyeljen embertársaira.

A beszéd mindég valamilyen tanult nyelven történik. Zárt
közösségek saját nyelvet alkottak, amely azonban elválasztot-
ta egymástól a különbözõ nyelvközösségeket, sõt el is idege-
nítette egymástól õket.

Az emberi társadalom másik fontos megnyilvánulása a
munka, amely kezdetben csupán a legalapvetõbb szükség-
letek kielégítésére irányuló egyszerû és egységes közösségi te-
vékenység volt. A fejlõdés során azonban lassanként külön-
bözõ foglalkozási ágakra szakadt, melyekbõl idõvel (bonyo-
lultabbá és sokrétûbbé válásukkal párhuzamosan) egyre
újabb és újabb ágak és szakok alakultak ki és váltak külön. Ez
változásokat okozott a társadalom szerkezetében, de az em-
berek gondolkodásmódjában és egymáshoz való viszonyában
is. A munkamegosztás foglalkozásonként csoportokba és osz-
tályokba sorolta az embereket, idejük nagy részét lefoglalta,
életfelfogásukat és életmódjukat átalakította, különbözõsé-
geiket növelte, kapcsolataikat körülményesebbé tette, egy-
mástól való elidegenedésüket pedig mondhatni az elkülönü-
lésig fokozta.

A termelõ gazdálkodás termékfölösleget hozott létre. A
termékfölösleg áruvá lett, az árutermelés és az üzlet viszont
maga is tovább fokozta az érzéketlenséget, a vagyon szerinti
megosztottság pedig az emberek közötti távolságot valóság-
gal szakadékká mélyítette.

Az idõk folyamán a nyelvi, vagyoni, felfogás – és életmód-
beli különbségek miatt, utóbb pedig a nagyvárosok kialaku-
lása, az emberiség túlszaporodása és az életmód hajszoltabbá
válása folytán is a személyi kapcsolatok elhidegülése s az
összetartozás érzésének gyöngülése csak tovább fokozódott.
Az élettér beszûkülése, a túlfeszített munka és az állandó ro-
hanás csak növelte a türelmetlenséget és ingerlékenységet.

A nagyvárosi ember egyre jobban elszakadt a természettõl
is. A lakóknak már sem a természettel, sem egymással nin-
csen megfelelõ kapcsolatuk. A személyes kapcsolatok mind-
inkább személytelenné, hivatalossá, gépiessé változnak, az
egyének és népek pedig mindjobban elvegyülnek, szabványo-
sodnak, s így ismeretlenekké, névtelenekké és idegenekké
válnak a tömegben. Emiatt az ember érzésben, lélekben
mindjobban eltávolodott, elidegenedett embertársaitól, elhi-
degült környezetétõl, nem figyel eléggé egymásra (elõfordul,

hogy a közvetlenül hozzá intézett szavakra sem figyel), sem az
állatvilágra, ahonnan elszakadt (és kevéssé fektet súlyt arra,
hogy számukra –értelmes – emberhez méltó életkörülménye-
ket teremtsen), gyakran már önmagára sem figyel eléggé, s
így nem veszi észre, hogy lassanként hová süllyedt.

Könnyedén megfeledkezünk korábbi ismerõseinkrõl, haj-
dani társainkról, szerelmeinkrõl, sõt szüleinkrõl, gyermeke-
inkrõl, tanítóinkról és jótevõinkrõl is, pedig senki sincs, aki
valakinek adós ne volna: de késünk a hálával, míg végleg le-
késünk vele. Végül is csak síremlékeit díszítjük azoknak, aki-
ket életükben segítenünk kellett volna. A személyes kapcso-
latok helyébe a szerzõdéses kapcsolatok léptek (kontaktus
helyett kontraktus) s talán még azt sem tartanánk be, ha a
biztosítékok nem kényszerítenének.

Érzéketlensége és következményes szeretetlensége teljesen
megfosztotta az embert

belátásától, józan eszétõl és hihetetlenül rövidlátóvá, szûk-
látókörûvé, magyarán ostobává tette.

Bizonyos mértékig minden bûnösre áll, hogy nem tudja, mit
cselekszik. Nem is annyira a tudatlanság, mint inkább az osto-
baság a forrása a legtöbb nyomorúságnak.

Az állatok viselkedését még ösztönök irányítják, az ember-
ré válás során azonban az ösztönt háttérbe szorította az Érte-
lem, amely magában hordozza a tévedés lehetõségét is. Té-
vedni emberi dolog: az ösztön nem téved. Ez lehetõvé teszi
azonban, hogy érzéketlenségünk tévútra vezessen, és más-
különben jóakaratú embereket is Tévelygõkké tegyen.

A tévelygõ öncélúan a „dolgot” helyezi elõtérbe (dolog- és
tárgyszeretet lép a személyes szeretet elébe), melynek az em-
bert (nem csak a másik embert de saját magát is) mint bál-
ványnak kíméletlenül feláldozza és alárendeli. A civilizációs
fejlõdés lényegében ebbõl származik.

Értékzavarában azonban az ember nem látja be, hogy a do-
log végtére is mire való. Tévelyeg mindenki, aki tanulás, mun-
ka vagy egyéb dolga miatt elhanyagolja társadalmi-emberi
kötelességeit; súlyosan tévelyeg a vétleneket nyomorgató hi-
vatalnok, végzetesen tévelyeg „az ügy” érdekében ártatlano-
kat gyilkoló terrorlegény; de tévelyeg az orvos is, aki csupán
betegséget gyógyít és nem beteget (képletesen szólva: az ágy
lábánál áll, ahelyett, hogy az ágy oldalánál állana), a tanító,
aki tantárgyat tanít és nem tanítványt (a katedrán áll, ahe-
lyett, hogy a padnál állana), a pap, aki mindenekelõtt az egy-
házát szolgálja és nem Isten parancsa szerint az embert (az
oltár mellett áll, de nem az ember mellett is), a politikus, aki
a rendszert pártfogolja mindenekfölött és nem a népet (a
trón lépcsõjén ücsörög, ahelyett, hogy a társadalom gondjai-
val ismerkedne és bajait orvosolná), akárcsak a társadalmi
kérdések elõl elefántcsonttoronyba zárkózó mûvész vagy
tudós is, vagy bárki, aki a másik embert nem önmaga, hanem
a külsõségei (vagyis a dolgai) alapján ítéli meg. Az embernek
hovatovább fontosabbak lettek saját téves eszméi, hibás gon-
dolatai, hiábavaló foglalatosságai, tökéletlen szerkezetei és
halaszthatatlannak vélt ügyei, mint a másik ember. Áldozato-
kat szed maga körül az ilyen szemlélet.

Az ösztönök elsõsorban a közösség érdekét: a faj fennma-
radását szolgálják. Az értelem és a következményes tudat
(én-tudat) lehetõvé tette az ember számára egyéni érdekének
a felismerését, ám egyben a közösségi érdeknek a tudatosu-
lását is. Azóta az önérdek a fejlõdés hajtóerejévé vált, amirõl
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nem lehet, de nem is szabad az emberiségnek lemondania.
Minden egyes embernek és minden egyes közösségnek (cég-
nek, felekezetnek, osztálynak, nemzetnek, s az egész emberi
fajnak) megvan a maga sajátos rész-érdeke, amit szem elõtt
tart, óv és érvényesíteni igyekszik. Ám, ha az önfenntartás a
fajfenntartás elébe lép, hogyha szeretetlenségbõl csak saját
érdekeinket nézzük akkor is, amikor az szembe kerül mások
méltányos törekvéseivel, és azok rovására igyekszünk ér-
vényesíteni õket, akkor az már önzõ érdek, és nem önérdek.

Az Önzés tulajdonképpen az egyéni érdek felismerésének
és a személyi kapcsolatok

elhidegülésének együttes következménye, s mint ilyen, az
eltévelyedésnek sajátos formája. Az önimádó ember önmagát
bálványozza. A természeti népek társadalmában az egyéni
érdek és közösségi érdek még egymással szorosan összefonó-
dott. Az árutermelés megjelenése óta azonban az önérdeket
háttérbe szorította az önzés, amely közvetlenebb módon szol-
gálja személyes érdekeinket. Hajlik rá az ember, hogy közeli-
nek és biztosabbnak látszó önzõ érdekeit elõnyösebbnek ítél-
je távolinak és bizonytalannak tûnõ közös érdekeinél, me-
lyekben az önérdek is helyet kapna. Az önzést tehát maga az
emberi értelem és a társadalmi fejlõdés bizonyos foka hozta
létre, mégis ellentmond a magasabb rendû tudásnak: a szív-
nek és az észnek, egyszóval a Bölcsességnek. Annak, ami azó-
ta társadalmi vonatkozásban történik, legtöbbször nincsen
semmilyen valóban értelmes, tudományos iránya. S ha az em-
ber egyszer rossz irányba indult el, akármekkora erõfeszí-
tések árán is csak rossz helyre érkezhet.

Az értéket most már csupán a saját közvetlen és rosszul fel-
fogott érdekünk szerint ítéljük meg; ezért valójában nincs is
már számunkra érték, csak érdek. Mindazok az értékek, ame-
lyeknek megõrzésében nem vagyunk közvetlenül érdekeltek
(nem „tulajdonunk”, netán „idegenek”), nem egyszer oktalan
pusztításunk áldozatául esnek. Sõt saját érdekeinket is vég-
romlásra vetjük, hogyha ostoba önzésünk szenvedélyek háló-
jába kerget.

