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Bartalis János

Isten kezében

Mikor sötétség borult a világra,
végtelen sötétség
és az égre nem jöttek fel a csillagok,
– mikor a Halál örvényénél álltunk…
Mikor az utolsó kiáltás is elhangzott
Krisztus ajakáról – függve a keresztfán,
utolsót lehelve lelke:
„Éli, Éli! Lama Sabaktani!”
Ó, népem, drága népem!
E szörnyû ítéletben,
ez elveszejtõ nehéz idõben
mindig hitted:

„Isten kezében vagyunk
és ott vagyunk a legbiztosabb helyen.”
Mikor Ég-Föld megszakadt,
Folyók-Tengerek kiöntöttek,
végig nyargalván sós hullámaikkal
a veszett világon,
mikor megpecsételtetett minden
teremtett állatoknak sorsa –
Ó, Uram!
mi: árva néped,
árva magyar néped
„Tebenned bízunk eleitõl fogva.”
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EKOSZ
Az
EKOSZ
által kiadott Szakács Tudomány
1580-ból címû
könyv eljuttatása
céljából
az
EKOSZ elnöke
2019. június 5-én
Beregszászra
utazott, ahol 49 darabot adott át a
Kárpátaljai Pedagógus Szövetségnek.
Ezt követõen felkereste a II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskolát,
ahol e könyvbõl átadott egy példányt.
Augusztus közepétõl kezdve folyamatosan postáztak a könyvbõl 25 egyetem
és 480 magyar középiskola számára.
*
Bándi Imre EMTE elnök közremûködésével a Tolnai Népújság interjút
készített az EKOSZ elnökével, méltat-

va az EKOSZ elnökségét és tevékenységét.
Az EKOSZ a Felsõsófalvi Kodáros
Egyesülettel közösen pályázatot nyert a
Székely Katonalegény Fesztivál megrendezésére, mely a székelyföldi Felsõsófalván 2019. október 25-27 között
zajlott. Az EKOSZ 10 tagszervezete
vett részt a rendezvényen. Ennek keretében konferenciát tartottunk a Székely
Mózes Általános Iskolában a székely
katonai hagyományokról. Ennek témái:
a székely katonalegények népi hagyományai, a sóvidéki férfi és nõi székely
viselet, a székely katonaság évszázadai,
a sóvidéki lázadás.
Október 26-án a Szovátai Mátyás
Huszárok hat lóval és énekszóval vonultak fel, ezt követte a felsõsófalvi
Mûvelõdési Házban a huszárok toborzó tánca a Szovátai Bokréta Néptáncegyüttes tagjaival, majd következett a
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Pálpataki Néptánccsoport, a Felsõsófalvi Nyirettyû Népi Zenekar, a Felsõsófalvi Súgó Néptánccsoport, az Alsósófalvi Énekkar és az Alsósófalvi Néptánccsoport.
Dr. Szekeres Sándor EKOSZ-elnök
Magyar szórvány napja Monoron
Az EKOSZ és Szõnyi Attila református presbiter szervezésében tartották
meg a Magyar Szórvány Napját Monoron 2019. november 15-én, közel 200
érdeklõdõ jelenlétében. Az EKOSZ
meghívására megjelent a Dévai Református Egyházközség ifjúsági zenekara,
Rátoni Csaba dévai lelkipásztor, Gáspár-Barra Réka újságíró, a Nyugati Jelen folyóirat szerkesztõje, a Temesvári
Rádió munkatársa, a marosvásárhelyi
Fábián Zoltán énekes, a Nemzetpolitikai Államtitkárság részérõl Szabolcs
Attila. A Régiólapok képviseletében je-

Magyarok nagyasszonya
Jelen lapszámunkat Róth Miksa üvegfestményeivel és mozaikképeivel díszítettük.
A címlapon Benczúr Gyula: Szent István Szûz Mária oltalmába ajánlja Magyarországot c. oltárképe látható.
(Szent István Bazilika, Budapest)
Átalvetõ
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len volt Bolcsó Gusztáv újságíró. Maradandó élményt jelentett az Erdélybõl
származó magyaroknak és a monori
embereknek a Dévai ifjúsági zenekar és
énekkar. Feledhetetlen a felsõsófalvi
származású Fábián Zoltán énekelõadása. Rátoni Csaba lelkipásztor és Gáspár-Barra Réka újságírónõ a Hunyad
megyei magyarságról tartott egy igen
alapos ismertetõt. Szabolcs Attila megható köszöntõt mondott. Az EKOSZ
elnöke, dr. Szekeres Sándor a magyarság szórványosodásáról tartott figyelemfelkeltõ elõadást. A monori Borzsák Endre Hagyományõrzõ Egyesület
mezõségi dalaival lelkesítette a hallgatóságot, v. Hajdu Márton megható szavaival Wass Albert Intelem címû versét
szavalta el. A rendezvény során a Rákóczi Szövetség aláírásokat gyûjtött a
nemzeti régiókért indított európai polgári kezdeményezéshez.
30 éves a Gyõri Erdélyi Kör
A Gyõri Erdélyi Kör 2019.11.09-én
csodálatos rendezvénysorozattal emlékezett megalakulásának 30. évfordulójáról. Ennek keretében került sor az
EKOSZ közgyûlésére is. Elsõként az
EKOSZ elnökének megnyitó beszéde
hangzott el, Pintye Tamás egyesületi el-

nök beszámolója következett az egyesület 30 éves tevékenységérõl, ezt követõen a jelenlévõ 11 erdélyi kör elnökei
számoltak be féléves tevékenykedésükrõl. Az ebéd után városnézésre, este
pedig tartalmas emlékmûsorra került
sor az egyesületi tagok, meghívott vendégek és támogatók részvételével. A
vendéglátó GYEK, visszatekintõ köszöntõjében név szerint kitért minden
eddigi vezetõségi és alapító tag érdemeire, a segítõket és támogatókat is
megemlítve. Megható volt a 93 éves
korelnök videójának bejátszása és üzenete a kör tagjainak és az erdélyieknek.
Minden tisztségviselõ és vendég kapott
ajándékot (emléklap, kitûzõ, 30 éves
jubileumi kiadvány, stb)
A napot nagyszabású bál zárta, ahol a
legjobb temesvári magyar együttes zenélt. A mûsoros bálon minden résztvevõ kapott emléklapot és kiadványt.
Másnap az EKOSZ tagszervezeteivel
Pannonhalmára látogattunk. Útközben
felszalagoztuk a város 7 bekötõútjának
egyikére, a 82-re kihelyezett rovásírásos táblát, meleyet a marosvásárhelyi
vendégplébános úr áldott meg.
Pannonhalmán Szentmisén vettünk
részt a Bazilikában, utána felvezettek a
Bencés Apátság könyvtárába és a kép-

tárba. Búcsúebéd után tért haza mindenki.
Pintye Tamás
Mezõberény
Új térkõburkolat Mezõberényben, a
székelykapu körül
Szeptember 6-án ünnepi mûsor keretében átadták a székelykapu körüli új
térkõburkolatot. A felújítás szép összefogás eredménye: a térkövet a város
biztosította térítésmentesen, a munkálatok költségét egyesületünk tagja, Fekete József családja fedezte.

Az ünnepségen neves vendégeket
köszönthettünk, Székelyudvarhelyrõl
és Szovátáról, valamint Budapestrõl
érkezett ifjú labdarúgókat és felnõtt
kísérõiket, akik az V. alkalommal
megrendezett Dr. Fekete Nándor Emléktornára érkeztek városunkba. Siklósi
István polgármester úr beszédében
köszöntötte a megjelenteket és külön
tisztelettel üdvözölte Szováta testvértelepülés küldöttségét. Fülöp László
Zsolt, Szováta polgármestere örömét
fejezte ki, hogy végre Mezõberénybe látogathatott. Beszédében értékelte az
elszármazott erdélyiek tevékenységét.
„Önök otthon vannak” hangoztatta,
utalva az itt élõ, áttelepült családok
életvitelére, akik nem feledkeztek meg
gyökereikrõl, jó példát mutatva a fiataloknak az erdélyi hagyományok ápolásában.
Kajlik Péter, a Mezõberényi Erdélyi
Kör elnöke elsõsorban a fiatalokat szólította meg beszédében. Arra kérte
õket, hogy ápolják azokat a szokásokat,
hagyományokat, melyeket felmenõink-
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tõl örököltek, és bárhol élnek, soha ne
feledjék, honnan származnak. „Mi, magyarok, székelyek, a Kárpát-medencében itthon vagyunk, akár Mezõberényben, akár Marosvásárhelyen élünk. Kányádi Sándor szavait idézve, határtalanul magyarok vagyunk!”
A rendezvény a székelykapu mellett
álló kopjafa koszorúzásával ért véget.
Kajlik Péter július 25-én látogatást
tett Szovátán, a Dévai Szent Ferenc
Alapítvány által mûködtetett gyermekotthonban. A Mezõberényi Erdélyi Kör
elnökével tartott Dankó Béla, országgyûlési képviselõ, valamint Fülöp László Zsolt, Szováta polgármestere és
Arros Dénes szovátai tanácsos. A küldöttség átadott az otthon gyermekei
részére 200 db aranyérmet, a labdarúgó
házibajnokság díjazására.
Böjte Csaba levélben köszönte meg
az adományt: „Isten fizesse a jóságukat! Sajnos nem tudok személyesen ott
lenni, de az érmeknek nagyon örvendünk, mert sok házban, sok gyermek
van és biza közülük sokan meg is érdemlik, a kitüntetést, úgyhogy a közeljövõben szervezõ bajnokságokon el
fogjuk osztani az adományba kapott érmeket!”
Szeptember 2-án tartotta tisztújító
közgyûlését a Mezõberényi Erdélyi
Kör. Az elõzõ elnöki megbízás lejártával új elnök választása volt az egyetlen
napirendi pont.
Kajlik Péter, aki megalakulása óta
vezeti az egyesületet, vállalta a további
megbízást, így a közgyûlés megválasztotta öt évre, 2024. szeptember 2-ig a
Mezõberényi Erdélyi Kör elnökének.
„Ötágú síp” Kulturális Egyesület –
Szeged teljesített programjai
(2018 július – 2019 november)
01. 2018. július 20-21: Nándorfehérvári Emléknapok. 2019. július 20-án
történész konferencia. Július 21-én
egész napos „örömünnep”
02. 2018. október 13.: “VIII. Szögedi
Nemzet” találkozó. Kiemelt eseménye: Neparáczky Endre elõadása az
archeogenetikai vizsgálatok eredményeirõl, amelyeket a honfoglaláskori
magyarok leleteivel kapcsolatban végeztek
03. 2018. október 25.: Történelmi
emlékverseny az I. világháború eseményeirõl és befejezésérõl, általános iskolások részvételével (határon túliak is versenyeztek!)
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03. 2018. november 30.: Vetélkedõ Mátyás király koráról és tetteirõl, általános iskolások részvételével, születésének 575., királlyá választásának
560. évfordulóján, A versenyzõk egy
része határon túlról jött.
05. 2018. december 28: Könyvbemutató
Egyházaskéren (Délvidék). Az
Egyesület által kiadott munka Fehér
Viktor egyházaskéri fiatal néprajzkutató gyûjtését tartalmazza.
06. 2019. január 3.: Szegedi könyvbemutató, ahol Szakács Attila és Fehér
Viktor könyvét mutattuk be. Mindkét munkát az Egyesület adta ki.
(Szakács Attila Göröngyös úton,
Fehér Viktor: Egyházaskér a szívünkben)
07. 2019. március 27.: Ünnepi mûsor és
koszorúzás a Rákóczi emlékhelyeknél – különös tekintettel a Rákóczi
évre.
08. 2019. május 11.: III. Magyar Médiatalálkozó szegedi és Kárpát-medencei résztvevõkkel.
09. 2019. július 19–20.: Nándorfehérvári Emléknapok. 2018. július 19-én
történész-konferencia, melynek
elõadója Bán Mór történész-író, a
Hunyadi-sorozat szerzõje (a sorozat
a 10. kötetnél tart.)
10. 2019. július 26.: A „Trianon 100”
konferencia-sorozat Szeged megszállásáról szóló rendezvénye.
11. 2019. augusztus 27.: Majlátfalva
(szegedi alapítású) község 200.
évfordulóján részvétel az ünnepségeken és az ajándékok átadása.
12. 2019. október 12.: „IX Szögedi
Nemzet” találkozó. Kiemelendõ
elõadások: Marjanucz László professzor beszámolója a Temesi Bánság
török idõk utáni, Bécsbõl vezérelt
betelepítésérõl, valamint G. Nagy
Lilla és Szabó István elõadása élményeinkrõl, munkájukról Elõkészületben: vetélkedõ Rákóczi Ferenc
koráról és a szabadságharcának
szükségességérõl egyesületünk közremûködésével. Egyházaskér község könyvtárának megalapozása.
Szeged
Gál Imre szervezésében 2019. szeptember 6-án Szegeden megemlékeztek
a Székely Himnusz zeneszerzõjérõl,
Mihalik Kálmánról. A szegedi központi temetõ elõkelõ helyén, az orvos-zeneszerzõ sírja elõtt Gál Imre, a Mihalik
Kálmán Alapítvány elnöke köszöntötte
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a megjelenteket, rövid beszédében
kifejtette, hogy büszkék vagyunk székelységünkre, nincs mit szégyellnünk.
Idézte Száraz Miklós György író kérdését, amit feltett székelynek és magyaroknak egyaránt: „Mi jut eszükbe elõször, ha azt mondom, székelyek”. A
válasz pedig: „Élni akarás, élni tudás.
Keménység, szorgalom”.
A Mihalik Kálmán Alapítvány elnöke
ezt követõen Dr. Szekeres-Lukács Sándor, az EKOSZ elnöke hangsúlyozta,
hogy a trianoni tragédia nem ért véget
1920. június 4-vel, hanem õ is, de sok
ezer erdélyi, felvidéki, délvidéki és kárpátaljai magyar menekült a maradék
Magyarországra. Beszédében vázolta,
hogy mi is vezetett a trianoni tragédiához, ennek sok száz éves elõzménye
van. Már a mohácsi tragédia elõtt népirtások folyamata tépázta a magyar
lakosságot, a népirtások pedig késõbb
társultak a szervezett betelepítésekkel.
Az EKOSZ elnökének beszédét
követõen a székelyföldi származású
Schunckné Jánó Judit, a Szegedi Centrum Vedres István Építõipari Szakgimnázium angol-magyar szakos tanárnõje
osztotta meg gondolatait és Wass Alberttõl a Nehéz volt és most is nehéz c.
verset szavalta el.
A megemlékezõ közönség elénekelte

a Székely Himnuszt, amit koszorúzás
követett. Jó volt látni, hogy velünk
együtt a szegedi Fidesz vezetõsége is koszorúzott, élén Bartók Csaba elnökkel.
Gál Imre, a Mihalik Kálmán
Alapítvány elnöke
Könyvbemutató a szülõföldön
Önéletírásomat tartalmazó könyvemet* 2018 novemberében mutattam be
Monoron az EKOSZ Közgyûlésén.
2019. január 3-án került sor a szegedi
bemutatóra, több mint teltházas (a
folyosón is sokan álltak) hallgatóság
Átalvetõ
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mellett. Érthetõ volt az érdeklõdés,
hiszen életem 30 évét Szegeden és körzetében éltem le, amikor a Szegedi
Erdélyi Kör vezetõje, illetve az EKOSZ
létrehozója és több éven át alelnöke
voltam.
Szülõföldi bemutatkozásomra 2019.
július 18-ig kellett várni, amikor szülõfalumban, Csíkborzsovában, majd másnap a Csíkszeredai Polgármesteri hivatal gyûléstermében állhattam közönség
elé. A szülõföld varázsa, meghitt légköre mellett emlékezetes élmény volt
ismerõs arcokkal, volt osztálytársakkal,
barátokkal, sõt rokonokkal is találkozni. Kiderült, hogy sokkal több a rokon,
mint amennyit eddig számon tartottam.
Több személyes beszélgetésre is sor
került még a könyvbemutató elõtt.
Ezek közül kiemelendõ a Dr. Balázs Lajos néprajzkutató, egyetemi tanár, valamikori osztálytársammal folytatott eszmecsere. Szót ejtettünk többek között a
nyergestetõi emlékhelyen végzett kutatásairól és arról a javaslatáról, hogy
Nyergestetõ felkerüljön a nemzeti emlékhelyek sorába. Javaslata támogatásra méltó!
Az itt végzett és folyamatban lévõ
vizsgálataival kapcsolatban kijelentette: kutatásai során nem gereblyével,
hanem ásóval szeret dolgozni. Elvszerû
felvetésével, „módszerével” messzemenõen egyetértek, hiszen nemcsak a felszínt kell vizsgálni, de meg kell találni a
mélyebb kapcsolatokat, összefüggéseket is. Mindez természetesen érvényes
a nyergestetõi emlékhelyre is.
Eddig is tudtam, most újabb bizonyságot szereztem; a szülõföldtõl elszakadni soha nem lehet, hiába választ el
sok száz kilométer. Megígértem, rövidesen újra visszatérek, mert sok még a
közös teendõ.
Szakács Attila
*

Göröngyös úton – egy székely életpálya
Csíkborzsovától Szatymazig, ismertetõ
lapunk 108. 2018. decemberi számában.