Csakhogy míg a tévelygõ vélt (vagy valódi, de kisebb) érté-
kek érdekében képes mindent, akár önmagát is feláldozni,
addig az önzõ ember minden valódi értéket is képes önmaga
érdekében feláldozni; ám ezáltal a közösség, a faj, sõt az élet
fennmaradását sodorja veszedelembe. Ez már több mint té-
velygés: ez vétek. Vétkessé õt éppen az értékeknek ez a kisa-
játítása, hitelrontása és esztelen pusztítása teszi, melynek
pedig saját jobbik énje is áldozatul esik.

A tudatos ember uralma a földön nem jelenti egyszersmind
az ész uralmát, mert legfõképpen nem az értelem irányítja a
világot, hanem valami ennél erõsebb: az érdek. Ezzel számol-
ni kell.

Csakhogy az érdek miatt az önzõ érdek is központi helyre
került, és végül is ez lett minden további emberi gazságnak,
elvetemültségnek és aljasságnak a forrása. Az emberek és né-
pek emiatt egymás és a természet rovására akarnak jól élni,
és nem egymás javára. Így hát a becstelenség nemcsak átitat-
ta az embert, de el is áztatta.

Az önzõ érdek csak kétféle módon: erõszakkal és hazugság-
gal (kényszerrel és

félrevezetéssel) biztosítható. Az erõszak segítségével nyíl-
tan korlátozza az önrendelkezést (a szabadságot) és ezzel ki-
szolgálásra kényszerít, a hazugsággal viszont valódi szándékát
leplezve tévútra vezet, s így önkéntes kiszolgálásra késztet. Az

erõs diktál, a gyenge „tárgyal”: ravaszkodik. A háborút elve-
szíti, de megnyerheti a békét. Az önzés ellenében már-már az
önérdek is csak bizonyos érzéketlenséggel, sõt erõszakkal
oltalmazható. Ez kivetkõzteti az embert eredeti mivoltából,
megnyomorítja lelkét, elékteleníti arcvonásait, elcsúfítja
viselkedését, rontja természetes képességeit, s a gyengébbet
sunyivá, alattomossá, képmutatóvá és hízelgõvé, az erõsebbet
pedig gorombává, dölyfössé, brutálissá és kegyetlenné teszi.
Nem lehet többé a lelkébe látni: nem mintha annyira mély
lenne (hisz éppen, hogy sekély), hanem mert sötét és zavaros.

Az önzõ ember önmagát tette céllá. Ez fokozza részvétlen-
ségét, közömbösségét és

elvakultságát környezete iránt; itt van, de mégsincs jelen;
csak annyiban érdekli a másik ember (és minden egyéb),
amennyiben eszközzé teheti tulajdon érvényesülésében, vagy
saját szükséglete kielégítésében. Még ha érzelmes is: nem iga-
zán érzékeny (gyöngéd, megértõ), csak érzelgõs (sérüléke-
nyen, sértõdékeny), vagyis nem kifelé, hanem befelé érzé-
keny, így hát, már sírni sem tud, csak siránkozni; de nem meg-
értést, hanem egyetértést kíván, s ha ezt nem kapja meg, ma-
gára hagyatottnak és megcsalatottnak érzi magát. Már nem
az igazat, csak az igazát védi, nem azt nézi, hogy kinek hogyan
lehetne segíteni, hanem, hogy kibõl hogyan lehetne hasznot
húzni. Ezért, ha sokat is csinál, valójában keveset tesz. Jót
akar ugyan, de csak magának, s ha szövetkezik is valakivel,
mindig valaki ellen. Gyûlöli ugyan a rosszat, de csak ha õt éri.
Megoldást keres, de nem mindenki, hanem csak önmaga szá-
mára. Az önzõ „szeretetet” még ismeri, de képtelen az önfel-
áldozó szeretetre. Kirostál mindent és keresztülgázol min-
denkin,  mihelyt útjában áll, vagy már nincsen belõle haszna.
A kölcsönös szeretetet mint „visszahúzó erõt” valójában már
nem is igényli: „te se törõdj velem, hogy én se törõdhessek
veled”. Úgy véli, hogy szívtelensége és érzéketlensége kötet-
lenséget, szabadságot jelent, mert lelkifurdalás nélkül, „sza-
badon” vétkezhet, s így hatékonyabban küzdhet önzõ céljai-
ért.

Többségünkben szeretetlenné, közönyössé, erõszakossá és
önzõvé lettünk, s mivel mi vagyunk a többség, úgy véljük,
hogy nekünk van igazunk. Hibát hibára halmozunk, és abban
a tévhitben ringatjuk magunkat, hogy egyszer még mindent
helyre lehet hozni. Mind életünkkel, mind halálunkkal azok-
nak okozunk a legtöbb szenvedést, akik a legjobban szeret-
nek minket.

Elõítéleteinket tudásnak állítjuk, nemtudásunkat pedig
szakkifejezéssekkel leplezzük. Felvesszük az ítélõbíró szere-
pét, mert szeretünk másokat figyelmeztetni, de minket ne fi-
gyelmeztessen senki; hiszen mi „jók” vagyunk, „békeszere-
tõk”, „emberségesek”, „igazságosak” és „bölcsek”: pózzal
kerüljük el a bûnösök helyét, hogy másokat ültessünk oda. S
ha netalán minket is felelõsségre vonna valaki, mások hibáit
hozzuk fel mentségül saját vétkeinkre. A megnyugvást rend-
szerint csupán lelkiismeretünk elaltatásával érjük el. Pedig
nem tesz naggyá, csak hatalmaskodóvá ez a szemlélet. Azóta
az ember nem „él”, csak visszaél (élõsködik), a „létért küzd”,
holott a létrõl gondoskodnia kellene. 

Eszesnek képzeli magát, pedig csak eszelõs: eszmék helyett
rögeszméket szolgál. Már nem tud felelõsségteljesen gondol-
kozni, hanem csak ravaszkodni. „Semmi emberi sem idegen
tõlem” mondja, miközben valami embertelenségre készül.
Címekre vadászik, és nem érdemekre. Nem az erényeket,
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hanem a vagyont halmozza, nem az igazságot, hanem a dicsõ-
séget keresi, és nem a tudást, hanem a tekintélyt hajszolja: a
sikernek mindent alárendel. Ez gõgössé, hiúvá és felfuvalko-
dottá teszi.

A tulajdon utáni hajszában fokozódóan elhidegülõ, ellensé-
gessé váló viszony félresöpörte az anyajogú õstársadalmat (a
kultúrát teremtõ matriarchátust), és megteremtette az Erõ
uralmát: vége a „paradicsomnak”. Az erõt a férfi képviselte,
akit a nõ és a körülmények a nemzetségi társadalmak élére
állított (civilizációteremtõ patriarchátus), s aki most már az
„ember” nevet is magának sajátította ki. A nõiesnek tartott
érzékenységet mindjobban háttérbe szorította a férfiasnak
gondolt kíméletlen önzés. Az önzés szembehelyezte az embe-
reket, nemeket, nemzedékeket, osztályokat és népeket; miat-
ta az emberi társadalom minden eleme ellenségként áll szem-
ben egymással. Emberség és szépség helyett féltékenység,
irigység, rosszindulat és ellenségeskedés üti fel mindenütt a
fejét. A gyengébbet (országot, osztályt, népet és nemet) befo-
lyása alá vonni, leigázni, „beolvasztani”, tulajdonává tenni és
kirabolni igyekszik, s az ember mint rabszolga, alkalmazott,
kisebbségi, vagy feleség többé-kevésbé alárendelt, függõ, hát-
rányos, sõt kiszolgáltatott helyzetbe került. Az erõs nem tá-
mogatja a kisebbet és gyengébbet, hanem elnyomja, akit pe-
dig mégis támogatnak, az rendszerint jótevõje „fejére nõ”. A
civilizáció története (az úgynevezett „történelem”) már nem
más, mint fajtán belüli erõszakoskodások végtelen sora: el-
nyomás és kizsákmányolás belügyi, zsákmányolás és hódítás
külügyi vonatkozásban. A rablás, szabadságfosztás mellett
korán megjelenik az élettõl való megfosztás, a szándékos em-
berölés is. Az ember az erõszakos halált kiterjesztette fajtár-
saira is: ez nem biológiai, hanem társadalmi jellegzetesség. A
minden fajra oly jellemzõ „testvériség” érzete az emberi tár-
sadalomból eltûnt, mintha sohasem lett volna.

Rideg érzéketlensége és feneketlen önzése tapintatlanná,
tolakodóvá, kíméletlenné, trágárrá, rosszindulatúvá és go-
nosszá tette az embert. Miatta megbántja, meglopja, üldözi,
elnyomja, kifosztja, pusztítja természeti környezetét és em-
bertársait. Már senkit sem sajnál, csak lesajnál. A gonoszság
a tudatos emberi viselkedés sajátos megnyilvánulása, mely-
nek eredményeként a földön megjelent a Bûn, és iszonyatos-
sá tette az életet.

A tudat: a jó vagy rossz választási lehetõsége már magában
hordozza a jótett és a bûn lehetõségét. Az állat, ha netán gyil-
kol is, nem bûnös, mert csupán egyféleképpen „dönthet”,
tehát nem felelõs. A bûn lehetõsége ezért már az ember ki-
alakulása óta fennállt, gyötrõ valósággá azonban csakis az
árutermelés megjelenése óta válhatott, amikor a kísértés fo-
kozódása a szûkkeblû érdek érvényesítésének lehetõségével
együtt a személyi kapcsolatok elhidegüléséhez, ostobasághoz
és önzéshez vezetett.

A bûn (tévelygés és vétek) tehát tulajdonképpen az emberi
érzéketlenség és szeretetlenség következménye, amely mint
társadalmi – nem biológiai – sajátosság, különösen az áruter-
melés megjelenése után mondhatni törvényszerûen jött létre.
A bûn megjelenése óta és miatt az ember – „a teremtés koro-
nája” – merényletet készít elõ és követ el önmaga és az egész
élõvilág ellen. Becsvágy és versenyszellem vezérli, számára
már csak a gyõzelem, az eredmény a fontos, és céljának min-
dent alárendel. A többieket nem csak megelõzni, de vissza-
húzni is igyekszik, hogy így viszonylagosan is javítson helyze-

tén. Egyre féktelenebbül halad, már a világnak nem lehet cél-
ja vele, csak neki a világgal, nem õ van a világban, hanem a vi-
lág õbenne. Azt hiszi, minden neki, sõt érte van, mi több: az
övé. 

A Föld és a Kozmosz urának tekinti magát, kénye-kedve
szerint és a maga javára rendelkezik a természet javaival és
élõlényeivel (beleértve embertársait is). Semmibe veszi a ter-
mészet és társadalom igazi érdekeit, valóságos törvényeit,
uralkodni akar, ahelyett, hogy beilleszkedne. Kezébe vette
ugyan saját sorsának irányítását, de csak keveset gondol a
jövõre: tehát nem cselekszik a Föld bölcs uraként. Szakadat-
lanul írtja a fajokat és a népeket, pótolhatatlan értékeket,
évezredes, évmilliós fejlõdési eredményeket küld naponta
veszendõbe, és ezzel elõrevetíti saját pusztulását; pedig sem a
természet, sem a társadalom nem eredendõ ellensége az
embernek, hogy legyõzze, hisz nélküle nem is létezhet. A ter-
mészet, az egy csoda; a társadalom is egy csoda, hogy még
létezik.

Érzéketlensége és önzése megbízhatatlanná és felelõtlenné
tette az embert. Sokunkra nem lehet rábízni sem családot,
sem munkát, sem javakat, sem népet: nem lehet rábízni a
Földet.

Rohamosan növekvõ lehetõségei csak fokozzák veszélyes-
ségét: ma már a magasabb rendû élet megsemmisítésével fe-
nyeget. Bûnös lelkülete következtében szellemileg nem csak
ostoba lesz, hanem egyenesen õrült. Értelme van, de értéke-
ket pusztít, ereje van, de a gyengét üldözi, lelke van, de nin-
csen lelkiismerete. Érdemtelenné tette magát e földre, mely-
nek minden adományával visszaél.

Az emberi lélekre emiatt bizalmatlanság, félelem és rette-
gés terhe borult. Félünk a betegségektõl, a haláltól, újabban
a nyersanyagforrások kimerülésétõl, de a bûn megjelenése
óta leginkább az embertõl kell félni. A Rossz is fél, és ezért
lesz még rosszabb; a Jó pedig fél, mert tudja, hogy ártatlansá-
ga nem védi meg az igazságtalan támadásoktól. Érezzük a
bajt, amely mindannyiunkat nyomaszt, és keressük a bûnöst:
hol ezt, hol azt a fajt, nemzetet, társadalmi osztályt vagy
egyént tesszük meg bûnbaknak, pedig a bûn bennünk van,
mindannyiunkban. Nyugalomra és boldogságra vágyunk, sze-
retnénk, ha szeretteinket, ha életünket és egészségünket, ha
szabadságunkat és kultúránkat, ha anyagi és egyéb javainkat
senki és semmi sem fenyegethetné; ehelyett inkább csak bajt,
fáradtságot, szorongást és boldogtalanságot találunk. A társa-
dalom és a világ idegen és riasztó lett, s benne az ember egyre
jobban elmagányosodik. Elhagyatottnak, sebezhetõnek és
kiszolgáltatottnak érezzük magunkat. A biztonság egy tényle-
ges szükséglet lett, s az ember kétségbeesetten küzd megtalá-
lásáért.

Az emberiség és az élõvilág fennmaradása szempontjából
az ember erkölcsi magatartása lett a legfontosabb; az ember
ezért az erkölcsöt állította az „emberség” példaképéül. Az
erkölcs viszont érzékenységbõl és szeretetbõl következne,
vagyis az embernek belülrõl kellene megváltoznia.

Tulajdonképpen nem kellene mást tenni, mint helyreállíta-
ni azt az eredeti lelki hozzáállást, ami valamikor az áruterme-
lés elõtt még megvolt. A társadalom azonban a megoldást
ugyanazoktól a civilizációs vívmányoktól reméli, melyeknek
felemelkedését, de egyben tragédiáját is köszönheti.

Veér Gyõzõ- Szováta

2011. szeptember
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Élt Veszprémben egy Cholnoky nevû nemesi-értelmiségi
család, amelynek három fia - három fivér - a XIX. század
végsõ évtizedében feljött Budapestre, nagy célokkal, nagy
tervekkel, s mindhárman nagy tehetséggel. A második fiú,

Cholnoky Jenõ földrajztudós
lett, idõvel beutazta Kelet-
Ázsiát, majd utazgatott a föld-
kerekség egyéb térségeiben,
tudásával világtekintélyt vívott
ki, és nyolcvan éves fõvel mint
egyetemi tanár, akadémikus, a
Magyar Földrajzi Társaság el-
nöke, jólétben és közmegbe-
csülésben halt meg: maradan-
dó emlékû alakja a magyar
földrajztudománynak. A har-
madik fiú, Cholnoky László jo-
gásznak érkezett a fõvárosba,

de elcsábította az irodalom és az újságírás. Okos cikkeket és
szép novellákat írt, de soha semmi sem sikerült neki, amit el
akart érni. A forradalmak után pedig gyanúsan haladó volt,
akit az ellenforradalmi rendszer éhhalálra kárhoztatott. Ez
elõl ötven éves korában a Dunába ugrott. Emléke méltatla-
nul elhomályosodott, mert igazán jó író és tragikus életû
ember volt. De a két öccsénél még tehetségesebb, eredetibb,
mélyebb gondolkodású volt a legidõsebb fiú, Cholnoky Vik-
tor, a nagy történetû magyar novellairodalom egyik legna-
gyobb alakja, aki mindössze negyvennégy évet ért meg,
akkor végzett vele az ifjúkor óta õt gyötrõ tüdõbaj.
Köhögõs, göthös, sovány ember volt, tudta magáról, hogy ha-
lálraítélt, s még siettette is a véget a töméntelen cigarettával.
Magányos maradt világéletében, igazi otthona a szerkesz-
tõség, ahol mindenki okos barátjának érezte. Nemcsak a
kortársak ámultak el rendkívüli tisztánlátásán - mi is ámu-
lunk, ha elolvassuk publicisztikai cikkeit, hogy volt a század-
fordulón gondolkodó ember Magyarországon, aki ennyire
tudta volna, milyen erõk mûködnek a világpolitika mögött,
aki szinte prófétai elõrelátással közölte, milyen világtragé-
diákat rejt a nemzetközi erõviszonyok egyensúlyának a meg-
változása. Õ már nem érte meg ezeket a tragédiákat: 1912-
ben meghalt. Ha jobban utánanéznénk, a magyar politikai
irodalom klasszikusai közt is múlhatatlan helye volna.

Õ is jogásznak indult, mint oly sokan a magyar irodalom-
ban. Õ sem lett sem ügyvéd, sem bíró, sem köztisztviselõ.
Diákkorában, már a gimnazista években minden érdekelte:
régiségtantól természettudományig, vallástörténettõl felsõbb
matematikáig elképzelhetetlenül sok mindent megtanult és
megjegyzett. Késõbb a budapesti szerkesztõségekben anek-

dotákat meséltek arról, hogy ha valamilyen éppen felmerülõ
tudományos kérdésrõl ismeretterjesztõ cikket kellett írni,
akkor szóltak Cholnoky Viktornak, aki mélán bólintott, leült
az íróasztalhoz, még csak a lexikont sem vette elõ, és a szer-
kesztõségi lárma közepette pontosan annyi hasáb terjedelmû
kistanulmányt írt, amennyit kértek, a történelmi dátumokat
vagy a vegyi képleteket is emlékezetbõl pontosan idézve.

Képzeletvilága kimeríthetetlen volt. Õsi kultúrák és távoli
földrészek titkaiba hatol be képzelete. Ezt az áradó elbeszé-
lõ készséget erõsen befolyásolta rendkívüli kultúrtörténeti
mûveltsége, amely egybeolvadt a költõiséggel, a fantaszti-
kummal, a példás stilisztikai mûgonddal és a szerkesztési fe-
gyelemmel. Emellett mindig is érdekelte a közélet: meglepõ-
en tisztánlátó volt a politika kérdéseiben. Már Veszprémben,
ifjú szerkesztõként nemzetközi távlatokból tudta elemezni a
kortársi eseményeket. És már az ott vidéken megjelent elsõ
novelláskötetébõl kiderült igen eredeti elbeszélõkészsége is.