Komlói Erdélyi Kör
– a 2019 év eseményei
Február 16. A Rákóczi Szövetség
Komlói Szervezettel közösen megrendeztük a Jótékonysági Farsangi Bált.
Április 8. Irodalmi est: Ady Endre
élete. Meghívott vendég Bálint Mária,
pécsi nyugalmazott egyetemi tanár.
Június 4. Megemlékezést „tria-NON”
címmel.
2019. december

Híreink
Szeptember 9. A kör válaszmányi
közgyûlése. Az új vezetõség: Elnök
Csata István, alelnök Lovász Antal, Paján Csaba, Dr. Hoppál Elvira, pénztáros Krajnyák József.
Október 6. A városi önkormányzattal
közösen megemlékezést tartottunk az
aradi vértanúk napján.
Október 23. A komlói régi temetõben gyertyagyújtással és imádsággal
emlékeztünk az 56-os forradalom komlói áldozataira, ahová elkísértek bennünket a komlói Fidelitas tagjai is.

Közlemény
2019. november 16-án zajlott a
Maros megyei Nyárádremetén a
„Székelyföld nem alkuszik” témájú X.
Székely Fó-rum. A Fórumon elhangzott
elõadásokban és a hozzászólásokban
fontos gondolatok fogalmaztak meg a
székely nép sorskérdéseirõl.
I. Emlékeztetjük, és egyben felhívjuk
a székely társadalom minden, de külö-

nösen a vezetõ szerepet vállaló tagjának a figyelmét, hogy a Székely Nemzetgyûlés határozata minden székelyre
kötelezõ. Idézzük a Határozat I: cikkelyét:
„A 2006. június 18-án Ditróban összesereglett minden székelyek Nemzetgyûlése, küldöttei révén kinyilvánítja,
hogy a magyar nemzet részét képezõ székely nép élni akar önrendelkezésre való
jogával, és ezen jog alapján követeli
Székelyföld államon belüli önkormányzását.”
Ennek értelmében a székely nép
önrendelkezési joga érvényesítéséért
való cselekvés a közéleti szereplés alapvetõ normájává vált!Mindaz tehát, amit
a székely közélet szereplõi 2006. június
18-a óta cselekedtek és cselekszenek,
annak fényében vizsgálandó és ítélendõ
meg: Mit tettek a Székely Nép önrendelkezési jogának érvényesítéséért?!
II.A Fórum résztvevõikifejezték a
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jogfosztások – Úzvölgyi temetõfoglalás,
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem megszüntetése, székely
jelképek üldözése, a népükért tenni
akaró és cselekvõ székely fiatalok
bebörtönzése stb. miatti aggodalmukat,
és úgy értékelték, hogy mindezek a
román hatalom állampolitikai szintre
emelt és 100 éve töretlenül folytatott
beolvasztási politikájának megnyilvánulásai, melyek következtében végveszélybe került a székely nép megmaradása. A Fórum határozottan kijelenti,
hogy Szõcs Zoltánt és Beke István
Attilát székely politikai foglyoknak tekinti, kiáll ártatlanságuk mellett, és követeli szabadon bocsátásukat.
III. A résztvevõk – a 2019 január
elsején Budapesten megalakult Magyarság Kutató Intézet mintájára – a székely nép jogos igényeként határozták
meg a Székelyföld-központú, önálló
Székelység Kutató Intézet létrehozását,
mely a székely nép autonóm intézményrendszerének részeként
a székelység õstörténetét, teljes valós történelmét, nyelvét,
kultúráját
lenne hivatott
kutatni a székely öntudatõrzés és erõsítés céljából.
IV. Népéhez hû, annak sorsában osztozó értelmiséget
csakis a közösség kebelében
mûködõ
tanintézetekben
lehet nevelni, ennek érdekében a Fórum résztvevõi szükségesnek ítélték meg egy Székelyföld-központú tudományegyetem
létrehozását, akár úgy is, hogy a
Sapientia Egyetem alakuljon át azzá.
Ugyanígy fontosnak határozták meg a
Székelyföld-központú
pedagógustovábbképzési intézet, értékelési és
vizsgáztató központ, oktatási kutató
intézet létrehozását is.
V. Megfogalmazódott a Székely Nemzetgyûlés összehívásának fontossága
azzal az indoklással, hogy ez a szerv
évezreden át intézményes keretet biztosított a szülõföldjén õshonos Székely
Nép önrendelkezési joga gyakorlásának.
A rendezvény résztvevõi saját további
tevékenységükkel kapcsolatban a székely nép sorskérdéseit napirendre tûzõ
hasonló rendezvények szervezését döntötték el.
Nyárádremete, 2019. november 16.
a Székelyföld nem alkuszik
rendezvény résztvevõi
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Kereszténység,
szabadság – 2019.
Karácsonyi lapszámunk elé
Nem ily ünneprõl álmodtam. Advent idején a lélekemelõrõl, a
keresztény szabadságról szándékoztam elmélkedni. Elmondani,
mennyire büszkék vagyunk rá, hogy Orbán Viktor mindkét
súlyos, elvi kijelentése, elõbb az illiberalizmusról, legutóbb a
keresztény szabadságról, talán nem véletlenül, éppen
Tusnádfürdõn hangzott el. Majd, élve az alkalommal, a címbéli
két fogalom kapcsolatának értelmérõl, filozófiai mélységérõl,
annyi magasröptû elemzés után, a magam szerény módján én is
terveztem szót ejteni Az önkormányzati választásoktól pedig azt
reméltem, hogy a keresztény szabadság ragyogó, életünket
átható valóságát fogják igazolni, mondandómat alátámasztani.
Naiv voltam és botor, nem elõször, és nem egyedül. Így aztán a
hihetetlen, elfogadhatatlannak érzett történések számomra
ismét csak az Apostol versszakát parancsolják ide:
Boldogtalan nép, mért gyüjtöd fejedre
Az isten átkát? nem elég,
Amely már rajta fekszik?
Nem volt elég a Krisztust megfeszítned,
Minden megváltót megfeszítesz hát?
Boldogtalan, százszor boldogtalan nép!
Lapunk olvasóiban esetleg felrémlik, hogy egyszer már idéztem Petõfi e sorait, talán ama bizonyos december 5. után. Annyi
magyar sorstársammal együtt én is kétségbeesetten keresem a
választ a „miértek és hogyanok”-ra. Az alábbiakban néhány, sokfele nyitott gondolatomat vetem papírra, remélve, hogy olvasóink velem tartanak, még ha sok ismert tényt tárok is eléjük.
Látnunk kell, hogy a mélyben zajló folyamatok lényegében változatlanul mûködnek, változatlan azok közege, célja, és változatlanok e sötét mélység erõi. Mindennél beszédesebb volt, ahogyan a diadalmas budapesti értékelõn a marionett-figuraként
elõretolt szerencsétlen flótás, Karácsony Gergely mögött ott állt
a boszorkánykonyha fõ méregkeverõje, (szemmel láthatóan
némi alkohollal alátámasztott) sátáni vigyorával hû hátteret biztosítva az új polgármester szavainak. Ideillõ Orbán János Dénes
alábbi passzusa (Magyar Nemzet, október 19.): A minden bûzlõ
hájjal megkent politikai szerencselovag, akinek nevéhez a rendszerváltás utáni legalávalóbb kormányzás fûzõdik, minden garázdasága és történelmi bûne ellenére a magyar ellenzék legerõsebb figurája, aki számára az idealista süldõ csupán zsenge csirkecomb.”
Nos, az idealista süldõ sok megveszekedett panelje közül egyetlen mondatot emelnék ki, miszerint az országot (nem csupán
fõvárosát!) vissza kell vezetni Európába. (És ami a legfenyegetõbb: „Budapest csak az elsõ lépés, hogy megváltoztassuk Magyarországot.)
Na, nem az eredeti, a Robert Schuman által megfogalmazott
Európába: A demokrácia a kereszténységnek köszönheti létét.
Azon a napon született, amikor az ember küldetésévé vált, hogy
mulandó élete során az egyéni szabadság, mindenki jogának tiszteletben tartása és a testvéri szeretet gyakorlása révén kivívja az emberi személyiség méltóságát. Soha Krisztus elõtt nem fogalmazód-
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tak meg hasonló gondolatok. Ilyen módon a demokrácia eszmeileg
és idõrendben szorosan kötõdik a kereszténységhez, a demokrácia
a kereszténység lényegébõl fakad, mert mozgatóereje a szeretet. A
demokrácia vagy keresztény lesz, vagy nem lesz. Egy keresztényellenes demokrácia olyan karikatúra lesz, ami vagy zsarnokságba,
vagy anarchiába süllyed.”
És lõn. Az õ „demokráciájuk”, a célukként megfogalmazott
Európa, a Sargentinik, Junckerek és a Timmermansok Európája
olyan világ, ahol a kereszténység szitokszóvá vált, a szeretetet
felváltotta a gyûlölet, az igazságot a hazugság, a szólásszabadságot a véleményterror, az építõ szándékot a pusztítás vágya és
gyakorlata (kell-e a példákat sorolni?), a demokrácia pedig kifordult önmagából, így aztán törvényszerûen állítja vádlottak padjára, nevezi antidemokratikusnak (és még mi mindennek!) a mi
keresztény demokráciánkat. A bülbül szavú szerint, ura-parancsolója akaratának megfelelõen, ehhez kell igazítani, ilyenné kell
változtatni Magyarországot! Megtagadni Istent, hazát, nemzetet, családot. Igen, ez ma a teljes ellenzék, és vegye ezt tudomásul minden eszement, aki rájuk szavazott! És látva lássa mindenki: a földivé lényegült gonosszal állunk itt szemben! Így aztán
nem csoda, hogy „az „ellenzék feltámadt hamvaiból. Felült a
halott, és nagyon jól szórakozik” (Nagy Dóra.)
Ezzel gyökeresen ellenkezik mindaz, ami Orbán Viktor szerint a keresztény szabadságot jelenti, és amit mi lelkünk legmélyéig magunkénak érzünk: „Világpolgárság helyett hazafiak, internacionalizmus helyett hazaszeretet, azonos nemûek kapcsolatának
propagálása helyett házasság és család, drogliberalizáció helyett
gyermekeink védelme, migráció helyett határvédelem, bevándorlók
helyett magyar gyermekek, multikulturális zagyvalék helyett
keresztény kultúra, erõszak és terror helyett rendezettség, biztonság, december 5-i nemzetárulás helyett nemzetegyesítés.”
„Demokratikus” és „még demokratikusabb” ellenzékünk és
gazdáik szemében mindez vörös posztó, ezért rontanak ránk
sátáni dühvel és gyûlöletet lihegve, megveszekedett, vad bikaként és hataloméhségtõl hajtva. De kis idõ múltán már az is látható, hogy vérszagra gyûl az éji vad, és hogyan esnek egymásnak
e vadak.
Óhatatlanul merül fel a kérdés: hol itt a szabadság, a látás, a
megítélés, a döntés szabadsága? Ezzel máris visszajutottunk
alaptémánkhoz, a keresztény szabadsághoz (amirõl csakazértis
elmondok néhány keresetlen szót). A keresztény szabadság
nem más, mint jogunk és istenadta szabadságunk megvédeni
hõsi történelmünket, anyagi-szellemi-lelki értékeinket, nem
átalakulni világpolgárrá és világ-genderré, nem kiüresedni lélekben, és szeretni, szeretni hazánkat, nemzetünket. És ami mindezt lehetõvé teszi, az a keresztény gyökerek, több ezer éves
kultúránk megléte. Ez határozza meg viselkedésmódunkat, életvitelünket, a „modus vivendi”-t, egész világszemléletünket,
melynek meghatározó tényezõi a vallásos hit és a nemzethez
tartozás érzése. A keresztény hit utat nyit eme értékek, az éltetõ gyökerek irányába, a tagadás pedig maga a nagy nihil, a
semmi. Az alapvetõ kérdés, egyben a jövõ kulcsa is: eme gyökerek mennyire hatják át (fogják áthatni) társadalmunkat, hol és
merre tartunk az értékek, ill. az elértéktelenedés skáláján.
E súlyos felvetésre súlyos válasz érkezett a néhány helyen
megismételt önkormányzati választásokon. Mindenhol (!) ellenzéki gyõzelem született, ami viszont Jászberényben történt, az
nem csak elképesztõ, de roppant tanulságos is. Mert mi is történt? Október 13-án Jászberényben az ellenzéki jelölt 14 szavazattal gyõzött, a megismételt választáson, november 10-én
Átalvetõ
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3758 szavazattal! Miközben a kormánypárti szavazók száma
nõtt.
Hatalmas és kijózanító pofon. Ami feje tetejére állította mindazt, amit gondoltunk az ország politikai helyzetérõl, a harmadik
2/3-os gyõzelmünket követõen. Ami tönkrezúzta a közjó folyamatos javulása nyomán kialakult reményeinket, biztonságérzetünket. Kiderült, hogy semmi sem úgy van, semmi sem úgy alakul, ahogy mi azt bizton hittük. Kiderült, hogy nem az ellenzék
és szavazói élnek egy virtuális világban, buborékban, hanem
bizony mi magunk, amikor azt hittük, hogy a valóságot mindenki annak látja (hajlandó látni), ahogyan mi látjuk: valóságnak. Szép
csendben felnõtt ugyanis az ún. Z-nemzedék, melynek nem kis
része számára - karöltve a másik, ellentétes korú népcsoporttal,
Kádár népével – semmit nem jelent az, hogy magyar. „Akiknek
magyarságuk, nyelvük nem az idegek, ösztönök mélyébe égett kötelék, nem egy kollektív, vérségi, érzelmi bilincs.” (Domonkos László). Akik törnek elõre, törnek-zúznak, és árulják folyamatosan
nemzetüket. És akik mérgezik a fiatalok eszét-lelkét, vezetik
õket a pusztulás-pusztítás irányába.