Csodálatos, hogy amikor harmincéves fõvel feljött Buda-
pestre – ez 1898-ban történt – Kiss József, a nagy szerkesztõ
azonnal felismerte benne a nélkülözhetetlen szerkesztõségi
embert, s odavette maga mellé A Héthez. Cholnoky ugyan
ettõl kezdve vagy fél tucat újságba és folyóiratba írt novellát
és elmélkedést, a meginduló Nyugat is mindig örömmel
közölte, amit nekik adott, de otthona A Hét volt, Kiss József
mellett. Az õ feladata volt az ismeretterjesztés szerkesztése.
És nem is mellékes eredmény az életében, hogy az ismeret-
terjesztõ irodalom népszerûsítése és mûvészi igényessége
milyen sokat köszönhet viszonylag rövid életének.

Erõs filozófiai érdeklõdés és misztikus álomvilág, intellek-
tualizmus és mûvészi vizionálás egyaránt jellemzi mûvésze-
tét. A hazai tájak szeretete, saját kifejezését használva: a
pannonizmus éppúgy egyik inspirátora volt, mint az ismert
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környezetbõl való elvágyódás. A romantika éppúgy áthatja
írásait, mint a romantikus iróniára jellemzõ kételkedés.

Számos novellája valójában esszé és csak forma szerint
elbeszélés, vagy éppen két szereplõ dialógusa, amelybõl téte-
les egyértelmûséggel derül ki az író véleménye valamely filo-
zofikus vagy esztétikai kérdésrõl. Cholnoky tételeiben több-
nyire a kor divatos eszményei tükrözõdnek, nem annyira a
szó tágabb értelmében vehetõ közvélemény, hanem a szû-
kebb, intellektuális rétegeknek a maguk korában újnak, sok-
szor bizarrnak ható elképzelései. Így például Cholnoky írá-
saiban gyakran hangoztatja azt a jellegzetesen dekadens
gondolatot, hogy a szellemi haladás igazi termõtalaja a be-
tegség, az egészségesek pedig a kultúra sírját ássák meg.
Az Ofélia-szanatórium címû elbeszélésének szereplõi arra a
meggyõzõdésre jutnak, hogy ha egyszer az orvostudomány
vívmányainak eredményeképpen az emberiség eljutna oda,
hogy már nem lennének betegségek, akkor mesterségesen
kellene a betegséget kitermelni, mert az emberiség sorsát a
beteg emberek viszik és vitték tovább. Egyik nagy erõvel
megírt, utópisztikus novellájában, az Új világban minden illú-
zió nélkül, teljes kiábrándultsággal írja meg azt az elképzelt
kort, amely már nem ismeri a betegséget, s amely fantáziát-
lanul egészséges lesz. Ebbõl a szemléletbõl fakad egész ars
poeticája is, amelyet több írásában körvonalaz, de legvilágo-
sabban a Tartini ördöge címû novellájában fogalmaz meg. A
kor divatos dekadens közhelyét – a zseni a betegség terméke
– fejti ki ebben az írásában, és alkoholizmusát is beépíti ebbe
az elméletbe. Misztikus novellái  közül a legeredetibb és leg-
erõteljesebb A kövér ember címû elbeszélése. Az egyik bala-
toni vonaton egy kövér, kellemetlen útitárs egy gyilkosság
történetét mondja el. Végül kiderül, hogy a történet elmon-
dója maga az áldozat, és a kalauz csak irgalomból engedte
átjönni a hideg hullaszállító kocsiból. Ennek a fantasztikus
történetnek mûvészi hitelét elsõsorban a borzongató helyzet
intenzív ábrázolásával teremti meg az író, mesteri fogásként
a hihetetlent ebben a novellában is éles vonásokkal, reális
környezetbõl bontja ki, és azzal szökteti magasba az egész
történetet, hogy végül sem oldja fel racionális megoldással a
képtelen históriát, az olvasót meghagyja a borzongató han-
gulatban, amelyet a történettel felidézett.

Cholnoky alkotói tragédiája abban mutatkozott meg, hogy
mûvészi lehetõségeit nem élte ki teljesen. A kövér ember
misztikuma például olyan lehetõségeket rejt magában, ame-
lyeket az európai irodalomban elsõsorban Franz Kafka bon-
takoztatott ki, mégpedig meglehetõsen hasonló módszerrel,
holott nyilvánvaló, hogy kölcsönhatásról a szó közvetett ér-
telmében sem beszélhetünk.

Kortársai és kritikusai elsõsorban E.T.A. Hoffmann ha-
tását emlegették Cholnoky Viktorral kapcsolatban, õ maga
elsõsorban Jókaira és Shakespeare-re hivatkozik, mint nagy
élményre. A kor „álomlátó” írói gyakran emlegetik együtt e
két klasszikus elõd hatását, Szini Gyula is döntõ élményként
említi Shakespeare-t, Jókairól meg könyvet is írt.

Mindezekben, miközben az olvasó izgatottan figyeli a vá-
ratlan fordulatokat, a történelemnek és a természetnek
olyan távlatai nyílnak, ami úgyszólván példátlan irodalmunk-
ban. Az ember letesz egy Cholnoky-novellát, még mindig
hatása alatt van a nemegyszer nyomasztó, de elképesztõ tör-
ténetnek, és csak késõbb veszi észre, hogy közben mûveltebb
is lett, új adatok birtokába került, amelyekkel jobban ért

valamit a világból. És közben ezek a fegyelmezett mondatok-
ban írt novellák árnyaltan költõiek, színpompásak, mind-
egyiknek saját és sajátos hangulati atmoszférája van.

Cholnoky vizionárius mûvészetének nyomasztó hatását
groteszkre hajló humora némileg ellensúlyozza. Legendákat
teremt, babonás történeteket von be mûvészete ragyogásá-
val, közben nemegyszer a misztikus lehetõségek fonákját is
megírja, szinte kicsúfolva a hiedelmet, a misztikumot (Kök-
kü-regén kán fogai). Groteszk humorának egyik érdekes meg-
nyilatkozása az Apa címû novellája, amely két megelevene-
dett múzeumi fáraó-múmia dialógusát jegyzi fel. A
huszonegynéhány éves korában elhalt apa-fáraó a felnõttek
fölényes, lekezelõ módján beszél aggastyán kort megélt fiá-
val, a híres, gyõztes fáraóval: „Fickó, elfelejtkezel arról, hogy
az apáddal beszélsz!”

A korszak délibábos és felelõtlen turánizmusa az õ gondo-
latvilágába is behatolt ugyan, de. Cholnoky világnézeti kér-
désekben egészen más elveket vallott, mint a Nyugat íróinak
többsége. Azonban mûvészi alkotói munkájában a legszoro-
sabb szálak fûzik a Nyugathoz. Retrográd szemléletének gát-
lásait formai elemeinek modernsége töri át.

Sok egyéb közt õ volt Bernard Shaw és Maeterlinck elsõ
magyar fordítója. Cholnoky Viktor sajátosan magányos je-
lenség, mûvészetének nem volt közvetlen elõdje a magyar
prózairodalomban. Nem teremtett iskolát, bár tizenegy évvel
fiatalabb testvéröccse pályájára rávetõdik csonkán maradt
életmûvének példája. Mûvészetébõl különbözõ irányba is
vezettek utak, de negyvennégy éves korában megszakadt pá-
lyája inkább a figyelemre méltó kezdeményezések és a nem
teljesen beváltott ígéretek szomorú torzóját mutatja.
Kortársai közül, aki csak ismerte, szerette, de egyikükhöz
sem hasonlított, és a késõbbiek közül senkire sem volt jelen-
tékeny hatással. Már életében elõkelõ helyet foglalt el az iro-
dalomban; halála óta, aki olvassa, tiszteli. De sohasem volt
olyan népszerû az olvasóközönség körében, mint amennyire
életmûve indokolná. Sokkal szegényebb volna a századfor-
duló irodalma õnélküle, de olyan érték, amelyrõl alig-alig
tudnak. Holott még érdekes író is: könyvei egész irodalmunk
legizgalmasabb olvasmányai közé tartoznak. Politikai cikkei
ma talán még érdekesebbek, mint a maguk idejében.

Halála elõtt egy évvel, Krúdy Gyula így ír róla a  Nyugat
1911. 24. számában:

Krúdy Gyula: Cholnoky Viktorról 

(Részlet )
Nem vagyok valami szentimentális ember, de most nem

tagadhatom el, hogy erõs megindultságot érzek e magányos órá-
ban, amidõn az õ nevét leírom, Viktorét, aki talán ebben a ne-
gyedórában ballag hazafelé a József-körúton és félszegen, rö-
vidlátóan mendegél a falak mellett, mintha csak tegnap érkezett
volna meg a veszprémi vonattal Pestre és azon bizonytalankod-
na, hogy hová is lett a régi bodegás a József-körútról, akit tízezer
esztendõ elõtt ismert. Mostanában, úgy tudom, hogy magányo-
san jár - ha ugyan jár éjszaka valahová - míg ezelõtt, éjjeli szer-
kesztõ korában, egy öreg korrektor bácsit ültetett maga mellé, a
hallgatag és komor metrompázst, éjjel, reggelig nyitvatartó ven-
déglõkben, ahol nyomdászoknak friss sört csapolnak, valamint
egy-két aludni nem tudó újságírónak... De ez már nagyon régen
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volt. Talán tíz esztendeje, talán több. Cholnoky vastag török
cigarettáját hajnalban a király-utcában szívja egy sörházban és
itt bizonyosan megtalálom, midõn már leadta a Pesti Napló
utolsó kolumnáját. Tehát elindultam és Viktort itt gyakran fel-
kerestem.

Régente, midõn pedánsabbak voltak az emberek, az írókat is
olyanformán osztályozták, mint például a madarakat. Minden-
féle fõ- és alosztályok voltak, külön a próza és külön a vers-
íróknak. Ma már nem olyan szigorúak a válaszfalak, a versíró-
nak szabad belépni a prózaosztályba és bízvást bejárhatja az
írás mesterségének összes mezõit, ha különös örömet okoz ezzel
magának, mint vasárnapi délután a Városliget mutatványos
bódéit bejárja kedvesével a cipészlegény: mindenhol lehet mu-
latságot találni, a Hopla-lovardában épen úgy, mint a városlige-
ti Pali bácsinál. - Ez igaz, de mégis most, e vasárnapi délután,
midõn magam nem a rendes mutatványos helyen, a novella-
bódéjában szedem a belépõjegyet, hanem a barlangi vasútnál
terelgetem befelé a bámészkodókat: odabent van Cholnoky, a
csodaíró és hat méter hosszú a szakálla, - azon gondolkozom
egy percig, hogy a régi pedáns irodalom tanárok vajjon melyik
osztályába az irodalomnak soroznák Cholnokyt? Költõ vagy
író? Természettudós vagy történelem-író? Publicista vagy ro-
mancier?

Abban a tizenöt esztendõben, amely a veszprémi furcsa házak
óta elmúlott Cholnoky felett, ez a kivételes ember írt mindent és
mindenfélét, amit tollforgató emberek írni szoktak. A természet-
tudomány a kisujjában látszik lenni, orvos, csillagász, matema-
tikus és földrajzi utazó egyszerre. Mindent a legjobban, a leg-
pontosabban tud. Az álnevek, amelyek mögé elrejtõzködött, egy
európai tudós készségét, rátermettségét és hozzáértését szugge-
rálják az olvasónak. A Ch. V. betûk mögött a Sorbonne vagy az
oxfordi egyetem valamelyik kitünõségére gondolunk és egy gaz-
dag, a tudomány minden kényelmével és pazar finomságával
felszerelt írószobát látunk képzeletben, ahol a fehérkabátos
asszisztens - egy rózsaszínû arcú, rajongó szemû fiatal tudós -
mély meghajlással jelenti talán éppen az ázsiai sivatagok térké-
pein méricskélõ férfiúnak, hogy a Franklin Társulat igazgatója
megjelent a legközelebbi cikkely átvételéért és ezen csekket
bátorkodja beküldeni a legmélyebb tisztelettel. Majd Sanghai
felé vitorlázni látjuk az álnevû tudóst és a pompás francia
gõzösrõl az Oceánt szemléli.
Késõbb a vatikáni levéltárban üldö-
gél és õszentsége különös engedélyé-
vel hozzá nem férhetõ könyvekben
búvárkodik. A nagyszerû és a
maguk nemében páratlan irói kész-
séggel megírt tudományos cikkek
íróját mindenhol. A magamfajta
fabulázó író, aki abból a hazugság-
ból él, ami éppen eszébe jut, rajong-
va és hódolattal mereszti szemét a
csodálkozástól. 

A legbetegebb ember, a legoko-
sabb ember, a legfinomabb ember,
aki szentimentálizmus és sirdogálás
nélkül állapítja meg önmagán az
idegsorvadástól kezdve a nikotin-
mérgezésig a legpompásabb beteg-
ségeket, amelyek közül egyetlenegy
elegendõ volna ahoz, hogy az ember

eltörje a tollat. Minek írni, amikor még az sem bizonyos, hogy a
cikket befejezem valamikor? Szinte fenséges az a nyugalma és
bölcsesége, amellyel megállapítja hûséges barátai számára
betegségeinek a stádiumát.

Ismeri a rózsákat, mint a legjobb kertész valamelyik régi fran-
cia király udvarában, virág mégis ritkán illatozik asztalán. Csak
a jeles szakember, Ehm János ismeri nála jobban a pezsgõket
Budapesten, borokat, amelyeket csak Szemere Miklós tarthat
pincéjében és pálinkákat, amelyeket tudományosan kevernek
New-Yorkban fehérkabátos négerek és a sörön kívül szilvórium-
mal delektálja kifáradt idegeit. Az üstökösökre gondol éjszaka,
amelyek Kanada felett világítják meg ez órában a csillagsugáros
éjt és reggel kosztpénz kell az asszonynak. Csupa kontraszt, fur-
csaság, álombeli alak az egész ember. Rajongóknak és gyûjtõk-
nek való, mint egy régi, ritka kis biblia, vagy valamely ékköves
gyûrû, amit egy porrávállott régi pápa sírboltjában találnak.
Magyarország egyik legfurcsább és legtehetségesebb embere. És
csak fiatal újságírók járnak éjszaka az ablaka alatt és áhítattal
figyelmeztetik egymást, hogy a legjobb újságíró lakásán még ég
a lámpa, dolgozik-e a mester, vagy betegségeiben kínlódik? En-
nek az országnak, ennek a magyar életnek minden igazságta-
lansága, gazsága, bitang tudatlansága szorítja össze a rajongó
fiatal emberek öklét, amidõn az olcsó függönyök mögött árván,
magányosan pislog egy kis lámpás, mintha egyetlen kis csillag
ragyogna õszi éjszaka a Kárpát felett.

***

Majd halála után, szintén a Nyugat 1912. 12. számának
hasábjain Londesz Elek így méltatja.

Londesz Elek: Cholnoky Viktor

(Részlet)
Minden tekintetben íróegyéniség volt Cholnoky Viktor.

Majdnem tizenöt esztendeig dolgoztam vele együtt s alkalmam
volt rá, hogy megismerjem lelkületét és gondolkodásmódját.
Sajátságos írói pályáját, mely valóságos összekeveredése volt a
szépirodalomnak és az újságírásnak. Cholnoky Viktor is részt
vett a nagy »cikk-szükséglet« kielégítésében s ekkor tûnt fel stílu-

sának szépségével, fordulatosságá-
val és nyelvének tiszta magya-
rosságával. Már akkor mutatkozni
kezdett az irodalomban a reformá-
lás vágya s Cholnoky Viktor is azon-
nal csatlakozott azokhoz a modern-
ségtõl áthatott írókhoz, akik a nagy
átalakulást sürgették. Felfedezték.
Ekkor már - ha jól emlékezem -
harmincnégy éves volt. Az volt a sze-
rencsétlensége, hogy késõn fedezték
fel tehetségét, amikor már kissé meg
volt gyöngülve a sok éjszakázástól.
Újult kedvvel fogott ezután írói
munkásságához s minthogy sokfelé
kellett írnia cikket, a kimerülés ellen
azt cselekedte, amit sok más mûvész
és író, izgató szerekkel ûzte el ide-
geirõl a lanyhaságot.

Egyébként nagyon könnyen dol-
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gozott Cholnoky Viktor s csak ez magyarázza meg, hogy töré-
keny testével ennyi munkát volt képes elvégezni. Elsõ felfedezõi
között volt Osvát Ernõ szerkesztõ, az õ lapjaiba hosszabb idõn
át írt cikkeket, novellákat.

A Hét számára Kóbor Tamás fedezte fel, állandó munkatár-
sa maradt ezután e lapnak haláláig. Közben kilépett a Pesti
Naplótól s egy ideig politikai cikkírója volt A Napnak. Három
évvel ezelõtt tért vissza a Pesti Naplóhoz és itt írta azokat a mély
gondolkodásra és tisztult világfelfogásra valló cikkeket, amelyek
azután Beszélgetések címmel jelentek meg külön kötetben
a Modern Könyvtárban. Ez volt Cholnoky Viktor újságíró
pályája, így vált íróvá is.

Akár a Balaton környékérõl, akár idegenbõl veszi tárgyát,
mindég magát az általános emberi tulajdonságokat látja meg és
festi meg meseembereiben. Ezért olyan megragadóak és szí-
vünkhöz olyan közel férkõzõek a novellái. A soraiból kiáradó
hév mutatja, hogy égõ lélekkel, izzó képzelettel vetette azokat

papírra, s mialatt ezzel felhevítette a mi lelkünket, maga elégett,
megsemmisült édes kínokat szerzõ belsõ tüzében. Mesemon-
dása közben mesévé vált maga is a halál örök csendjében, s
amilyen szerény ember volt, talán rosszul esnék neki, ha tudná,
hogy most mesélünk róla. Csak azt óhajtaná, hogy gondoljunk
rá szeretettel az éjszakai munka magányos, csöndes óráiban, itt
a szerkesztõségben, amelynek asztalánál érezte magát legboldo-
gabbnak. Szobája ajtaján még ott függ a kiragasztott papíros,
melyre maga írta reszketõ kezével: „Csöndet kérek.”

*** 

Ha cinikus lennék, most megjegyezhetném, hogy a csönd
utáni vágyát azért mégsem az utóéletében kellett volna
beteljesítse a világ. Persze, az irodalomtörténet egészen nem
felejtette el, csak éppen kimaradt a közismeretbõl. Legfõbb
ideje lenne ezt a nem mindennapi, híres írót újra felfedezni.

Összeállította: B. Osvát Ágnes
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Cholnoky Viktor

Történet egy szívrõl
Elmondom egy szívnek a történetét, amely természetesen

szerelmes história, de a szívnek olyan különös szerepe van
benne, hogy még a szerelmes novelláktól joggal irtózó olva-
só is végigolvashatja.