Vajon megtett mindent a nemzetinek tudott politikai oldal a
megelõzés, semlegesítés érdekében? Csak egy apró példa, saját
szomorú élményünk: Szathmáry F. Péternek lapunkban közölt
dolgozatával (Korrajz vagy netán Kórrajz?), mely a magyar történelem külön tárgyként történõ oktatásának szükségességérõl
szól, hiába kilincselt szerzõ és mi magunk is, teljes érdektelenségbe fulladt, válaszra sem méltatták illetékesék (lásd. 18. oldal).
Ami egymagában nem lenne baj, de legalább látnánk nyomát
valamely ez irányú lépéseknek. Ha pedig – naponta – kritikával
jönnek elõ odaátiak, akkor a kormány részérõl a replika: „azok
beszélnek, akik”. A felvetett problémára pedig érdemi válasz
sehol, miközben bõven lenne mit mondani.
És folytathatjuk: egy vezetésre rendelt és választott politikai
csoportnak legfõbb ereje kell hogy legyen a tisztánlátás és a politikai bölcsesség mellett a feddhetetlen erkölcsiség. Így van ez
akkor is, ha politikai rációként megértjük a „társutasok” (SZIT
szavai) szükséges rosszként való elfogadását, és látjuk a mindenféle szerencselovagok törvényszerû rajzását a mézesbödön
körül.
2019. december
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A jászberényi jelenséghez (talán okkal nevezhetjük így)
kegyetlenül társul Földi László biztonságpolitikai szakértõ figyelmeztetése. A durva realitás. Íme, néhány passzus belõle:
„...A fõváros bukásának oka az operatív védelem részleges vagy
akár teljes hiánya. Olyan illegális rendszerek avatkoztak be a
választási kampányba, amelyek ereje szervezettségben, anyagi forrásokban nemzetközi szinten is nagyságrendekkel haladják meg a
magyar pártok lehetõségeit... Évek – szerintem évtizedek – alatt
építettek fel struktúrákat, hoztak létre háttérbázisokat és épültek
be szervezetszerûen a magyar politikai elitbe, amely immáron érzékelhetõ módon alkalmassá tette õket az október 13-i siker elérésére. ...A világban egyre nagyobb befolyásra szert tevõ – fõleg gazdasági, pénzügyi – erõterek mindent elkövetnek, hogy Magyarország is
álljon be a sorba Európán belül, és önként kövessen el társadalmi
öngyilkosságot. Vagyis szabaduljon meg identitásától, értékeitõl, de
leginkább szabad akaratától, és kerüljön végre rabszolgasorba...
Mert nyilvánvaló, hogy két-három éven belül akár kormányzati
hatalomra is kerülhetnek, amikor Budapest után majd elesnek a
nagyobb vidéki városok, legvégül pedig az egész ország.”
Figyelmeztetés, figyelmeztetés és figyelmeztetés. Félre kell
tenni tehát az önámítás minden formáját. Mert nem lehet vigasz
az ország narancsszínbe borulása a felszínen, a pestis ugyanis
egyértelmûen gyorsan terjed tova, hiszen gazdag táptalajon
tenyészik. A következmények pedig elképzelhetetlenül súlyosak
lehetnek. Közismert Magyarország történelmi jelentõségû ellenállása, küzdelme a pusztító, a teremtéssel egyidõs örök gonosz
ellen, a jó érdekében, ami magyarázza kiemelt célpont-mivoltunkat. Ha Magyarország elbukna, annak kontinentális katasztrofális következményei lennének, nem szólva (számunkra
kiemelt szempont, és külön tanulmányt érdemelne!) a leszakítottak sorsának alakulásáról. Emlékezzünk Csurka István szavaira: „ a végsõ cél a magyarság kipusztítása.” Igen, ennek lehetõségével kell szembenéznünk, ha nem változik meg gyökeresen sok
minden a honi politikában!
A lepel lehullott, és íme, a meztelen igazság! Vészesen rossz
oldalra billent a magyarság esze-lelke, ezért véget kell vetni minden bûnös engedékenységnek, és be kell vetni az ország minden
(törvényhozási, titkosszolgálati, büntetõjogi, médiabeli, kulturális és oktatáspolitikai) védekezõ képességét, eszközeit.
Vezetõk és vezetettek, mindenki, akinek drága a szó: Magyarország, magyarság – és igen, Európa – most hatalmas felelõsséget visel. Ennek tudatában kell tovább lépni és cselekedni, ki-ki
a maga módján, képességei és lehetõségei szerint.
Csizmadia Lászlót idézve: „Stabil, vidéki, városi és határon túli
(kiemelés tõlem – K.P) polgári közösségeinkkel éberen figyeljük és
megakadályozzuk az újra életre kelt ellenzéki kártevõk idõszakos
rajzását. Bebizonyítjuk, hogy a ránk szabadult kísértetjárás csak
hamvába holt kísérlet.”Add uram, hogy így legyen! És bár csak
idõszakos rajzásról lenne szó, de a fentiek nem ezt mutatják.
Add, hogy a remény kiteljesedjék, hogy reményeink ne váljanak
oktalanná, ne homályosítsák el éleslátásunkat, valóság-érzékelésünket. És nem hagyhatjuk, hogy a fenti, Orbán Viktor által megfogalmazott tételek semmivé váljanak. Azt nem! Isten óvd meg
gyönyörû Budapestünket, gyönyörû Magyarországunkat, szegény, jobb sorsra érdemes magyarságunkat!
Megváltónk születésére várva (de ne ily Karácsonyt adj
Istenünk!), visszatérve a keresztény szabadság legmélyebb igazságához, mondom a hitvallás sorát: Krisztusunk megszabadít!
(Az olvasóra marad utóbbi mondaton elgondolkodni.)
Kövesdy Pál
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Adventi levél – 2019
Barátaim!
Idei adventi levelem megírásához ismét csak eseményekben bõvelkedõ hónapok – sajnos többnyire nyomasztó –
hatása alatt s ennek jegyében vizsgálódván, meg kellett állapítanom, hogy az ember egyre gyakrabban méri magát
Istenhez, de közben paradox módon éppen Istent tagadja.
Cél gyanánt áll elõtte, akit nem akar elfogadni? Skizofrén
állapot ez, mint Karinthy ama két macskájának példázata, sõt
olykor az a játszadozó macskapár kint is és bent is akarna
egeret fogni. S nap mint nap, saját hazai közegünkben is felfedezhetjük az e tévhitben büszkén tévelygõket. Nem nehéz,
hiszen õk a leghangosabbak és külsõ (küldõi) támogatottságuk még elbizakodottá is teszi õket.
A testi ember, beleértve szellemi kapacitásait is, a civilizációs spirálon látszólag felfelé kapaszkodik, s ennek sikere olyannyira megszédíti, hogy észre sem veszi a lelki ember elsatnyulását. Pedig az agyonideologizált szabadságvágytól túltengõ testi, tudjuk jól, hogy személyében is és civilizációjában is
véges valami, túlélést csak a lelki ember remélhet. Ha!...
Minthogy elérkezett az az idõ, midõn a Teremtõ alkotását
utánozni képtelen (és ebbéli igyekezetében egyre dühösebb)
ember annyit már elért, hogy legalább földi viszonylatban
képes lehet mindezt lerombolni, s úgy látszik, e rémes, de a
nagy egész szempontjából jelentéktelen képesség benne azt
az érzetet keltette, hogy isteni magasságokba emelkedett. A
szocializmust építõ idõkben a természet legyõzése volt az
egyik ismert jelszó és célkitûzés. Ma is ez folyik, csakhogy
már látjuk ennek lehetetlenségét, sejtjük az út végét, s mégsem vagyunk képesek meghajolni e felismerés elõtt. És
ebben benne van minden. Éghajlat, víz, szennyezés, túlnépesedés, és amirõl kevesebbet beszélünk: a szabadság hamis
jelszava alatt fokozódó saját õrültségünk felszabadított elszabadulása. Sõt! Lelkeink szennyezettsége is.
Mindaz a sok – nem is olyan régen még képtelenségnek
tûnõ – változás, amely napjainkat jellemzi és sûrûn késztet
csodálkozásra, felháborodásra vagy jobb hangulatunkban
nevetésre (bár nem nevetni való), az ezzel hozható összefüggésbe. Egy magasabb szinten tudatos és történelmi gyökerû,
jól megtervezett háttérmunka megtervezõi mellett, az ennek
eredményeként neoliberálisra nevelt embertömeg velük
együtt járja ezt a veszedelmes tévutat.
Túlzás nélkül kijelenthetõ, hogy kis országunk napjainkban
küldetéstudattal száll szembe ezzel a mindent elsöprõ erejûnek tûnõ fõsodorral. Ennek a feladatának megfelelni azonban csak egy nagyon elkötelezett és áldozatkész többséggel
lehetünk képesek, s bár ez egyelõre létezõ valóságnak látszik,
de számban további növekedést igényel, erejét pedig idõben
is meg kell õriznie. Mégpedig sokáig! Ennek nehézségére
figyelmeztetnek a legutóbbi hazai események. Jól láthatjuk,
hogy mindennek legfõbb, nagy erõk által „ellenséggé izgatott” ellenfele maga a választói joggal felruházott, jobb sorsra váró, de mások gyûlöletére felhasználható, félrevezetett
embertömeg, különösen annak egy – elsilányosított, éppen
lelkiemberségét nélkülözõ – „hasznosítható” alantas érzések
kiélésére is könnyen kapható, és mint érzékelhettük nem
elhanyagolható része. Adventi leveleim hagyományát fel-
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használva, egy, a nemzeti közösségünk önbizalmát veszélyeztetõ kényes kérdés felvetésére szánom most el magam.
Régóta emlegetem azt az alapvetõ igazságot, mely szerint
a jó és a rossz harcában a jó mindenkor jelentõs hátrányban
van, mert önmaga szabta korlátokat tisztelve küzd a korlátokat nem ismerõ rossz ellenében.
Amikor manapság egyre gyakrabban találkozni jóérzésû
magyar, gondolkodni is hajlandó, valamint erre képes emberekkel, akik elégedetlenek azokkal a lépésekkel, amelyeket az
a minket képviselõ erõ tesz, melyet hatalomba emeltünk és
magunkénak érzünk, nagyon fontos nekik elmagyarázni ezt
az alapvetõ helyzetet, s azt, hogy az ellenfél nem csupán
saját gátlástalanságának elõnyeit élvezi, de külsõ és belsõ
támogatottsága is sokkal nagyobb az általunk véltnél. A harc
aránytalanságának csak a transzcendensbe vetett hitünk
mondhat ellent, amely arra tanít, hogy minden földi mesterkedés felett ott áll egy ennél is magasabb hatalom.
Ez azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy ölbe tett
kezekkel várakozzunk a külsõ és belsõ ellenség horizontális
erõit a vertikálisból megsemmisítõ felsõbb akaratra. Õsi
tapasztalatunk is azt mondja: segíts magadon, az Isten is
megsegít!
A mai magyar értelmiség a megmaradásunkért folyó harcban minden eddiginél nagyobb felelõsséggel tartozik, s ezt
csak tovább fokozza az a tét, amely már nem csupán nemzeti megmaradásunk, de kontinentális, sõt civilizációs fennmaradásunk felelõsségében is komoly feladatot helyez vállainkra.
A vertikális segítség legfõbb jele, hogy ebben a küzdelmünkben jelenleg van egy, ezt felvállaló vezetõ elitünk. Ez az
elit azonban egyre szélesedõ alapot igényel, s ezért az egykor
Erdélyben „nevelõ értelmiségnek” nevezett réteg nem bújhat
el a felelõsség elõl, nem öltheti magára a megfelelési kényszer terepszínû zubbonyát.
Nos, visszatérve e gondolatsor elejére, azt kell megértenünk, hogy a helyzet sokkal összetettebb annál, mint azt
jogos indulataink mondatnák velünk. Kívánt célunk elérése
stratégiai és taktikai elemek sokaságának helyes alkalmazását igényli. Ennek titkaiba pedig a felkészületlen nagy nyilvánosságot nem minden esetben lehet bevonni. Ez a szembenállás mely háborúvá terebélyesedett, nem bírja el a demokrácia minden elemének gépies megvalósítását. Különösen,
hogy jól ismerjük korunknak a politikai korrektség címû fegyverrel hadonászó harcosait. Információ híján pedig csak
kontárkodnunk lehet. Mégpedig ártalmasan. Ne feledjük
tehát, hogy egy újfajta háború folyik, és ennek a hétköznapok gondolkodását meghaladó követelményei vannak. A
veszedelmet tekintve merhetjük akár szükségállapotnak is
nevezni, bár pánikba esni ezzel együtt sem szabadna.
Mindezért pedig nem mi vagyunk a felelõsök.
Ha sorsunk adta vezetõinkben bízunk, a teljes egészében
csak általuk ismert külsõ és belõ helyzetbõl fakadó döntéseiket több bizalommal kell elfogadnunk. Vagyis bármennyire
meglepõdünk egyes, látszólag nehezen elfogadható lépéseken, például a külsõ vagy belsõ másik oldalnak tett esetleges
engedményen, tudnunk kell, hogy soha még ennyire átláthatatlan nem volt az a terep, amelyen ma az emberiséget egy
történelmi jelentõségû csapda felé terelik. Ezen az ingoványon és sûrû ködön kell átvezetnie minket azoknak, akiket
Átalvetõ
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erre alkalmasnak találtunk. Az okoskodásnak nem lehet
eredménye, sõt az további akadályt jelent.
Nem egy alkalommal a gyakorlatban láthattuk, hogy a
kedvünkre való lépés irányába mozdulva irányt kellett váltani, hogy aztán más oldalról próbáljuk ugyanazt a célt megközelíteni.
Tudom, hogy vitát ébresztõ és nagyon kényes kérdést
feszegetek, de a sok, esetleg felesleges iromány közepette
egyszer ezt is meg kellett tennem. S erre nagymértékben
késztetett az, hogy derék magyarok sokszor értetlenkedve
keseregnek egyik-másik jelenségen, legsûrûbben éppen a
kultúrharcnak nevezett terepen tévelyegve. Természetesen
mindez nem jelenthet kritikátlanságot, de egy ilyen helyzetben a bizalom és a nehezen megérthetõ valóság pengeélén
kell egyensúlyoznunk, amikor véleményt mondunk.
A felvállalt külsõ harc fontos kelléke a kétharmad, vagyis
a nagy erõ, ennek elérése viszont nagyobb nyitást kívánt, és
így statisztikailag is több lehet közöttünk a gyarló vagy akár
csak társutas, ami aztán a belsõ közdelemben jelent nehezen
elviselhetõ terhet, kockázatot. Ezért ne feledjük az önvizsgálatnak, a magunk revíziójának szükségességét és az eleget
nem hangoztatható alázatot.
Újfent elérkeztünk annak kimondásához, hogy tovább kell
várakoznunk, de – ismételném magam – ez a várakozás nem

lehet tétlen, s ez egyaránt érvényes az évek óta együtt emlegetett égi és földi várakozásainkra. Az egyik, az örökké
bizonytalan földi várakozás küzdeni sarkall, s ez emberséget
és nemzettudatot igénylõ áldozatvállalást jelent, neoliberális
környezetünkben pedig elsõsorban példás önkorlátozást és
egységépítõ közösségi szellemet. A másik, az örökké biztos
felé is ezen az úton kell haladnunk. A testi ember múlandósága felett így gyõzedelmeskedik advent imádságos és
önmagába tekintõ lelki embere.
Mert ezen az õszön a pontos meghatározását is megkaptuk
ennek a kettõs feladatnak. Ez pedig a „keresztény szabadság”, s ennek feltételeként az „európai életforma” védelme.
A földi erõfeszítések közül ennek eszköze a legfontosabbnak
nevezett gazdasági erõsödés, s általa a demográfiai célok
megvalósítása, hiszen csak így maradhatunk meg küzdvebízó és reménykedõ magyar nemzetnek, egyedi értéknek az
emberiség nagy diverzitásában.
Az ebbõl fakadó apróbb vagy nagyobb személyes feladatokhoz kívánok mindnyájatoknak erõt, az esetleges frusztrációkhoz türelmet, hitet a felemelõ, nagy energiákat felszabadító – advent reményétõl gyönyörû – hetek elmélyüléséhez.

Domonkos László:

Wass Albert

Budapest erõd
(Részlet)
...Budapestet soha senkinek sem sikerült végérvényesen
elfoglalnia, mint Bizáncot vagy Nándorfehérvárt, hogy
egyikbõl Isztambul, másikból Belgrád lehessen. Budapest
örök magyar fõnixmadárként mindig újjászületett – és
ami a legfontosabb: erõd mivoltában mindig, mindenhol
ellenáll. Védekezik. Dacol. Vadul és elszántan. Merthogy
erõd. Igazi budapesti adoma: „Bácsi kérem, legyen szíves
vigye oda ezt a teát annak az orosz katonának! Miért nem
viszed oda te, öcsi? Mert tõlem fél...”
Ne siránkozzunk, és ne ismételgessük letargikusan,
hogy ez a város elveszett, és csak átmenetileg volt a
miénk. Korlátolt és tarthatatlan álláspont. Akárcsak a
szintúgy széltében-hosszában hangoztatott kommentár,
miszerint mindenki olyan városvezetést kap, amilyet megérdemel. Ez a házastársra vagy a szeretõkre, úgy lehet,
érvényes, de itt kicsit más a helyzet. Aki úgy gondolja,
hogy mondjuk, Rákosi Mátyást vagy Károlyi Mihályt
megérdemeltük, vagy riasztóan hülye, vagy utálja a
magyarságot. Rákosit az oroszok rakták a nyakunkba,
Károlyit az antant és ugyanaz a belsõ ellenség, amely ma
abban az illúzióban ringatja magát, hogy „visszavette”
Budapestet. Amely mint egy megközelíthetetlen, gyönyörû nagyasszony, csak fölényesen mosolyog mindezen...
Demszky húsz évébõl ugyan mi látszik ma? A most
következõ – sokkal rövidebb – idõszakból ugyan mi fog?
Áll a Várkert bazár és a Puskás-aréna, a Ludovika, az
Orczy-kert, megújult a Kossuth tér, a Széll Kálmán tér, a
József nádor tér, és a többi, és a többi. A többi – füstkarika.
Magyar Hírlap, 2019. október 15.
2019. december

Leányfalu, 2019 adventje elõtt
Szász István Tas

Intelem
Percre se feledd, hogy testvéred
minden magyar, bárhol is éljen.
Összetartásban rejlik csak erõ.
Más ember földjén nincs számodra hely.
Félvilágot is befuthatod,
más ember földjén testvértelen leszel,
s elfúj a szél, mint kósza õszi lombot,
ha nemzetedrõl megfeledkezel!
Te bús magyar, kit számûzött hazád,
s idegen zsarnok lakja otthonod:
bús sorsodért ne vádold nemzeted,
kit úgy tûnik, Isten is elhagyott.
A látszat csal. Isten ma is a régi.
Te hagytad õt el, te s a többiek,
s míg vissza nem zarándokoltok Hozzá,
s a múlt hibáit le nem törlitek:
magyar földön nem lesz új
Magyarország,
Gaz és szemét nem terem nemzetet!
S a gyûlöletet nem mossa le semmi,
csak az összetartó igaz szeretet!
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Hitünk és reményeink szent nevében
„Tanulj meg, lélek egymagad maradni,
Híven figyelni, híven számot adni.”
„Átmenteni mindent az ostoba áron.”
(Székely János)
A karácsonyi idõszak ünnepeink, szokásaink terén a leggazdagabb és legváltozatosabb. Sokrétûsége annak köszönhetõ, hogy a magyarság nagy részben megtartotta õsi szokásait, hitvilágának számos elemét, és összeolvasztotta a vallásos ünnepekkel. Ettõl vált oly titokzatossá december 25.,
illetve az ezt megelõzõ szenteste misztikus világa.,
Meg kell említeni, hogy Magyarországon a XVII. századig
karácsony volt az újév elsõ napja. Miután 1691-ben január
elsejére rögzítették újév napját, sok karácsonyi szokás átkerült erre a napra. Régen – mi magyarok a Fény születésére
szüntelenül várakozva – Szent Mártonnal indítottuk adventet, a karácsonyra való bensõséges készülõdés idejét. Ma már
négy vasárnapra szûkült az Advent. A karácsonyfa feldíszítése díszekkel, szaloncukorral viszont német területekrõl
indult, amire a 17-18. században már az arisztokrácia is kedvet kapott. Majd egész Európára kiterjedt a szokás, és következett a karácsonyfa feltartóztathatatlan diadalmenete
Európában. Eleinte még gyertya nem szerepelt a díszek között – csak pár évtizeddel késõbb került a fenyõfára.
Hogy miért próbáltam röviden összefoglalni, hogy a magyaroknak nagyjából mit jelent a Karácsony ünnepe? Azért,
mert ennek az ünnepnek megtartó ereje volt mindig, és
remélem, hogy sokak számára még most is a Megváltó születésének és az ajándékozás, az összetartó szeretet bensõségének varázsát jelenti. Ezt akarja elvenni tõlünk –, s nem csak
mint a kereszténység egyik szimbólumát – valami eszement
ideológiával megfertõzött, levadult tömeghisztéria, ami gátlástalanul igyekszik mindent magának kisajátítani a világban.
És ettõl, a mai világrendetlenségben támadnak olyan élethelyzetek, amikor az ember úgy érzi, kiszaladt a talaj a lába
alól. Mintha kidobtak volna a világûrbe és ott lógnál a nagy
hideg semmiben, sehol egy kapaszkodó, csak a félelmetes
árnyak. És lebegsz, csak lebegsz az ûrben, mint a szélvész felkapta porszem. Ilyenkor fellép az a bizonyos félelemérzet,
ahol nem tudod, hogy merre és hogyan tovább. Illetve, bárhogyan is lenne, semminek nincs már jelentõsége, minden
okafogyottá válik. Aztán valamitõl megint visszaóvakodik
valami halvány remény, és akkor már meg mersz tenni egy
lépést a lépcsõfokon, egyet, aztán kettõt, majd valahol középen megállsz és visszanézel a megtett fokokra. Na, ezt hívják
bizonytalanságnak, megtorpanásnak, mert tudod, hogy
ahányszor reménysugarat láttál, ott mindig valami rossz várt
rád a végén. És mégis, mégis megindulsz tovább, felfelé.
Talán abban a reményben, hogy egyszer elérsz valahová, ahol
stabil és szép és biztonságos minden. Ahol nem kell többé
félni, mert már nem történhet semmi rossz veled. De addig?
És még hányszor?
Ha lélektani szempontból kezdjük kielemezni az emberiség legnagyobb bajait, rájövünk, hogy minden bûntett
kisebbrendûségi érzésbõl fakad, amit felsõbbrendûségnek

álcáz az, aki el akarja követni. Illetve, kényszert érez a bûntett elkövetésére. Fontosnak akarja érezni magát, akinek
hatalma van más emberek fölött, akitõl félni kell, mert mindenkit megbüntet, akit ellenségének érez. És nem tudja a
szerencsétlen, hogy a legnagyobb ellenség számára pont õ, a
saját személyisége. Nem tudja, hogy ezt a képzelt hatalmat
rövid idõn belül felváltja valami nagyon nagy bukás és megvetés az emberiség jobbik fele részérõl. Elítélik, megvetik,
leköpdösik, és ha jelentõs szerepe van az emberiség életformájának elrontásában, akkor idõtlen idõkig negatív figura
marad a történelemben.
Sajnos, az utóbbi húsz-harminc évben megjelent egy még
félelmetesebb jelenség: a közömbösség, az érzelemnélküliség. És az emberi közöny nagyon veszedelmes valami
Régebben, amikor a hírek valamivel lassabban terjedtek,
mire nyilvánosságra került valami szörnyûség, az hatalmas
szenzációnak számított, amirõl barátok, családok, ismerõsök
beszéltek egymás között, szörnyülködtek, eseménynek számított minden kis részlet. Elgondolkodtatta az embereket,
véleményt formáltak, esélyeket latolgattak. Minden cselekedetnek, történésnek megvolt a maga súlya. Igenis, súlya volt
mindennek. Egyszóval, régebben minden rossznak – csak
úgy, mint minden jónak –, mondanivalója volt az emberek
számára. Ám, amióta elterjedt az internet, aztán a mobiltelefon használata, az információk úgy zúdulnak be az emberek tudatába, hogy nincs idejük feldolgozni õket, mert mire
egy megrázó bûntettet tudomásul vennének, máris ott van
nekik a következõ szörnyûség. De nincs már semmi súlya
szinte semminek. És az emberi természetnek van egy olyan
tulajdonsága, amit nevezhetünk akár rugalmasnak is. Tehát,
az ember már csak olyan, hogy mindenhez hozzá tud szokni.
A rosszhoz talán még inkább, mint a jóhoz. Aztán, amikor
már hozzászokott, megjelenik korunk réme: a közömbösség,
a„mit érdekel engem, felõlem gyilkolják csak egymást,
nekem semmi közöm hozzá”. És így alakul ki szép lassan a
felelõtlenség, annak az idealista megfogalmazásnak az ellentéte, hogy minden ember felelõs minden emberért. Egy ilyen
légkörben aztán nyugodtan késelhet a pszichopata bûnözõ,
kirakatokat rúghat be, kifoszthatja a más üzleteit, felgyújthatja a mindenki karácsonyfáját, megerõszakolhatja a nõket,
senki nem fogja megakadályozni benne. Mert, mint már
számtalanszor olvashattuk, a szegény gyilkos éppen zavart
idegállapotban volt és nem tehet arról, amit éppen elkövetett. Igen, elolvassuk ezt is, majd vállat vonva megállapítjuk,
hogy de jó, hogy nekünk ehhez semmi közünk. Ergo, a világon semmi késztetést nem érzünk arra, hogy megpróbáljuk
elejét venni a bûntetteknek. Puszta szemlélõvé süllyedtünk a
világban, egyszerû szemlélõvé. Hát, ez a mai Európa (és nem
csak az övé) legnagyobb baja: az elközömbösödés. Egymás
iránt, a világ iránt, amiben élni kényszerülünk, de amit végsõ
soron mi alakítunk a közömbösségünkkel.
És ezzel el is érkeztünk az önpusztítás egy olyan szakaszába, amibõl már talán nincs visszaút. Mondják, hogy az ember
a legtoleránsabb élõlény a földön. Mindenhez hozzá tud
szokni. Kivéve a hülye ember társaságát. De ez utóbbit már
Átalvetõ
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csak az Apám hangoztatta, valamikor, réges-régen, és azóta
se hallottam többé senkitõl. „S én mégis, oltárok aranyfüstjén
át,/ hova rézsút vetõdik be egy árva napsugár,/ lehunyt szemmel
várom a mindent/ elborító, angyalszárny
suhogást,” Vagy
naiv hittel, valami mást, már magam sem tudom, hogy mit.
Néha azt hiszem, a szeretetre várok. Valószínûleg csillapíthatatlan ez az éhség: aki egyszer belekóstolt, holtáig ízlelni szeretné. Közben már megtudtam, hogy szeretetet kapni nem
lehet; mindig csak adni kell, ez a módja. Megtudtam azt is,
hogy semmi nem nehezebb, mint a szeretetet kifejezni. Még
a költõknek sem sikerült soha, a költõknek, akik pedig az
érzelmek és indulatok minden árnyalatát rögzíteni tudják
szavaikban.
Mert a szeretetnek nincs színfoka, mint a gyöngédségnek,
nincs hõfoka, mint a szerelemnek. Tartalmát nem lehet szavakban közölni; ha kimondják, már hazugság. A szeretetben
csak élni lehet, mint a fényben vagy a levegõben. Az ember
talán nem is élhet másképp, csak a hõben, a fényben, a levegõben és a szeretetben. De jó is lenne, ha még mindig „porka
havak hulladoznának” a fejemre valamelyik rég volt park
fenyõfájáról. És „Ó zengésû ének” hallatszana a templomok
színes, metszett üvegablakain át. És feldereng a költõ mondata: „A szépség igazság, az igazság szépség, ez minden, amit
tudtok a földön, és amit kell tudnotok”
Évközben sok minden forog az ember agyában, el egészen
az istenkép változásának az a paradigmasora is, amit Székely
János fogalmazott meg a Caligula helytartójában, hogy az
„Isten az ember önarcképe.” a Protestánsokban viszont már
az „Isten ...az ember álma”, majd tetézõdik abban a konklúzióban, hogy „Isten: az ember önigazolása.” Majd a Vak Bélában: „Azért találtuk ki õt, hogy reá foghassuk ezt az egész
óriási gazemberséget, ami a földön folyik.”