Tíz évvel ezelõtt Kovándon, Uszuba vármegye székhelyén
nem volt daliásabb, izgatóan szebb és gavallérabb huszár-
tiszt, mint Turulkeõy Oktáv báró. Fiatal volt, erõs az életben,
és a vármegye ezerháromszáz hold földjének ura. És ezt az
ezerháromszáz holdat sohasem tekintette a maga birtoká-
nak, mert úgy illik egy huszárezredben, hogy ha az egyik
tisztnek van, akkor mindegyiküknek legyen. Turulkeõy Ok-
táv szórta a pénzt, és az ezerháromszáz hold búzaföld állta
baj és jelzálog nélkül ezt a pénzszórást.

Ekkor történt az a szerencsétlenség, hogy a kovándi hu-
szárezred ezredesévé egy fõherceget neveztek ki. A fõherceg
fiatal volt, csinos bajuszú és könnyelmû, és buzgóan gázolta
ki a civillista ráesõ részének a gyomrát. Társadalmi életfelfo-
gásának a jellemzésére csak annyit mondok el itt, hogy a tisz-
ti menázs vacsorájához való pezsgõt – Aubertin demi sec –
rendesen somlyai borba hûttette be.

Az ezred fiatalabb tisztjeinek egészen tetszett ez a garáz-
dálkodás, de Turulkeõy Oktáv érezte, hogy le van fõzve.
Mert azelõtt, míg a fõherceg nem érkezett meg Kovándra, õ
csak Pommeryt fizetett a tiszteknek, és csak magyarádiba
hûttette be. Szóval Oktáv báró lefõzve érezte magát; egy ma-
gyar huszártiszt pedig, különösen ha ezerháromszáz holdja
van, és ha a Turul nemzetségbõl származik, lefõzni nem en-
gedi magát, még egy fõhercegtõl sem. Oktáv báró kitalálta,
hogy az Aubertintõl szerzett krapula legjobb orvossága az,
ha az ember olyan angosztura-likõrt iszik, amit csak Ausz-
tráliában készítenek, s aminek üvegje tizenegy aranyba
kerül. Így aztán megtörtént, hogy egy-egy fõhercegi pezsgõs
este után másnap appetitóriumnak a huszártisztek megitták
Turulkeõy Oktávnak harminc-negyven aranyát.

Ha a fõherceg Osztendébõl hozatott osztrigával traktál-
ta meg a bajtársait, akkor Oktáv a legközelebbi alkalommal

az indiai szalangán-fecske fészkébõl készült aszpikkal kedves
kedett nekik. Ha a fõherceg üvegtokocskákba zárt havan-
nákkal kínálta végig a társaságot, akkor Oktáv meghozatta a
legdrágább turoscapros-lepantosokat, amelyeknek az illa-
tát aranytokocskák védelmezték meg az elpárolgástól. De
mit részletezzem a dolgot. Képzelhetitek, hogy ebbe a nemes
vetélkedésbe az Oktáv báró bicskája tört bele. Elúszott
az ezerháromszáz hold...

II.

...És így történt, hogy most, amikor elbeszélésem tulajdon-
képpen elkezdõdik, Turulkeõy Oktáv báró ott ül a New
York-i Public Garden egyik padján, és éhezik. Igen, a hajdan
daliás huszártiszt éhezik kint Amerikában. Mert Európában
maradni nem engedte a büszkesége meg a hitelezõi.

Amikor az adósságai miatt le kellett mondania a tiszti
rangjáról, pénzzé tette mindenét, amije még volt, és kiment
az Újvilágba. És most, a megérkezése után tizednapra nem
volt a zsebében több pénz, mint négy cent. Négy centen
pedig Ameikában nem lehet még kenyeret sem venni, ott
ennyi pénzért csak egy dolgot árulnak: újságot. És Turulkeõy
Oktáv, aki sohasem tudta a zsebében megtûrni a pénzt, csak-
ugyan újságot vett az utolsó négy centjén. Amikor elszaladt
elõtte a New York Herald egyik rikkancsa, odaintette, és a
kezébe szúrva a pénzt, magához váltott egy darabot azokból
az óriási papírlepedõkbõl, amelyek milliárdnyi példányban
képviselik az amerikai sajtót.

Olvasni Turulkeõy Oktáv báró huszártiszt korában nem-
igen szokott. A lapoknak csak két rovatába nézett bele ren-
desen: a sportrovatba meg a hirdetések közé. Most is, álmo-
san és az éhségtõl, kissé fanyar humorú kedvben nyitotta ki
a lapot egyik olyan oldalon, ahol már a hirdetések vannak.
És milyen véletlen! Szeme az elsõ pillanatban a következõ
kis hirdetésre esett:

Keresek olyan rettenthetetlen bátorságú férfiút, aki haj-
landó alávetni magát egy nagyon veszedelmes szívoperáció-
nak. Új elméletem van a szívmozgásról, s azt akarom ezzel az
operációval igazolni. De figyelem: a mûtét halálos kimenete-
lû is lehet. A vállalkozónak vagy örököseinek negyvenezer
dollárt fizetek. Jelentkezni lehet délelõtt tíztõl délután 2-ig.
Garfield St. 47. Browning doktor



Oktáv báró elolvasta a hirdetést és elmosolyodott. Milyen
bolondok ezek az amerikaiak. De milyen gazdagok is! Negy-
venezer dollárt fizetnek egy szívért! Ha neki negyvenezer
dollárja volna!

És ekkor hirtelen a melléhez kapott. Hiszen van negyven-
ezer dollárja, ott kopog, ketyeg, lüktet a bordái alatt. Azt fel
lehet váltani jó, becsületes, vízálló dollárokra, amikkel vissza
lehet jönni megint haza, keresztül a nagy sós vízen. És ha be-
lehalna az operációba? Oktáv elmosolyodott, amikor az örö-
köseire gondolt - a hitelezõire.

Azután pedig, mivel megkordult a gyomra is, minden
további habozás nélkül fölkelt, és megindult a Garfield
Street felé. Õ, aki hajdanában Kovándon egy szál rózsaszínû
szalagért olyan steeplechaseket lovagolt, hogy még Wimpfer-
bach gróf, a hadsereg legvakmerõbb lovastisztje is a fejét
csóválta, csak nem fog megijedni egy kis operációtól? Éhe-
sebb akkor sem lesz, ha a sírba teszik.

Elindult a Garfield Street felé.

III.

Browning doktor elõszobájában az asszisztens fogadta, és
kikérdezte, hogy mit akar. Amikor elmondta, hogy miben
jár, az asszisztens bólintott a fejével, és azt mondta, hogy vár-
jon, kiküldi a professzor második segédjét, aki ennek a do-
lognak az ellátásával meg van bízva. Azzal eltûnt.

Öt perc múlva megjelent a szobában egy hölgy - a pro-
fesszor második segédje. Igazi orvoskisasszony volt; a fején a
haj lekötve viaszosvászon kendõvel, a termete világossárga
és bõ boncolókabátba bújtatva. Hideg, hivatalos hangon szó-
lalt meg:

– Ön hajlandó magát alávetni az operációnak?
– Igen – felelte Oktáv báró, aki nem minden irigység nél-

kül nézett a második segéd tagjait átölelõ orvoszubbonyra. –
Figyelmeztetem, hogy a mûtét halálos kimenetelû is lehet,
sõt nyolc a kettõhöz a valószínûség, hogy a megoperált
ember belehal a szívén vágott sebbe. Oktáv báró –  valljuk
meg – egy cseppet összerezzent. De azután hirtelen észbe
kapott. A manóba is, egy nõvel áll szemben. Itt csak nem
mutathatja magát gyávának. Reszketéstelen hangon felelt,
miközben elegáns mozdulattal ütötte össze a bokáját: - Miss,
én magyar huszártiszt voltam. Nem félek semmitõl. Vezessen
a profeszszorhoz. Az orvoskisasszony komolyan és ridegen
bólintott a fejével, s a szemben lévõ ajtóra muta-
tott.

– Tessék. Bementek a mûterembe, amely
nagyon kellemetlen képet mutatott. A közepén
márványból készült félig ágy, félig asztal állt, fej-
aljul gumipárnával. Arra fektették le Oktáv
bárót, miután elõbb megfosztották a ruháitól.
Az orvoskisasszony ott állt mellette, és figyelte,
nagyon komolyan és hideg képpel, az érverését.
Belépett az öreg és mogorva Browning doktor
is. Azután rátették arcára a kloroformos flanell
álarcot, és Oktáv báró némi vergõdés után
elaludt. Megkezdõdött az operáció...

IV.

Amikor Turulkeõy Oktáv báró megint az esz-
méletére tért, puha, fehér párnák között, lágy

selyemtakaró alatt érezte magát. Föleszmélt, és elõször is
odakapott, ahol fészkel a szív. Még dobogott, és a mellén, a
bõrén nem volt semmi hasítás, a bordái is épek, töretlenek
voltak. Elámult, és szinte hitetlenül tapogatta a testét.
„Nincs semmi bajom” - gondolta magában, és a következõ
pillanatban a negyvenezer dollár jutott volna eszébe, ha az
ajtó ki nem nyílt volna.

De az ajtó kinyílt, és belépett rajta Browning doktor máso-
dik segédje, az orvoskisasszony. Egyenesen odament az ágy-
hoz, és megszólalt:

- Hogy van, Mr. Turulkeõy? Remélem, jól, mert az elalta-
táson kívül semmi sem történt önnel.