Bárhogyan is legyen, érdekes módon, ahogy az ünnep
közeledik, valahogy fokozatosan leegyszerûsödnek a gondolatok, el egészen a leghétköznapibb fogalmakig, és ilyenkor
mindig feldereng bennem, hogy mi, emberek bonyolítjuk el
túlságosan az életünket, amikor elmegyünk a túl egyszerûnek tûnõ megoldások mellett, pedig tudnunk kéne, hogy a
hétköznapok nélkül nem is lennének ünnepek. S valami
szent borzongással a szívemben, én is szívesen járnám most
is az utcákat, s õszinte meglepetéssel észlelem, hogy – ismétlem - még mindig, mintha várnék valamire. E napokban
megesik, hogy elindulok az utcákon, megállok a kirakatok
elõtt, nézelõdöm, miközben mellém lép a rövid téli délutánok árnyéka, az alkony. Nekem semmiféle tárgy nem kell
már, otthon sincs már senki, aki Meghívó az állatkertbe címû
képeskönyvet, Goofy kutyát, kisautót vagy hajas babát,
késõbb színes ceruzákat várjon a fa alatt. Beérem én már
néhány kedves szóval, s ha jól meggondolom, még az ellenségeim cikkeit is õszinte érdeklõdéssel olvasom.
Mégis, valamit várok még. Annyi karácsony múlt el, annyi
ünnep, s én még mindig itt állok. Mélyet lélegzem egy képzelt fenyõág illatából, s tudom, hogy az a meghitt csönd, az a
belsõ béke, amire mindannyian vágyunk, tulajdonképpen az
erdõ titokzatos csöndjébõl indul ki, és karácsonykor a kivágott fenyõk illatával terjed szét és próbálja legalább néhány
napra felfrissíteni a városok szennyezett levegõjét. És tudom, hogy már szinte minden reménytelen, én semmit beváltani már nem tudok. Mit csináljak? Az ember azt adja, amit
tud, amennyi még kitelik tõle.
Tõlem most ennyi telt ki, ez a néhány kusza gondolat.
Szívesen, sõt reményteljes szeretettel adom át azoknak, akiknek talán egyfajta ajándékot jelent. Boldog, meghitt karácsonyt, minden kedves olvasónknak!
B. Osvát Ágnes
B. Osvát Ágnes

Hóhullásban
A légben szöcske-lábakon
hosszú léptû, hideg fuvalmak szaladnak.
Hiába sietsz rohanva,
utolérnek és le is hagynak.
S mikor azt hiszed, már messze értek,
fázósan érzed, hogy visszatértek.
Arcodba fújják a hatszögû kis pihéket,
s õk elámulva, hogy hova értek,
akár az álmok, pár percig vannak,
majd kis cseppenként szétolvadnak.
Nehéz pillákkal próbálok örülni
az egyre sûrûbben hulló pihéknek,
s a kavargó, opál- sejtelmeken át
meglátom álmaim fehér templomát.
Fölötte lebeg a nagy, szent nyugalom.
S mit nem tudtam eddig, mostmár tudom.
2019. december

12

Napló

EKOSZ–EMTE

Szász István Tas naplójegyzetei 2019 õszén
Aktuális „találatok” régi olvasmányok oldalain
Amikor hazánk jelenlegi helyzetérõl a nagypolitika képviselõi arról beszéltek, hogy szabadságharcot folytatunk, a széles
közvélemény nem minden szektorában fogadták egyetértéssel. A „jelenlegi helyzetben” ez nem meglepõ, hiszen éppen az az
erõ, amely ellen kénytelenek vagyunk eme harcot megvívni, támogatója azoknak, akik pedig éppen ezért nem értenek egyet
a definícióval. Ma már ritkábban hallható e kifejezés, de annál inkább világos, hogy harc folyik a szabadságunkért. Vagyis a
szuverenitásunkért.
Most már tudjuk, Európa a szuverénisták és föderalisták táborára oszlik, s ez az egyik fõ törésvonal. Nem a bal-jobb, nem
is annyira a konzervatív-liberális, hiszen a liberális már egészen mást jelent. Beszélnek neoliberálisról, posztliberálisról, de ez
csak játék a szavakkal. Hogy mit jelent, azt éppen annak a tagadott szabadságharcnak a frontjain tapasztalhatjuk naponta.
Vannak azonban a harci zaj közepette pillanatok, amikor megerõsít minket eleink egyik-másik, a messzi vagy közelebbi
múltból érkezõ üzenete. Meglepõdve észleljük, hogy hasonló harcokat már õk is megvívtak.
Ilyenkor még erõteljesebben bánthat amiért vannak közöttünk olyanok, és nem kevesen, akik ezt nem akarják látni, s
inkább képzelt érdekeik vagy indulataik, neveltetésbõl fakadón vagy életútjuk során kapott hamis iránytûk hatása alatt gyûlölködve fordítják el fejüket a napnál világosabban láthatótól. S teszik ezt, vállalva azt, hogy saját kis emberi sorsukat is kockáztatják. Nem beszélve a nemzetérõl. Nemzettudat híján azonban nem érezhetik, viszont érthetetlen, hogy a neoliberális
nevelés önzése a saját bõrük féltéséig nem terjed ki.
De hol vannak azok a meggyõzõ erejû „találatok”, melyekkel olvasmányaim során mostanában találkoztam?

A keresztény Európa –
európai életforma

Mátyás, nagy királyunk életét tanulmányozva, Dümmerth
Dezsõ 1984-ben lezárt tanulmányában bukkantam néhány
fölöttébb érdekes bekezdésre.
Az iszlám fenyegetettséget semmibe vevõ, sõt a píszi szabályai szerint azt említeni is tilos szemlélet hívei egy 35 éves
Kádár-kori szöveget talán elolvashatnak.
„Ma viszont, a »keresztény Európa« gondolatát sokan túlhangsúlyozottnak látják, és benne valamiféle klerikális világnézet
maradványát vélik felfedezni. Részben bizonyára így is van, de
csak részben. Valójában sokkal többrõl van szó, mint egy leszûkült »papi-egyházi« nézõpontról. Hiszen az egyházias szellemtõl
sok tekintetben maga a kor is elszakadóban volt. A kereszténység
azonban erre az idõre már annyira egybeforrott Európával, hogy
magát a kultúrát és a civilizációt is jelentette. Vele szemben a
mohamedánizmust képviselõ törökség, a maga hódító-katonai
»szent háborús« eszmevilágával valóban megsemmisítéssel
fenyegette nem csupán a kereszténységet, de vele együtt az európai életformát, gondolkodásmódot és érzésvilágot is. Ezzel a
programszerûen nyugat felé özönlõ, hódító, katonai tömeggel
szemben kétségtelenül Magyarország volt az egyetlen gát. Tõle
nyugatra, a kicsit is távolabb esõ országok, a maguk teljes biztonságában annyira nem fogták fel, mi és mekkora a veszély –
illetve, ha ezt felfogták, annyira nem hittek benne, hogy az õ ellenük is irányulhat –, hogy még szövetségkötés gondolatával is
kacérkodtak. Velencét, majd Franciaországot tartósan kísértette
az ilyenfajta elképzelés. Mátyás viszont a legjobban tudta az
európai uralkodók között, hogy mit jelent a török veszély.”
Ha ezeket a sorokat olvassuk, akár mai helyzetünk pontos
leírásának tekinthetjük. Még az „európai életforma” védelme
is benne foglaltatik, az a kifejezés, amelyet az unió újabb ciklusának feladatkörein vitázva éppen e napokban támad nagy
erõvel a balliberális világ. E 35 éves és több mint félezer éves
tapasztalatról szóló szövegben foglaltak ma, a túloldalról
nézve, valami súlyosan elítélendõt jelentenek.
De megérthetõ belõle még, hogy itt az ateista is a keresz-

tény civilizáció tagja és haszonélvezõje. Ami pedig az iszlám
természetének leírását illeti az letagadhatatlanul igaz, de
napjainkra már a tilos, politikailag inkorrekt zónába számûzött megállapítás.
A Mátyás-kori események és a dûmmerthi megfogalmazások egyaránt figyelmeztetnek arra, hogy a történelem ismétli
önmagát, s ezért is érdemes azt tanulmányozni.

A keresztény szabadságról

A szabadságharcnál is újabb keletû fogalom, melyet a mai
magyar politika az illiberális demokrácia szó körüli vita lezárására most kezdett alkalmazni, a „keresztény szabadság”.
Nos, ezzel véletlenül egy 1974-ben megjelent Szûcs Jenõ
tanulmányban találkozhattam.
Õ szintén a török idõkhöz nyúl vissza. A nemzeti ideológia
histórikumával foglalkozó tanulmányában rávilágít arra, hogy
a török fenyegetettség századaiban mindennél fontosabb
argumentum volt a kereszténység védelme. Szerinte a török
nem a nemzet-, hanem a „keresztény szabadság” ellensége
volt. Mint mondja: „Ez akkor még súlyosabb argumentum volt,
mint a »nemzet ellensége«.”
A nemzettudat fejlõdésének akkori szakaszában a keresztény szabadság megelõzte a nemzet szabadságát. De Rákos
mezején már formálódtak a nemzettudat újabb formájának
gyökerei.
Szûcs Jenõ elmondja, hogy bár (mai ésszel) a nemzettudatot a déli bánságokban folyó törökellenes harcokban sejthetnénk felbukkanni, mégsem ott keresendõ az. Helyileg is van
hova kötnie, mégpedig Rákos mezejéhez, ahol 1270–90
között, majd az 1440-es évek után s végül a 15-16. század fordulóján tartott tömeges „rákosok” országgyûlései alkalmával
született meg fokozatosan s fogalmaztatott meg Werbõczi
által a nemesi nacionalizmus Magna Chartája, az ún. rákosi
végzés. „…a rendi szabadságjogok és »alkotmányos« elképzelések lettek a »szabad magyar nemzet« történeti tudatának, a nemzeti erényekrõl és »hivatásról« való elképzelések emocionális
fedezetévé a 18. század végéig.” Fontos azonban, hogy: „ A
Átalvetõ
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nemzeti hivatás a 14. század végi kezdetek után a következõ század dereka óta a »kereszténység pajzsa (védõbástyája)« szimbólumban fogalmazódott meg.”
Most megállapíthatjuk, hogy a modern nemzeti öntudat 1819. századi megjelenésével már változott a kép. Mára, mikor
a nemzettudat – mint a világkormányzás felé vezetõ út egyik
akadálya – a neoliberális világ célkeresztjébe került, a nemzet
szabadságának és a keresztény szabadságnak a védelme
eggyé vált.

A közép-európai küldetésrõl
A mai magyar külpolitika talán egyik legsikeresebb és legfontosabb célkitûzése, feladata a közép-európai kitekintés
folyamatos figyelembevétele. Azzal a hatalmas túlerõvel
küzdve, bár a gondviselés úgy látszik velünk van, mégis kell a
saját erõfeszítés. Ez lehet ebben a harcban a mi hozzáadott
értékünk, melyet a felsõbb erõ elvár. Segíts magadon, az Isten
is megsegít, tapasztalták eleink. Ennek a hozzáadott erõnek
pedig elengedhetetlen támasza a megbízható szövetséges. Az,
amely érdekközösséget érez velünk. Ezt manapság középeurópai kitekintésnek is nevezik és a V4-ekben testesül meg.
Mit olvashatunk ezzel kapcsolatban régebbi írásokban?
Makkai László 1935-ben a Hitelben, az Álláspont címû írásában a magyar közösség gondjait vizsgálva koncentrikus
körökrõl ír és az európai mellett a közép-európai beágyazottságot is látja.
De nézzük a szerzõ által felvázolt koncentrikus köröket:
„Európai emberiség eszméi, középeurópai gátlások és lehetõségek, magyar hagyományok és kötelességek s erdélyi valóságok”.
Jól észrevehetõ, miszerint a jelen feladatai ugyanilyen
körökbe rendezõdnek. Hiszen sorsunk elkerülhetetlenül köt
az azóta egységesült s ennek inkább hátrányaival bajlódó
kontinenshez, a Trianon óta gátlásaival küzdõ KözépEurópához, miközben hazai és összmagyar Kárpát-medencei
valóságok adta kötelességeknek kell eleget tennünk.
Ez az adott és elkerülhetetlen kötõdés pedig Venczel József
szerint (A Hitel és a közvélemény 1935/2) az akkori világban
való tájékozódásról írja: „Keressük európai helyünkön és
korunkban a helyes tájékozódást. E munkában szempontjainkat
elsõsorban nemzedékünk említett hiányérzete, másodsorban az
erdélyi magyarság helyzetszemlélete, harmadsorban pedig a
magyarság középeurópai hivatástudata határozza meg. Azt
akarjuk, hogy nemzedékünk a kulturmunkán keresztül tisztázza
a népi, a társadalmi és a mûveltségi problémák szempontjából
kötelességeit. Még pedig itt: Erdélyben, de úgy, hogy a távlatot
legalább Középeurópában lássa.”
Mint láthatjuk, már õ is túllép Erdélyen és a magyarság
közép-európai hivatástudatáról beszél. Manapság, a merjünk
kicsik lenni tanácsosai nem szívesen hallanak hivatástudatról,
de amit a gyakorlatban látunk az mégis az. Mégpedig kellõ
szerénységgel gyakorolt küldetés.
Mintha a szerzõ éleslátását segítené az a tény, hogy Erdély
Közép-Európa kicsinyített vetülete.
A magyar önismeretrõl szólva tanácsol még valamit, ami
ma is fontos lenne, hiszen éppen errõl beszélünk ezeken az
oldalakon: „Szemléletben: a mult egységes látása, a jelen értékeinek párhuzamos vizsgálata.”
Panaszoljuk, hogy az unió nem ismeri eléggé KözépEurópát. Nos, a Népszövetséggel sem volt másként. Annak,
hogy valaki dönthessen sorsáról, ez nem volt feltétele. Errõl
2019. december
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Mikó Imre ír 1936-ban (Hitel 36/3). „A romániai magyar
kisebbség panaszainál a hármasbizottságban nem vehet részt
sem Románia, sem pedig Jugoszlávia, sem Magyarország képviselõje. Nyilvánvaló célja az, hogy az ügyet ne közvetlenül vagy
közvetve érdekelt államok képviselõi vizsgálják ki. Hátránya
azonban, hogy a bizottságba tengerentúli országok képviselõi
kerülnek be, akik a középeurópai viszonyokat nem ismerik, mint
ahogy a Ciuc-i (Csík) magánjavak ügyének japán kiküldött
volt a referense, a kultúrzóna ellen beadott pótpanasznál Guatemala, a névelemzés ügyében Venezuela képviselõje vett részt a
bizottságban.”
A helyi igazság ismeretének teljes hiánya, melyet el sem
várnak, eredményezhet olyan eljárásokat, amelyeket ma is
megszenvedünk.
És még folytatom! Ottlik László: Szent István birodalma az
új Európában (Hitel 1940-41 3-4) ezeket írja: „Páris túlságosan periferiális gócpont ahhoz, hogy onnan Európát kormányozni vagy patronálni lehessen. Ugyanez áll minden olyan kísérletre, amely kelet felõl iparkodik Középeurópa testébe hatolni s
ugyanezért volt vészthozó minden koalició, amely Nyugatot és
Keletet a Közép ellen tömörítette egybe. Az eredmény mindig
csak a természetes középeurópai téregységek szétmarcangolása,
provincializálása és idegen központoknak való erõszakos alávetése volt.” Pedig a napóleoni idõkrõl beszél, s mintha a máról
szólna.
Végül lássunk még egy „találatot”.
Tudjuk, mirõl szól a szabadságharcunk, s azt is, hogy ki
vezeti azt következetesen. Ezért most Bárdossy Lászlót idézem, aki kegyetlenül megbûnhõdött tévedéseitõl függetlenül
jó történész volt. Teleki Pál Széchenyi nyomdokában címû
tanulmányában már annak halála után így ír:
„ Széchenyi István elveszthette hitét önmagában, de sohasem
a nemzet erejében. S ez az, amit Teleki Pál nem vesztett el soha.
Rendületlenül bízott abban, hogy mint annyiszor történelmünk viharos fordulatai után, az 1919-ben kegyetlenül szétszakított nemzet is újból feltámad. (…) Teleki Pál világosan látta
azt az utat, amely a magyarság középeurópai szerepének helyreállításához és az ehhez szükséges külsõ és belsõ attributumok
megszerzéséhez elvezet. Errõl az útról egyetlen pillanatra le nem
tért, ezen az úton soha meg nem ingott.” Tegyük hozzá: élete
árán sem!
Amint Széchenyinek, úgy Telekinek sem adatott meg a
sikert megérni, hiszen csak átmeneti és látszateredmények
tartották bizonytalanságban a magyarságot.
Azt azonban láthatjuk, hogy a közép-európai küldetés fontossága már akkor is világos volt.
Napjaink útirányára ezzel a szemmel nézzünk...!

A gazdaságilag is erõs Magyarország
Az utóbbi napokban többször hallhattunk világos beszédet
a Miniszterelnöktõl és több kormánytagtól. A megkezdett
úton haladunk tovább, de minden feladatnak alapja csakis a
gazdaság erõsödése lehet. A demográfiai gond megoldása
szintén ettõl függ. Ugyancsak ennek függvénye a Duna-medencei szerepvállalás sikere, amelynek pedig összeurópai
hatásai lehetnek.
Egy erõs és virágzó, vonzó Magyarország pedig anyagi és
lelki értelemben egyaránt záloga a megmaradásnak.
László Dezsõ szerint: (Hitel 1941/1): „…az erõs, független,
gazdaságilag és társadalmilag jól szervezett, katonailag erõs
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Magyarországra nemcsak a magyarságnak, hanem az ország
területén élõ nemzetiségeknek, a szomszédos államoknak és
egész Európának feltétlenül szüksége van. Magyarország nemcsak kulturális, hanem gazdasági és politikai missziót is teljesített a Dunamedencében. Jórészt rajta keresztül bonyolódott le
Kelet és Nyugat árucseréje, az õ politikai érettsége és nemzeti léte
volt a szomszédos népek nemzetté és állammá szervezkedésének
leghatalmasabb serkentõje. Ha Magyarország minden tekintetben erõs volt, ez nemzetiségeinek és szomszédainak is védelmet
biztosított. Mátyás király óta, – eltekintve az önálló erdélyi fejedelemség korától – Magyarország sohasem tudott minden tekintetben önálló maradni. Trianon meghozta teljes függetlenségét,
de megfosztotta a belsõ fejlõdés és erõsödés legfontosabb feltételeitõl. Most kell módot és lehetõséget adni arra, hogy régi hivatását új viszonyok között be tudja tölteni. Ma a legfontosabb
magyar külpolitikai feladat annak igazolása, hogy Magyarországra, mint dunamedencei rendezõ elvre múlhatatlanul szükség
van, egész Európa békéje szempontjából. Magyarországnak
nagyobb méretek között ugyanaz a szerepe, mint egykor az önálló erdélyi fejedelemségé volt: világhatalmak ütközõpontjában
vízválasztónak kell lennie és részt kell vennie a kisnépek tömörítésében és kölcsönös támogatásában.”
Vajon megkérdõjelezhetõ lenne e sorok igazsága és meglepõ aktualitása? És járhatunk-e más úton, mint ezen, - amelyen éppen járunk? Régi hivatásunkat új viszonyok közt kell
betöltenünk. S ha a László Dezsõ által felsoroltakat olvassuk
és érezzük aktualitásukat, valóban akkora a feladat, hogy
kellõ gazdasági erõ, stabilitás, vonzerõ és tekintély híján végrehajthatatlanok lennének. Errõl szólnak a mai magyar politika prioritásai. Ezért kell a külügynek a külgazdaságot szolgálnia. Nomen est omen: Külgazdasági és Külügyminisztérium.

Régi és új ellenfeleink (ellenségeink)
figyelmébe, magunkat sem kivéve
Amikor egy elõadás-sorozatra elfogadott felkérés nyomán
munkához láttam, legelõször a nemzettudat kérdését tartottam tisztázandónak. Ennek helyes vagy helytelen értelmezése mindent és mindenkit képes összezavarni. Ami ezzel kapcsolatban aztán felötlött bennem, helyet kíván naplójegyzeteimben is.
Senki se lepõdjön meg azon, hogy egy elméletinek látszó
problémával akarok foglalkozni, ugyanis a gyakorlati helyzetet legjobban megvilágító, megértéséhez nélkülözhetetlen
fogalom tisztázásával indítva, nem fogunk eltévedni számos,
mindenki számára létfontosságú kérdés boncolgatása során.
A nemzettudat mai formája a történelem legutóbbi századainak terméke, és minden olyan próbálkozás, amely ezen a
szemüvegen át régebbi idõkbe akart tekinteni, eleve téves
következtetésekhez, mondhatnám tragikus tévedésekhez
vezetett.
Minket, magyarokat elsõsorban az ezeresztendõs nemzeti
elnyomás és a velünk élõket elnemzetlenienítõ tudatos igyekezet képtelen vádja miatt érint ez a felismerni nem akart felismerés.
Más területen elkövette már ezt az a bizonyos szocialista
történetírás is, hiszen generációk nõttünk fel azon, hogy elvárás szerint elítélnünk, sõt gyûlölnünk, tehát „végképp eltörölnünk” kellett a múltat.
S miért? Azért az útért, amelyet eddigi fejlõdésünk során

EKOSZ–EMTE

megtettünk. Amiért a fáról nem egyenesen a proletárdiktatúra valamely pártgyûlésére ugrottunk le. Ehelyett összevesztünk az elejtett mamut elosztásán, rabszolgát, majd jobbágyot
tartottunk meg proletárt zsákmányoltunk ki.
S ez, mint láthattuk, még nem volt elég, hiszen hozzátartozott a múltnak az a bizonyos végképpen eltörlése is. Annak
minden lépcsõfokával, pontosabban eredményeivel. Rombolták is nagy sikerrel az alkotott világ és az emberek évezredeken át kialakult belsõ világának mûemlékeit.
Na de ma mi folyik? Ráadásnak, újabb érzékenységeknek is
meg kellene felelnünk.
Képzeljük csak el, hogy például kilátótornyot építünk
magunknak a jövõt megpillantandó, s az oda vezetõ utat megtervezendõ, de meggyûlöljük az arra minket felvezetõ, általunk alkotott lépcsõket, és felgyújtjuk magunk alatt. Ami történt, s történik, semmivel sem különbözik ettõl.
Hiába minden jó tanács, miszerint a történelem ismerete a
tapasztalatok kimeríthetetlen forrása, az elkövetett hibák
megismétlését elkerülni segítõ tudomány. Nem élünk vele.
Innen aztán tovább szárnyalna a dúló-fúló fantázia.
Tisztánlátás óhaja! Jaj, merre vagy?
A neoliberalizmus zseniálisan legördögibb találmánya, a
píszi, már az igazság kimondását is tiltja. S ezt a tilalmat mi, a
nagy szabályszegõk hiába ostromoljuk. Van, amirõl csak
suttyomban beszélhetünk. Figyeljünk a minket elnyelõ „nagy
tápláléklánc” legfelsõ végének gyér emlegetésére. Unió,
USA, Soros, olykor háttérhatalom, vagy pénzügyi világ.
Ilyenek hallhatók. De az a legvégsõ állomás nem nevezhetõ
nevén. S hasonló óvatossággal kezeli az írott vagy sugárzott
média az iszlám igazi arcának határozott leleplezését is. Nem
ismerjük a valódi okokat, vagyis talán jobb, ha nem akarunk
okosabbak lenni az igazán fontos információk birtokosainál.
Si tacuisses, philosophus mansisses!
Marad hát nekünk a bölcsesség büszke birtoklása.
2019. szeptember 20.

Ocsú között ocsúdván
Korai még magyarázatott találni egy, a nemzetünk által
elkövetett történelmi hibára, de amennyiben e napló hitelességét meg akarom õrizni, rögzíteni vagyok kénytelen mindazt, amit e percben gondolok. Gondolataimat késõbb megmosolyoghatják, sõt akár én is így teszek majd, ha még leszek,
de nem hagyhatom szó nélkül ezt a kétségbeejtõ ballépést.
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Mert az volt ez a szó mindkét értelmében. A kérdés pedig
még ennél is szélesebben értelmezhetõ, hiszen egy, a gyûlölet
és irigység eszközeivel végletesen megosztott nemzet – a sorsát eldönteni próbálkozó világrengés közepette – fosztotta
meg magát annak lehetõségétõl, hogy mindenütt a teljesítmény és egész közösségünk szolgálatának mérlegén megmért
helyi vezetõket válasszon. Ehelyett csak a pártpreferencia
érvényesült, a hatalmi harc felülmúlta a saját helyi – összességében azonban országos – érdeket. Csak ahol véletlenül
mégis egybeesett a kettõ, ott került helyzetbe a legmegfelelõbb vezetõ, és amerre eddig betekintést nyertem, még a testületek esetében is ezt láthatom.
Akkor, amikor nagyon erõs Magyarországra van szükség,
hiszen e vesztébe rohanó világban küldetéses munkát vállaltunk, hagytuk kilépni a siralomházból azt az erõt, amely nyíltan tör a magyar nemzet elpusztítására.
Hogy ez túlzás lenne? Elég egyetlen aktuális példa. Újhelyi
István, MSZP uniós képviselõnk ezekben a napokban (remélhetjük, hogy sikertelenül?) azért harcol, hogy hazánktól elvegyék a szomszédságpolitikával is foglalkozó biztosi státust és
– szakadj le égboltozat – adják pont Romániának. Szeged
szülöttje tán még Seghedint is nekik adná? Hiszen ezt szerették volna, legalábbis a fél várost, azt a Tiszától keletre esõt,
hiszen a Duna által kettészelt Komáromban is ez történt. Az
elcsépelt hazaárulózás vádja ez esetben teljes súllyal nehezedik az elkövetõre. Ez a példa látszólag nem ide tartozik, és
mégis. Ezeknek, ilyeneknek a kezébe került most – a mit sem
sejtõ szavazóikkal együtt – fõvárosunk és tíz nagyváros. Az,
hogy mit fognak mûvelni, mire fogják felhasználni ezt, már
nem kis mértékben az õ kezükben van.
Széchenyi óta tisztába vagyunk azzal a kötelességgel, hogy
magunkba is nézzünk, vagyis elvégezzük a magunk revízióját
(Makkai Sándor). Mindent összevetettem hát és átgondoltam
a nemzeti oldal felelõsségét is.
A minket képviselõ pártszövetség kétfrontos harcot folytatott és folytat. Kifelé a már említett és mindent felülíró küldetéses és aránytalansága miatt látszólag reménytelent, azt a
muszáj küzdelmet, melyet a Gondviselés is elvár tõlünk, tehát
mégsem reménytelen. Befelé pedig a külsõ erõ belsõ képviselõi és tartósan megtévesztettjeik (neveltjeik) ellen kell védekeznie.
A külsõ közdelemnek alapfeltétele az a háromszor kétharmad! Vagyis ez szükséges volt. Ennek pedig az ára egy szélesre nyitott pártkoalíció mûködtetése.
Befelé azonban ennek vannak hátrányai is, hiszen ama szélesre nyitás következtében, sok – régi definíció szerint – társutas is csatlakozik. Ezek pedig nem rendelkeznek azzal a
nemzettudattal, amelynek fõ jellemzõje egyebek mellett az
áldozatvállalás és az egészséges veszélyérzet. Õk érdekvezérelt emberek. Olyan ez, kissé sántító hasonlattal, mint az egykori vegyes seregek, ahol a haza védelmében kardot öltött
családapák és legnagyobb fiak mellett ott voltak a zsoldosok
is. Ezektõl azonban nem lehet elvárni azt, hogy erkölcsi
magatartásukra figyelve, haszonelvûségüket féken tartva
vigyázzanak a nemzeti oldal becsületére. Így aztán adva vannak az ellenoldal számára is a kapaszkodók, melyeken
keresztül saját hatalmas gyarlóságaikat ködösítve vezethessék
félre az erre kapható vagy nevelt (s így erre váró) választót.
De nézzük a megváltoztathatatlan tényeket.
Ma mindkét fél gyõzelemtõl beszél. És mindkettõnek van is
erre alapja.
2019. december
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A nemzeti oldal – parlamenti választásra átszámolva –
megközelítette a már szinte megszokott kétharmadát. És ez
örömteli. Talán még ennél is fontosabb az a hatalmas figyelmeztetés, és remélem, az az újabb tapasztalat, hogy sok mindent másként kell csinálni. Hogy még több alázat, még több
szerénység és ennél is több – kimondom – politikai ravaszság
szükségeltetik. Mert ezzel az ellenféllel másként nem megy!
S itt – egy nappal késõbb betoldva írom –, és zárójelben megjegyzem, hogy a Borkai ügy megoldása ennek megfelelõ szükséges „húzás” volt.
A túloldal gyõzelmi hangulata viszont azért indokolt, mert
valóban halottaiból támadt fel, bár annak a halottnak nem
egyszer tapinthattuk pulzusát, és modern külföldi lélegeztetõ
gépek biztosították túlélését.
Mindez persze már a kommunikációs trükkök világába tartozó dolog. A lényeg sokkal inkább: a hogyan tovább! Miként
lehet lefogni azokat a kezeket, amelynek gazdái – elõzetesen
bevallottan – az önkormányzatiság nyújtotta lehetõségben
csupán a további elõretöréshez és az ország kézbekaparintásához látnak hatalmi bázist és anyagi hátteret? Miként lehet
megakadályozni a rombolást? Fõleg a fõvárosban.
A tanulságokról szólva, érdemes a részletekkel is foglalkozni. Hiszen nagyon érdekes következtetésekre juthatunk.
Elég, ha csak arra gondolunk, hogy az öt év elõttinél is több
elnyert szavazat ellenére veszett el a fõváros, és a többi.
Akkor tehát mennyire lehetett szerepe az elbizakodottságnak
és a kényelmességnek?
De az is érdekes, hogy az egész közvélemény elõtt besározódott jelöltek is gyõztek, és a saját büntetés is csak a jobboldali Borkainál volt százalékosan érezhetõ, a többiek kényelmesen érték el a sikert, sõt még talán nyertek is a rájuk hulló
szenny által.
Mekkora tévedés volt lebecsülni az összefogást! A puszta
matematika alapján tudhattuk, hogy némi fölényben lehetnek. Miért bíztunk annyira az összefogás összeomlásában,
amikor annyiszor láthattuk már a baloldali választók érzelem- és indulatvezérelt döntésének példáit, a gátlástalanságot
és elvtelenséget!
Figyeltünk-e a külsõ támogatás hatásának erejére? És nemcsak a pénz, de más módszerek is felbukkannak e téren. Mit
tudunk a sok külföldirõl, akik lakcímük jogán választóvá lettek? Állítólag majd százezres tömegrõl van szó. Ezek bizony
jórészt „oda” szavaztak. És mennyivel is veszített Tarlós
István? Ennek egy része itt is kereshetõ. Elég alapos volt a
felkészülésünk?
Helyes volt-e a közvélemény-kutatók által túlzott optimizmust generálni? S ha nem, miként kellett volna eljárni?
Könnyû utólag bírálni, de a jövõ ezt is megkívánja. És folytathatnánk.
A végeredményt számos komponens szerencsétlen, de nem
egészen elõreláthatatlan összejátszása adta.
Tudomásul kell vennünk, hogy 1919 óta olyan országban
élünk, amelyben gyökeret eresztett egy önpusztító,
autoimmun betegség, amelyet kezelni eddig alig sikerült.
Akik most ismét ránk ijesztettek, ennek a bajnak a hordozói,
mi több, képviselõi. Gyûlöletükben az sem érdekli õket, hogy
amennyiben terveik beválnak, velünk pusztulnak.
Mert bennük is ott él az öngyilkos merénylõk fanatizmusának egy hazai válfaja? Az minden esetre biztos, hogy elõtte
azért szeretnének még minél tovább jól élni.
2019. október 14.
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Jegyzetek

Ágoston András jegyzetei
Vergilius: Félek a görögöktõl,
még ha ajándékot hoznak is
Vannak mondások, melyeknek évezredekre tanulsága
van. Mi magyarok rögtön erre gondolunk, amikor hírét vettük Emmanuel Macron nyájas vállveregetésének. Miszerint
Magyarország elképzelése képes az európai válság kezelésére.
Trianon után csaknem száz évvel, miközben elmúlt a
huszadik, s benne vagyunk a huszonegyedik században, e
szavak hallatán elégtételt érezhetnénk, de inkább az óvatos
tartózkodás tûnik helyesnek.
Játszunk el mégis a francia elnök szavaival. Hiszen ha
Európa egyik tekintélyes vezetõje az ország nagykövetei
elõtt ilyen kijelentésre ragadtatta el magát, arra mégis oda
kell figyelni.
Elõször is, ha Macron elismeréssel adózik Orbán
Viktornak, akkor nem annyira dicséretrõl, sokkal inkább
ténymegállapításról van szó. Mi lehet célja egy ilyen drámai
megnyilatkozásnak, különösen, ha tartalmát tekintve, szinte minden betûje igaz? Hiszen Magyarország elképzelései
valóban lehetõséget adnak a jelenleg fennálló problémák
orvoslására Európában. Hiszen az illiberális társadalmi és
gazdasági modell mûködõképes. Eredményeit pedig számokkal is ki lehet mutatni.
Lehet, hogy Macron egy kicsit az övéit szándékozik
figyelmeztetni, pontosabban megrettenteni? Ezt sem lehet
kizárni, mégsem ez lesz az igazi magyarázat. Hiszen a
„katolikus Magyarország” törekvéseivel nemigen ért egyet.
Valószínûbb, hogyha lát valami elõremutató elképzelést, s
neki sincs jobb ötlete, megkísérli a lehetetlent: beállna
vezetõnek.
Lévén, hogy sietõs a dolga, kijelentése nyomán vélhetõen
nem kell sokat várnunk az újabb macroni kezdeményezésre. A várakozó álláspont indokoltságát senki sem vonhatja
kétségbe. S ha reménykedünk, az sem lehet meglepõ.
Addig is álljon itt egy ötlet, amivel a magyarokat kissé lelkesebbé lehetne tenni: segítsen a francia államfõ az õshonos kisebbségek Trianon után még mindig nyílt és megoldatlan helyzetét rendezni. Mondjuk a megfelelõ autonómiaformák kimunkálásának serkentésével. Segítsen nekünk a
trianoni trauma meghaladásában. Elõre is köszönjük.
Szeptember 16.