- De hát mire való volt akkor ez a komédia - pattant fel
dühösen Oktáv, akinek a kloroform utóhatásától meglehetõ-
sen émelygett a gyomra.

- Arra - felelte az orvoskisasszony -, hogy végül találtak egy
férfiúra, aki igazán férfi. Én nem orvos vagyok, hanem Car-
nefeller Jouldnak, a spódiumkirálynak a leánya. Az apám az
orosz-japáni háború befejezése után kibérelte a csatatereket,
és az ott talált hullákból csontlisztet égetett. Ebbõl olyan
rengeteg milliárderdõre tett szert, hogy engemet, az egyetlen
leányát, úgy rajongtak körül a kérõk, mint a muslincák a
gyertyafényt. De én undorodtam ezektõl a fababáktól, és
tavaly, amikor szegény apám maga is spódiumanyaggá vált,
elhatároztam, hogy a háziorvosom, Browning doktor segítsé-
gével keresek magamnak egy igazi férfiút, olyan valakit, aki
pénzért nemcsak arra hajlandó, hogy engem feleségül
vegyen, hanem valóságos és tudományosan értékes hõstettre
is. Ekkor jelent meg az apróhirdetés a lapokban. És az egyet-
len jelentkezõ ön volt, ön az elsõ férfiú, akivel életemben
találkoztam. Akarja, hogy... Itt Browning kisasszony elpirult,
és Browning kisasszony, helyesebben Carnefeller kisasszony
nagyon szép volt akkor is, amikor nem pirult, de valósággal
ellenállhatatlanul bájos volt akkor, amikor pirult.

Fölösleges tehát mondanom, hogy Turulkeõy Oktáv boldo-
gan mondta, hogy akarja. Akarja, hogy a felesége legyen. És
hogy a spódiumkirály milliói, sõt milliárdjai Európába ván-
doroltak, sõt Magyarországra, sõt Uszuba vármegyébe. 
Ahol az ezerháromszáz holdból tizenháromezer lett, s ahol a
huszártisztek ujjongva fogadták visszatérõ társukat, aki a
milliói mellé még egy csodaszép asszonyt is hozott haza.

Kár, hogy a fõherceget akkorra már más garnizonba
helyezték.
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Ezt hozta az õsz. Hûs gyümölcsöket/ üvegtálon. Nehéz, sötét-smaragd/ szõlõt, hatalmas, jáspisfényû körtét,/
megannyi dús, tündöklõ ékszerét./ Vízcsepp iramlik egy kövér bogyóról/ És elgurul, akár a brilliáns.

(Kosztolányi Dezsõ: Õszi reggel)

Kosztolányi Dezsõ:

Nem tudtam én dalolni 
nektek az újról, csak a régirõl
Nem tudtam én dalolni nektek az újról, csak a régirõl,
nem tudtam én dalolni nektek a földrõl, csak az égirõl,
mert ami elmúlt, az csodásan kísért az én dalomba még,
mert aki meghalt az idõben, úgy van fölöttem, mint az ég.
Húsz éves voltam hajdanában, sápadt és vézna kisdiák,
most túl a harmincon ijedten hallottam ezt az áriát.
Húsz évesen arról daloltam, ki kisgyermekként égre kelt,
most éneklem húsz éves másom, ki egykor errõl énekelt.
A férfikort, a vad kalandot, az ásítást, a férfibút,
s téged, öreg diákkaszárnya, akáclombos Üllõi-út.
A háborút, a forradalmat, a lázat, mely elégetett,
mély bánatát az elbukónak, ki majdnem hogy elégedett.

Jaj, életem édes regényét hogy ûzzem-fûzzem itt tovább.
Nyájas, bízó baráti arcok ma mind vigyorgó koponyák.
Süket, kopár földnek kiáltok, poros hazám szegény fia,
mert nem veri már vissza versem a Kárpát és az Adria.
Nem tudtam én dalolni nektek az újról, csak a régirõl,
nem tudtam én dalolni nektek a földrõl, csak az égirõl,
mert ami elmúlt, az csodásan kísért az én dalomba még,
mert aki meghalt az idõben, úgy van fölöttem, mint az ég.

Radnóti Miklós:

Alkonyi elégia
Ó, alkonyoknak könnyû vétkei:
semmittevés és pillanatnyi csönd;
az álmos hegyek fejére lassan
az este ringató folyókat önt.
A nap zaja elúszik messzire,
lépek s mintha suttogásban járnék,
fut macskatalpain a tompa fény,
halvány árnyat szûl a vastag árnyék.
Régi halottaimnak húsa fû,
fû és virág s mindenhol meglelem;
vékony illatukkal álldogálok,
s oly megszokott immár a félelem.

Fodrozó füst az ákácok sora,
a hallgató sötét rájukhajolt,
elõgurul és tétován megáll
föltartott ujjamon a lomha hold.
Esti béke, téged köszöntelek,
az úton nehéz napom pora száll;
lassú szívemben ilyenkor lágyan
szenderg a folyton készülõ halál.

Juhász Gyula:

Elégiák
Az alkonyati órák az enyémek,
A borongásos alkonyati órák,
Mikor az esti szél elégiái
Az altatót dudolják.
A kedves õszi rózsák az enyémek, 
A szomorún mosolygó õszi rózsák,
Mikor a nyárutó elégiái
A hervadást susogják.
Az elválás órái az enyémek,
A sejtelmes, rejtelmes végsõ órák,
Mikor az élet halk elégiái
Szerelmek, álmok alkonyát dalolják.



Egyszer volt, hol nem volt, kerek erdõ közepén élt egyszer
egy sündisznó. Nagyon mogorva sündisznó volt; legalábbis
ezt tartották róla. Mindenkivel csak morgott, mindennel elé-
gedetlen volt, és még ha jó szándékkal közeledtek hozzá,
akkor is tüskés gombóccá gömbölyödött, csak úgy meredez-
tek kifelé a tüskéi. Nem is közeledett hát hozzá senki jó szán-
dékkal sündisznó-emlékezet óta. Az erdõ állatai már nem is
tudták, honnan olyan biztosak benne, hogy a sündisznóhoz
nem érdemes jó szándékkal közeledni. Egyszerûen csak biz-
tosak voltak benne. Egymás között csak morogtak rá, és ha
néha mégis szóba elegyedtek vele, legfeljebb csak az idõjá-
rásról folyt a kurta társalgás. Azt viszont soha senkinek nem
jutott eszébe megkérdezni tõle: fáj-e a szíve.

Pedig bizony nagyon fájt a szíve. Világéletében arra vá-
gyott, hogy megsimogassák. De a
szúrós tüskéktõl senki sem fért
hozzá. Valaha régen akadtak néhá-
nyan, akik megpróbálták, de ahogy
tüskéivel megbökte õket, mind
megharagudtak. Azóta senki sem
próbálkozott.

Így éldegélt a sündisznó napról
napra és évrõl évre, míg egyszer
éppen az erdei ösvény egyik szélé-
tõl igyekezett a másik felé, amikor
vidáman ugrándozó lépteket hal-
lott: egy kislány közeledett, aki
szinte repült lefelé a lejtõn, s köz-
ben egy víg dalocskát énekelt.

Amint a sündisznó észrevette a kislányt, abban a szempil-
lantásban összegömbölyödött, amint ez már szokása volt. A
kislány csak ekkor figyelt fel a tüskés gombócra. Süni! kiál-
tott fel nagy örömmel, és leguggolt a sündisznó mellé. A sün-
disznó szerette volna szemügyre venni a kislányt, de az orrát
sem merte kidugni.

- Kedves Süni, bújj elõ a kedvemért, kérlelte a kislány, sze-
retnélek megsimogatni!

A sündisznó szíve megdobbant a tüskék alatt. Ilyesmit már
olyan régen mondtak neki, hogy talán nem is mondtak soha-
sem. Már majdnem kidugta a fejét tüskés páncélja alól, de
valami mégis visszatartotta.

A kislány tovább kérlelte. Kedves Süni, kérlek, csak az
orrocskádat hadd érintsem meg. A süninek könny szökött a
szemébe. Szerencsére nem láthatta senki biztonságos rejte-
kében. Valami kedveset akart válaszolni a kislánynak, már a
nyelvén is volt, aztán mégis más lett belõle.

- Hagyj békén. Engem nem lehet megsimogatni morogta,

és abban a pillanatban meg is bánta, de nem
volt ereje bocsánatot kérni.

A kislány elszomorodott. Ne haragudj
rám, én csak jót akartam. Persze, persze,
hm; mormogta a sündisznó, mert nem tudta,

mit is mondjon. Hát, akkor Isten veled, kedves Süni. Talán
majd máskor. És a kislány továbbindult, egy kicsit lassabban,
mint ahogyan jött, de az erdõ szépsége hamarosan visszasze-
rezte jókedvét.

A sündisznó a távolból még hallotta dudorászását. Szere-
tett volna utána kiáltani: Gyere visszaaa! De egy hang sem
jött ki a torkán. Teltek-múltak a napok, és mindegyre ez járt
az eszébe: Talán majd máskor. Magának sem merte bevalla-
ni, de a szíve mélyén egyre csak arra várt, hogy a kislány egy-
szer majd visszatér .