Nix ugri-bugri
Az idõsebbek emlékezhetnek rá, a Fidesz jelentõs sikerei
ellenére, 2002 májusában elvesztette az országgyûlési
választásokat.
Orbán Viktor akkor a Várban a Dísztéren elmondott
beszédében felszólította támogatóit, fogadják el a sokak
által elcsalt választásnak tartott voksolás eredményét, ala-

kítsanak inkább polgári köröket. A mozgalommá terebélyesedett támogatói megnyilvánulásokat követõen az országban 2002 végéig 11300 polgári kör alakult. Nálunk a
Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP) 2002 és 2006
között hétszer adott keretet a polgári körök találkozójának.
Ezekben az években megtörtént a Fidesz újjászervezése
és létrejött a máig legerõsebb Fidesz – KDNP pártszövetség.
Ilyen értelemben Budapest elvesztése, a balliberális vezetés felállása nem kis veszteség, de utat nyit a nemzeti megalapozottságú politika megújulására, s a klasszikus értelemben vett helyhatósági káderbázis megerõsítésére, további
fiatalítására.
Erre mindenképpen szükség lesz, ha a Pártszövetség a
nemzetközi sikereit nemcsak megtartani, de növelni akarja.
Olyanképpen, ahogy ezt a Fidesz-KDNP pártszövetség
2010-tõl, az elsõ kétharmados gyõzelmétõl kezdve teszi.
S még valami. Mivel a balliberális erõk elõnyomulása ezt
szinte megköveteli, a külhoni magyar pártoknak is lépniük
kell. A nemzeti integráció ügyében már nem viselkedhetnek úgy, mint egy elõkelõ idegen.
Az Orbán-kormány évek óta támogatná a konkrét autonómiatörekvéseket, csak nemigen van, aki ez igénynek
megfelelõen cselekedne. Elnézve a vérszegény egységkeresést, aminek Erdélyben és Felvidéken is tanúi lehetünk, úgy
tûnik, mintha az autonómiakövetelések modellé formálása
egyre kevésbé tartozna a napi politikában részes külhoni
magyar pártok eszköztárába. Pedig csak a Vajdasági
Magyar Szövetség (VMSZ) tartózkodásának lehet némi
alapja. A délrõl jövõ migránsveszély Szerbiával közösen
történõ elhárítása ugyanis átfogó nemzeti érdek. Melynek
jelentõségét csak akkor mérhetjük fel igazán, ha belegondolunk, mi lenne, ha Botka és Karácsony polgármesterek
egyszerre elárasztanák az illegális bevándorlókkal Szegedet
és Budapestet.
Budapestet nem kell bevinni Európába, ahogy ezt az új
balliberális polgármester ígéri, hiszen már régen benn van.
Migránsok nélkül is.
Tehát, nix ugri-bugri!
Október 14.

Az autonómia és a NER
Az önkormányzati választások nyomán, a nemzeti oldalt
felrázó mondjuk ki, érzékeny veszteség, gondolkodásra
késztet. Mindenkit, akit illet. A fülkék forradalmát követõ
kétharmad, a nemzeti integráció ügyét a holtponton átlendítõ 2010. évi parlamenti választási eredmény mára nemzeti kétharmaddá nemesült, s alapjában megmaradt.
Ugyanakkor a 2022-ben esedékes parlamenti választás elõtt
már most el kell kezdeni az akkori eredmény megõrzését
célzó elõkészületeket.
Mert a 2022-ben várható parlamenti választások valóban
sorsdöntõek lesznek. Lehetnek. A nemzeti kétharmad
Átalvetõ
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bebetonozása nemcsak a Fidesz-KDNP pártszövetség erejének megtartását, megerõsítését hozhatja, de újabb szintet
léphetnénk a Kárpát-medencében élõ magyarok határmódosítás nélküli, Isten Haza Család alapú újraegyesítésének
immár több mint száz éve húzódó folyamatában. Erre utalnak az eddigi választási sikerek, valamint a tény, hogy a
nemzeti oldalon az önkormányzati voksolás után is megmaradt a szavazatok több mint ötven százalékos demokratikus
többsége.
Legyen tehát balliberális ellenzék, de a begyûjtött szavazatainak száma ne érje el az egyharmadot. Továbbra is szükség lesz a nemzeti kétharmadra, hisz a migránsválság
inkább fokozódik, mintsem csendesedik. Sõt, minden
bizonnyal újabb csúcspontjához közeledünk.
Mi az, amit a nemzeti integráció újabb szintjének elérése
érdekében a 2022-es választások elõtt új erõre kell kelteni?
Rendet kell tenni a Nemzeti Együttmûködés Rendszerének (NER) mûködésében. A magyarság egészére figyelemmel, a nemzeti együttmûködés rendszerét új tartalmakkal
kell bõvíteni. Mûködését tekintve, ma nem az, aminek lennie kellene. Fõleg nem az, aminek az ellenzék mondja.
Legyen a NER olyan nemzeti keret, melyben lezajlik és
nyugvópontra jut a Kárpát-medencében élõ magyarokat
érintõ legfontosabb kérdések vitája. S a nemzeti oldal
legyen mindig olyan erõs, hogy a sorskérdésekben éveken
át demokratikus és jó döntéseket tudjon hozni.
A cél tehát marad: a nemzeti oldal megerõsítése, aktivizálása. Ne szégyelljük, dolgozzunk nyíltan, láttassuk, hogy
Soros-féle balliberális zsoldosok hada tudatosan gyengíti és
meg akarja semmisíteni a szuverenitás iránti törekvést és
egyáltalán a nemzeti érzést. Nemcsak nálunk, de szerte
Európában. A globalizmus e bajnokai nemzetközi anyagi
támogatással akarják átvenni a vezetést. Ezért van szükség
újra meg újra tudatos, aktív kétharmadra.
Védekeznünk kell. Okosan, a nemzeti konzultáció eszközét is alkalmazva, a komparatív elõnyökre, az igazunkra
támaszkodva. A kanti „imperium paternale”, az atyáskodás
elutasítása, s az értékalapú nemzeti céljaink nyílt megnevezése kiindulópont lehet, a lopakodó érdekérvényesítés, a
„kérjünk többet, hogy a kevesebbet biztos megkapjuk” még
itt-ott fellelhetõ, régen haszontalannak bizonyult szlogen
teljes felszámolásához. Úgy ahogy ezt a magyar kormány
migránskérdésben már évek óta következetesen teszi.
Vagy itt van az autonómia ügye. Szívünket melengeti a
Székelyföldön kigyulladt õrtüzek látványa, akárha csak a
televízióban nézhetjük meg azokat. Ugyanakkor már
három évtizede nem találjuk azt a közös politikai formát,
amely lehetõvé tenné a világos, nyílt és fõleg a közös fellépést.
Tapasztalhattuk, a magyar-magyar vitát, különösen a
nézetegyeztetést, s végül a megegyezést nem kerülhetjük
meg. Úgy semmiképpen, hogy hezitálásunkat a nemzetközi
politikai színtéren mûködõ „jóakaróink” ne vegyék észre.
Területi, vagy nemterületi autonómia? Ha mindkettõ,
akkor melyik legyen elõl? Vagy, kell-e legalább egy általános modell? Félre lehet-e egyáltalán tenni az autonómiakövetelést, egyoldalú elõnyben részesítve ezzel az anyaország
gazdasági segítségét? Netán a kisebbségi elitek részérdeke2019. december
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it. Vannak-e, lehetnek-e közös jegyei a külhoni magyar
közösségek autonómiatörekvéseinek?
A 2010. június 14-én az Országgyûlésben elfogadott nemzeti együttmûködés nyilatkozata ezekre a kérdésekre világos választ ad: „A magyar nemzet e történelmi tettével (a fülkék forradalmával) arra kötelezte a megalakuló Országgyûlést
és a felálló új kormányt, hogy elszántan, megalkuvást nem
ismerve és rendíthetetlenül irányítsák azt a munkát, amellyel
Magyarország fel fogja építeni a nemzeti együttmûködés rendszerét”.
A magyar kormányfõ, ha a közbeesõ ösztönzõ helyszíni
kezdeményezéseit nem számítjuk is, 2014-ben a parlamenti
székfoglalójában már megtette az autonómiát támogató
országos szintû igenlõ vállalását. Azóta a külhoni nemzetrészek politikai elitje elõtt pattog a labda. Próbálkozhatnánk
a NER nyújtotta keretekben is.
Csak jussunk dûlõre egymással.
Október 28.

Siker
A magyar diplomácia Kárpátalja ügyében is nagyszerû
eredményt ért el.
Ismeretes, hogy Szijjártó Péter magyar külügyminiszter a
napokban megvétózta az Ukrajnában járt NATO képviselõk közös nyilatkozatának tervezetét, mert az nem tartalmazta a magyar kisebbség védelmét szorgalmazó kitételt.
Már-már úgy nézett ki, nem lesz közös közlemény. Újabb
bizonyítéka volt ez a szokatlan diplomáciai eljárás annak,
hogy a magyar kormány és a magyar diplomácia komolyan
veszi az Alaptörvényben meghatározott feladatát, miszerint
„felelõsséget visel a határain kívül élõ magyarság sorsáért”.
Erre a felismerésre jutottak a NATO küldöttség tagjai is,
s még az utolsó pillanatban már a „határidõ lejárta után”
úgy döntöttek, befogadják a magyar külügyminiszter javaslatát. Így kerülhetett végül sor a közös nyilatkozatra.
Nem vitás, a nagyhatalmak és Ukrajna közötti viszony
rendezése lehet akár geopolitikai érdek is, de nekünk, akik
itt élünk, ebben a régióban, nem mindegy mi lesz a
Kárpátalján élõ 150 ezer magyarok sorsa. Kárpátalja esetében a gondoskodásra valóban nagy szükség van. Jó tapasztalni, hogy az anyaország gondoskodása kiterjed a többi
Kárpát-medencében élõ magyar kisebbségre is.
Az, hogy a közös nyilatkozat ügyében a NATO küldöttek
mégis engedtek a magyar igénynek, s az EU illetékeseitõl
eltérõen komolyan vették egy tagállam alapvetõ érdekeit,
egyben tanúskodik a NATO mint védelmi szervezet belsõ
erejérõl is. S ez így van rendjén.
Ezért megnyugtató, hogy Magyarország egy ilyen szövetség megbecsült tagja lehet, s tudni azt, ha erre szükség van,
számíthat annak védelmére.
Bárcsak a NATO küldöttség eljárása példaként szolgálna
az EU-ban is. Mi pedig örüljünk, hogy nekünk ilyen kormányuk és külügyminiszterünk van.
Csak remélni lehet, hogy az új ukrán kormány felismerve
saját érdekeit, figyelembe veszi legalább a Velencei
Bizottság meghagyását, s hozzájárul a két ország kapcsolatainak rendezéséhez.
November 10.
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Levél a szerkesztõhöz
Kedves Pali!
Immáron több mint egy év telt el írásom folyóiratunkban történt megjelenése és az érintettekhez történt eljuttatása óta. Ebben
a gyorsan lepergett idõszakban gyakorlatilag semmi nem történt.
Illetve mégis csak történt,- nem régen: az októberi döbbenetes
eredménnyel zárult budapesti választás, valamint az, hogy a patkányok és torztársaik megmutatták a Magyar Parlamentben,
hogy milyen az, amikor a magyarul csak beszélni tudó
neonihilista saját fajtáját gyûlöli és – minthogy nekik nincs hazájuk – azt, hogy mi is az az „országárulás”.
Tk. ezek a „trigger”-hatású események íratták meg velem a
mellékelt gondolatokat a Magyar Demokratához (Bencsik
András fõszerkesztõ, Szentesi Zöldi László fõmunkatárs), az
ECHO TV-hez (Szabó Anett és Földi Kovács Andrea mûsorvezetõk) és a PESTI SRÁCOKHOZ (Huth Gergely fõszerkesztõ) címzetten.
Ha gondolod, akkor leközlöd. Talán az olvasók ennyit megérdemelnek, hogy láthassák: mi is történt a felvetéssel. Rád bízom!
Baráti öleléssel Szatmáry F. Péter Pápa, 2019. 11. 19.