S a kislány hamarosan visszatért. Most már messzirõl ész-
revette a sünit. Halkan és óvatosan közeledett, nehogy meg-
ijessze. A süni is észrevette a kislányt. A biztonság kedvéért
most is összegömbölyödött, de elõzõleg még titkon alaposan

szemügyre vette a várva várt jövevényt.
Csak úgy vert a szíve a tüskerengeteg
alatt. A kislány halkan és finoman eresz-
kedett le mellé. Itt vagyok, suttogta. A
süni borzasztóan izgult, hogy megint
elrontja az egészet.

- Hát Isten hozott; mondta akadozva,
és nagyon megkönnyebbült, hogy sike-
rült kimondania.

- Most megengeded, hogy megsimo-
gassalak?

A sündisznó összeszedte minden
bátorságát, és félénken kidugta az orrát.

A kislány feléje nyúlt, hogy megsimo-
gassa, de amint a keze odaért volna, a

sündisznó összerezzent, visszahúzta az orrát, és meredezõ
tüskéi a kislány ujjába szaladtak. Még a vér is kiserkent belõ-
le. A kislány feljajdult, ujját a szájába kapta, és sírva fakadt.

- Látod, mondtam én, elõre megmondtam, morgott a sün,
jobb lett volna, ha sohase szólsz hozzám. Menj innét, hagyj 
magamra! Hálátlan vagy és igazságtalan! És utálatos! sírt a
kislány, és elrohant. A sündisznó most már kétségbeesetten
kiabált utána.

- Várj! Gyere vissza! Én nem akartam!! Nem így akartam
Én világéletemben arra vágytam, hogy megsimogassanak!
Soha senki nem simogatott meg! Te voltál az egyetlen, aki…
Már nem tudta folytatni. Hangja zokogásba fulladt. Csak úgy
rázkódtak a tüskéi.

A kislány még mindent hallott. Mégsem fordult vissza.
Szaladt, csak szaladt, amíg egy patakhoz érkezett. Tovább
már nem bírta a lába. Leült egy kõre a parton, és hatalmas
könnycseppeket hullatott a patak vizébe. A patak meg csak
halkan locsogott, és magával vitte a könnycseppeket.
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Sündisznó, aki arra
vágyott, hogy megsimogassák



Így ült ott egy darabig. A patak olyan halkan locsogott,
hogy egyszer csak a szívében is csend lett. És akkor fülébe
csengtek a sündisznó szavai, amelyeket már nem akart meg-
hallgatni. Soha senki nem simogatott meg! Milyen türelmet-
len voltam, és milyen értetlen - gondolta. Megbuktam szere-
tetbõl.

És újra könnyek gördültek végig az arcán. De ezek már
nem a sértettség, hanem a megbánás tisztító könnyei 
voltak.

- Te voltál az egyetlen, aki...
- Az egyetlen!!
Egy pillanatig még erõt gyûjtött, aztán letörölte könnyeit,

és szaladt árkon-bokron át, vissza a sündisznóhoz, s ahogy
rátalált, nem törõdve a tüskékkel, úgy, amint volt, fölkapta és
magához ölelte. A sün meglepetésében még összegömbö-
lyödni is elfelejtett, becsületbõl még kapálózott egy kicsit, és
mondott valami olyasmit, hogy eressz el, vigyázz, meg foglak
szúrni, de közben boldogan simult a kislányhoz, még a szíve
dobogását is érezte. Én így szeretlek téged, a tüskéiddel
együtt! És a barátod akarok lenni mondta a kislány, az öröm-
tõl elcsukló hangon.

És csodák csodája: a tüskék nem szúrtak többé! Puhák és

bársonyosak lettek, mint a selymes zöld pázsit. Mindnyájan
félreismertünk - mondta a kislány. Te kedves vagy és me-
legszívû, jó és szeretetreméltó.

A sün nem is tudta, hová legyen a boldogságtól. Világéle-
tében arra vágyott, hogy megsimogassák, de azt legtitkosabb
álmaiban sem merte remélni, hogy egyszer lesz valaki, aki
magához öleli.

A sün és a kislány attól fogva barátok lettek. Az erdõ ál-
latai pedig mind ámultak a sündisznó átváltozásán.
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Kellemes iskolakezdést  kíván és  továbbra is sze-
retettel várja leveleiteket, javaslataitokat a szer-

kesztõ 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

B. Osvát Ágnes

Erdei iskola
Iskolát nyit Zebulonka, fent az erdei vadonba’.
Csakhogy ez nyári iskola, s ki nem ér idõben oda,
Jövõben kezdi elölrõl. Itt már nincs tanítás õsztõl.
Megy a csiga, szaporázza, õ is iskolába járna.
De amire odaérne, a tanévnek régen vége.
Legalább annyit megtanul, jövõben hamarabb indul.
A nyuszik vígan ugrálnak, örülnek az iskolának.
Nem marad már egy sem buta, jó ám a nyári iskola.
Döcög süni, még nem tudja, betûvetés lesz a gondja.
Nincs füzete, ceruzája, fut utána a mamája.
Mókus a fáról figyeli, vajon lesz-e hely itt neki?                      

Hogyne lenne, hogyne
lenne, csak másszon
már le õkelme.

Vörösbegy is ötöl-hatol,
jó lesz-e neki, ha tanul?

Ha megpróbálom, kide-
rül, - mondja -, azzal
tovarepül.

Róka kérdi, a ravaszdi,
minek iskolába járni?

Ez nem nekem való
dolog! Azzal gyorsan
elsompolyog.

A bagoly is fontolgatja, van-e még, mit tanulhatna?
Bólogat is  hozzá vadul: „A jó pap is holtig tanul!”
Béka úrfi hallgat, lesi, ám rájön: nem való neki.
El is ugrál azon nyomban, egyenest a tóba pottyan.
A vaddisznó röfög, csámcsog, reám biztos nem találtok.
Engem aztán be nem csaptok, iskolába be nem csaltok.          

Tanultam  már én eleget, inkább
most makkozni megyek.
A kis bocsok bátran lépnek,
Zebulontól mit sem félnek.
Tudják a nagy titkot régtõl, 
rokonok õk szegrõl-végrõl.
Õzike megy utoljára, 
tátva is marad a szája.

Ilyet õ még sosem látott, erdõszélen kisdiákot.
De beáll szépen a sorba, virágokat köt csokorba.                    

Zebulonnak köti, szedi, 
végül odaadja neki.

Az állatkák tanulgatnak, 
okosodnak, vigadoznak. 

Ám gyorsan fordul az idõ, 
hideg õszi szelek fújnak.

Oszlani kezd a kis csapat, 
már csak Zebulonka marad.

Kék virágom, szép virágom, 
ködök ringanak a tájon.

Elmúlt a nyár, mint az álom, 
szél vitte el szép virágom.

Hazakészül Zebulonka: 
„Találkozunk jövõ nyáron!”   
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ÁTALVETÕ ONLINE
Lapunk az interneten a következõ címeken olvasható: 

www.ekosz.hu,  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 EKOSZ címére (6070 Izsák, Kálvin tér 1.)

kérjük megküldeni az adóalany nevét, címét, adószámát.

Szeptemberi reggel, fogj glóriádba,
ne hagy, ne hagyj el szeptemberi nap

a megjelölt elõfizetõi díjakat meghaladó befizetéseket tekintjük támogatásnak)
Pánczél József Pécs 1500
Török István Sárospatak 3500
Gruber Gyula Szekszárd 500
Dr. Szathmáry Péter Pápa 4500
Dr. Kiss András Pócsmegyer 500
Mester Lajosné Szekszárd 500
Dr. Kovács Antal Celldömölk 3500
Dr. Toró Árpád Inárcs 1500
Dr. Lõrincz Zoltán András Baktakék 2500
Dr. Patrubány Miklós Medgyes 3000
Csoportos befizetés Désrõl 39000 Ft.
(Bakos Jenõ, Besenyei Károly, Cseke Pál, Gudor Lajos, Jánossy
Sándor Farkas, Kerekes László, Magda András, Mariuca Margit,
Márton Gábor, Márton Zoltán, Mátyás János, Pataki Ferenc, Varga
Lóránd, Veres András).

Prof. dr. Kosztarab Mihály USA 80 USD
Prof. dr. Csedõ Károly Marosvásárhely 50 RON
Prof. dr. Tõkés Béla Marosvásárhely 50 RON

Köszönjük!

Támogatóink Felhívás elõfizetésre!
A befizetéseket vagy sárga csekken, vagy banki átuta-
lással lehet megküldeni. A csekkeket minden év
decemberi lapszámához mellékeljük, de bárki bármi-
kor kérheti õket az impresszumban megjelölt szer-
kesztõi, levelezési címen (lásd. 2. oldal), az ott megje-
lölt elérhetõségek bármelyikén. A banki átutalás
számlaszáma: 52400054-10030826 Orgovány és
Vidéke Takarékszövetkezet
Külföldi olvasóink, amennyiben nem tudják közvetle-
nül eljuttatni valutában vagy a napi árfolyamon számí-
tott forintban a megjelölt összeget, legegyszerûbben a
banki átutalást használhatják, a köv. címre: Erdélyi
Körök Országos Szövetsége 6070 Izsák, Kálvin tér 1.
Számlaszám: 52400054-10030826 Orgovány és Vidéke
Takarékszövetkezet IBAN: HU34 5240 0054 1003 0826
00000000 BIC/SWIFT: TAKBHUHB

Emlékeztetõül: Belföldi éves elõfizetési díj
1.500 HUF. Külföldre: Európában10 EUR,
tengeren túlra 20 USD