Íme a beadvány
Kezében egy olyan tanulmányt tart, melyben a magyar
nemzet történelmének tanítását- melyet a hatalom 56’-ot
követõen, több egymást követõ korosztálytól vett el – kérem
visszavezetni minden magyar általános- és középiskola tanrendjébe, külön órák formájában.
Teszem ezt azért, mert évtizedek óta nemzettudat-hiányos
vagy téves nemzettudatú korosztályok hagyják el az iskolapadokat, akikkel vagy akiknek „nemzetállamot” építeni olyan
vágyálom, mely bõven kimeríti az abszurditás fogalmát!
E munkát - mely egyébként nyílt levél formájában az
ÁTALVETÕ címet viselõ, évente négy alkalommal megjelenõ folyóiratban már megjelent – azért szerettem volna célba
juttatni, mert érzem, hiszem, hogy csak egy egészséges, mást
nem bántó vagy lenézõ nemzettudat, különösen ebben a
nagyon megosztott „maradék-országban” az a hiányzó elem,
mely számos, ma felmerülõ társadalom- és gazdaságpolitikai
helyzetben mással nem pótolható. Meggyõzõdésem, hogy
rajta kívül nincs más eszköz, mely a különbözõ témákban
ellenérdekelteket képessé tenné arra, hogy a nemzeti célokat
a személyes érdekeik fölé emeljék.
És kell egy egészséges nemzettudat másra is! A kormány
családokat támogató, anyagi vonatkozású támogatásai hihetetlenül fontosak. De csak az anyagiakkal a várat homokra
építjük. Mert mindig lesz valaki, aki az anyagiakból mindig
tud többet ajánlani. Ezért ahhoz, hogy sziklára alapozott
hazát építhessünk, kívánatos lenne, ha iskoláinkat magyarságukat büszkén vállaló, szavaikban és cselekedeteikben a sajáton kívül a közeli és tágabb magyar közösség érdekeit is figyelembe vevõ emberek hagynák el. Vallom, hogy soha sem a
„rossz újságot” áruló bódét kell felgyújtani vagy betiltani,
hanem az emberek igényeit kell olyan szintre felemelni, hogy
arra a bizonyos csúnya újságra igényt ne tartson...
Eleinte azt gondoltam, hogy kérelmem, javaslatom egy egyszerûen megvalósítható feladat lesz. Hisz a környezõ orszá-
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gokban ez ma még egy, az Európai Unió által hivatalosan
nem kifogásolt gyakorlat. Fontosságát - tehát a nemzet történetének általános- és középiskolai tanítását – mutatja az a
gyakorlat, amit a szomszédos államokban a háborút követõen soha fel nem függesztettek és ma is folytatnak. Szomszédainknál a nemzettörténelmet az iskola elhagyását megelõzõ
két év valamelyikében, egy egész tanév folyamán, külön, önálló tantárgy formájában oktatják. Egyik keleti szomszédállamban, akár „érzékenyítésként” is alkalmazva, ezt már az elemi
negyedik osztályban megkezdik. Ezt a gyakorlatból vett logikát az elmúlt egy évben tapasztaltak jócskán felülírták.
Megtapasztaltam t.i., hogy a magyar identitástudatról beszélni ma, nálunk nem egy természetes dolog! Mondhatnám: a
téma egy tabu, a téma valamiért taszít...
Hisz ...és csak röviden. Minthogy a „nyílt levél”-módozat
intézményi szinten válasz- vagy bármiféle visszajelzés nélkül
maradt, úgy döntöttem, hogy tanulmányomat figyelemfelkeltés és megfontolás céljából olyan hivatalokba küldöm el,
amelyek a témában illetékesek, vagy olyan személyekhez juttatom el, akik az ez irányú gondolkodást pozitív irányba tudnák befolyásolni. Tanulmányomat minden alkalommal egy, a
címzettet megszólító, bemutatkozó levél keretében küldtem
el. Ezekben kihangsúlyoztam: minthogy tudatában vagyok
annak, hogy a magyar történelem nincs vagy hibásan, elferdítve van megírva és a „kockásinges lelkületûeket” sem tartom
alkalmasnak a magyar történelem hivatásszerû tanítására,
bár a sürgõs cselekvés szükségességét érzem, válaszként nem
számítok azonnali intézkedésekre. Megjegyeztem: csupán
szeretném „elhelyezni” a „feladatot” egy olyan személy vagy
intézmény kezébe, ami, vagy aki számomra ígéretet, garanciát jelent a szándék napirenden tartására és majdani végrehajtására.
Megemlítek néhányat a címzettek közül.
– Emberi Erõforrások Minisztériuma esetében a címzettek

Átalvetõ
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prof. dr. Kásler Miklós miniszter és prof. dr. Bódis József államtitkár urak voltak. A választ nem maguk a címzettek,
hanem egy helyettes államtitkár jegyezte. Ebbõl idézem a legfontosabb mondatot: „Elfogadva, hogy egyes környezõ országok oktatási rendszerében külön tantárgyként jelentkezik a
nemzeti és az egyetemes történelem, szakmai szempontból
ezt nem tartjuk indokoltnak, a történelem tantárgy ez irányú
kettéválasztását nem tervezzük.” Nem kommentálom.
– Dr .Kövér László házelnök urat ezt követõen szólítottam
meg. Õ az egyetlen a címzettek közül, aki ezt el is olvasta.
Méltató válaszlevelében viszont értésemre adta, hogy a szolgálati utat betartva, munkámat az Emberi Erõforrások
Minisztériumába küldte,- tréfásan kiegészítve: „vissza.
– Dr.Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ
Miniszter úrhoz fordultam ezt követõen még folyó év januárjában. Azóta sem kaptam semmi választ.
– Egy általam nagyra becsült és közismert mûsorvezetõt
kerestem meg idõközben. Vártam visszajelzését. Nem jelentkezett.
Azon, hogy mindezek után gondolataim elég „kafkaiasakká” váltak és mind gyakrabban jönnek vissza a pár napja a
HIR TV CREDO címû mûsorában hallott gondolatai
Szakács Árpádnak , jómagam nem csodálkozom.
Igy, hogy gondolataimmal süket fülekre találtam, úgy éreztem: magamra maradtam és zsákutcába kerültem. Budapest
„elvesztésének” híre 10. 13-án és az ellenzék által a Magyar
Parlamentben bemutatottak viszont felpörgették nálam az
események sodrását és kirángattak abból az indulatos és
mégis bárgyú „na-most-mit-csináljak” címkét viselõ hangulati ködbõl, amibe kerültem. Ezen történések t.i. gyutacsként
adták meg nekem a szükséges lelki löketet ahhoz, hogy segítségért kiáltsak.
Segítségkérésemmel így jutok el most Önhöz! Bátorkodom
kérni Önt, mint az utóiratban megnevezettek egyikét, hogy
(pár)beszélgetéseibe próbálja beemelni és dominánssá tenni
a gyakorlati teendõkrõl szóló beszélgetést, vitát. Kérem,
nézze el nekem az ismétlés „hibáit” vagy tévedéseit és azt,
hogy nem tudom újra és újra nem sulykolni: a nemzet történelmének ismerete az egyetlen mód visszaadni a következõ
fiatal generációnak azt a hitet, ami most nincs, de van a másik
oldalon, és azt a nemzettudatot, ami szintén nincs, és ami a

másik oldalon internacionalizmus vagy neonihilizmus formájában ott van.
Vallom, hogy beszélni kell és ahhoz, hogy rögzüljön, ismételni kell – pont úgy, ahogy a túloldalon teszik. Így cselekednek, hiszen megtanították õket és tudják: a pszichológia bebizonyította, hogy ismétlésre és folyamatos sulykolásra a hihetetlen is hihetõvé válik egyszer. Ez látszott is októberben ….
Igen, beszélni és tûzben tartani kell a vasat addig, míg ott,
ahol kell az az ajtó, az a bizonyos ajtó – ami nekem nem nyílt
meg – ki fog nyílni, addig kell beszélni és ismételni, míg az
értelem fogékonnyá nem válik, míg az érzelem meg nem
szenvedi a saját „epigenetikai” átváltozásait, és amíg a megvalósítás meg nem indul!
Tudatában vagyok annak, hogy a feladat nagyon sürgõs!
Mert az utcákon már ott van az a tömeg, melyet alkotó emberek szemébõl látszik, szinte süt – és ez a félelmetes valóság! –
az a hihetetlen önbizalom és céltudatosság, az a gyûlölettel
teli hit, amivel õket az „agymosodában” félrevezették és felruházták, az a fanatizmus és elhatározottság, ami által hisznek gyõzelmükben, és amivel egyben a még nem agymosott,
de nemzettudattal nem rendelkezõ, tehát tudatlan és üres
lelkû s így megvezethetõ fiatalokat maguk mellé fogják állítani a gyõzelem és a beígért és jutalomnak szánt „új világrend”
elérése érdekében..Ez, a ma folyamatosan gyarapodó és felfrissülõ gyökértelen, múlt nélküli, köldökzsinór nélkül született, történelmétõl megfosztott új janicsártömeg két és fél év
múlva választani fog! Gondolom: még idõben vagyunk. Hat
év talán még elég lesz, hogy ez ne így történjen. Feltéve, ha
mindent meg is teszünk ezért.
Köszönöm, hogy a mindig drága idõbõl, – az Ön idejébõl bõ
két és fél órát írásom elolvasására szánta.
Tisztelettel és köszönettel
Dr. Szatmáry F. Péter PhD
Pápa, 2019. 11. 19.
Utóirat: A következõ neves, nemzeti oldali újságíróktól kértem segítséget:
Magyar Demokrata: Bencsik András fõszerkesztõ és Szentesi Zöldi László fõmunkatárs
Pesti Srácok: Huth Gergely fõszerkesztõ
Hír Tv: Földi Kovács Andrea és Szabó Anett mûsorvezetõk

Nem beszélni, tenni! Vagy most már
a kötelet is mi helyezzük saját nyakunkra?
Síránkozunk, beszélgetünk, töprengünk, és közben udvariasan és szinte észrevétlenül kiengedjük az ország felemelkedésének lehetöségét a nemzeti, családközpontú,
keresztény magyarok kezéböl. Állhatatos, kemény és
becsületes munkával elindultunk a nemzet újjáépítésének útján. Ezt a megújulást néhány okos, gondolkodó
embernek köszönhetjük, a nemzet kitermelte az õt vezetni érdemes elitet. Ennek az elitnek kötelessége, hogy létstabilitást biztosítson a folytatólagos országépítéshez,
nemzetneveléshez. Ezt az utat pedig a lumpenproli tömegekkel szemben erõszakszervezeteink hatalomgyakorlásával lehet biztosítani. Tehát éljünk ezzel az erõvel!
2019. december

Kritika jobbról-balról, külföldrõl és kifordított demokrácia-értelmezés belföldrõl, ami maga az anarchia. Büntetni kell megfelelõ módon a nemzetárulókat, a bizonyítottan Soros- bérenceket, a nemzet vagyonát megdézsmálókat (elévülés nélkül), a trágár nemzet- és személygyalázókat. Nem félni, hanem végre tenni! Ha továbbra is
nagyvonalúskodunk, úriemberkedünk, gyávaságról teszünk bizonyságot. Ez öngyilkosság, egyben a nemzet
elárulása is. Tehát: éljünk a magyar törvények által megengedett, elõírt büntetési lehetõségekkel, azok azonnali
alkalmazásával. Nincs alkú, csak cselekvés, azonnal!
Dr. Gönczy Péter – Németország
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Gondolatok október huszonharmadikán
Kik ezek az emberek a magyar parlamentben és a közéletben, akik évtizedek óta uszítanak Orbán Viktor, megválasztott magyar miniszterelnök ellen, átkozzák, mocskolják, legazemberezik, lelkük fertõjének legmélyébõl gyûlölik õt?
Gyurcsány Ferenc, aki éveken át hazudott az álnokul megszerzett miniszterelnöki székben, akit lenyûgözött a forradalom ötvenedik évfordulóján a budapestiekre lecsapó gyalázatos rendõrterror, most gondolataival kérkedik az õt továbbra
is bálványozó hallgatóságának. Gondolatainak lényege
Magyarország újbóli kiárusításának szándéka, az ország beolvasztása egy egyesült európai katyvaszba, amelyben nincs
többé szabad és független magyar haza, amelyért minden szabadságharcunkat vívtuk. Meg még azt sulykolja, hogy a külhoni magyar ne szavazhasson, mert nem itt fizet adót. Nem
akar tudni arról, hogy a külhoni magyar életét is döntõ mértékben befolyásolja, hogy milyen kormánya van Magyarországnak, meg persze arról se, hiszen fel se fogja, hogy mennyi
„adót” fizetett az elszakított magyar az elmúlt száz évben.
És a legújabb parlamenti performansz „hõsei”, akik képtelenek a legelemibb emberi tisztesség hangján beszélni!
Például az önmagát magas lóra emelõ jobbikos senki, aki
mögött az eszelõs gyûlöletbeszéden kívül nem található semmilyen teljesítmény. Vagy a mindig elborult tekintetû Szabó
Tímea, aki a sajtó- , és egyáltalán a szabadság hiánya miatt
toporzékol, miközben Orbán Viktor és mások ellen megengedett minden elképzelhetõ rágalom, hazugság, akár egészen
a hungarocellbõl összetákolt szobor szétveréséig és fejének
rugdosásáig, minden következmény nélkül.
Vagy itt van a „független” Hadházy, aki nemrég a tv-székházban csúszott-mászott a többi jeles parlamenterrel, Varjú
Lászlóval, a patkányozó, „kurva erõs” ötlettel elõrukkoló
Bangónéval, Kunhalmi Ágnessel, és a többiekkel együtt fetrengett, ajtónak vágódott – most büszkén emelgette a trágár
szavakat lobogtató papírjait. Azon nyomban megkapta az
ATV kitüntetõ figyelmét Rónai Egon magasröptû mûsorában.
És ezeket magyar választópolgárok juttatták az ország legtiszteletreméltóbb közintézményébe! A kedves budapestiek,
akik már letették a garast az olimpia ellen összegyûjtött
260.000 aláírásukkal, most kerületi polgármesternek választották Niedermüller Pétert, aki elévülhetetlen érdemeket
szerzett a gátlástalan hazugságokat tartalmazó Sargentinijelentés létrejöttében és elfogadásában.
Döntõen ugyanezek a választók juttatták európai parlamenti székbe a momentumos, bûbájos Cseh Katalint, akit
végtelenül idegesít az „úgynevezett” magyar nemzeti értékek
védelmének hangoztatása. És Budapest dicsõségére sikerült
Tarlós István helyett Karácsony Gergelyt ültetni a fõpolgármesteri székbe, aki mögött vajmi kevés valós teljesítmény
sorakoztatható fel, miközben Tarlós István és munkatársai tevékenysége nyomán Budapest lett a leginkább ajánlott úti cél
Európában, a legélhetõbb város a térségben, Bécs mögött, és
170 projekt valósult meg, amelyek egytõl egyig a fõvárosiak
jobb életét szolgálják.
Karácsony Gergely XXI. századi Budapestet ígér, úgy,
hogy máris a világraszóló Liget-projekttel kötözködik, és nem

akar atlétikai világbajnokságot. Emellett néhány „aprósággal” fûszerezi a kedélyeket: Miközben lenácizza Wass Albertet (vajon honnan veszi ezt a hülyeséget? A románoktól?).
Díszpolgárrá akarja avatni Demszky Gábort, mert hogy húsz
évig volt a fõváros élén. De, hogy ezalatt mit csinált, hogy például a véres 2006-os október után kitüntette Gergényi Péter
fõkapitányt, a vérlázító rendõrterror parancsnokát, az nem
nyom semmit a latba. Meg pl., hogy azért nem engedett szobrot állítani Vasvári Pálnak, mert a románok, miután
„kiskossuth”-ként büszkén meggyilkolták, háborús bûnösnek
tartják. Meg a négyes metró, stb., stb.
Orbán Viktor, aki Nagy Imre újratemetésén a legigazabb
beszédet merte elmondani, aki, miután munkatársaival kivezette a Gyurcsány-Bajnai-kormány által teremtett csõdközeli helyzetbõl, felszálló pályára állította a magyar gazdaságot;
aki, látva a vészjósló demográfiai helyzetet, bevezette az
egyedülálló családtámogatási rendszert Európában; autópályákkal szelték keresztül-kasul az országot, rekordidõ alatt
rendeztek sikeres úszó világbajnokságot, és felsorolhatatlan,
hogy még mi mindent valósítottak meg.
De, ha mindezt nem tette volna, hanem, csupán Antall
József, a balliberálisok által már-már hírhedtté tett kijelentése (Lélekben 15 millió magyar miniszterelnöke kívánok lenni) után, végre olyan nemzetpolitikát valósít meg, amely egyben tekint nemcsak a Kárpát-medencében elszakított, hanem
a világban szétszóródott magyarságra, támogatja gazdasági,
erkölcsi, lelki megerõsödését, emelt fõvel és egyenes gerinccel való megkapaszkodását ezeréves szülõföldjén vagy a nagyvilágban, akkor is aranybetûkkel írta be a nevét a magyar történelembe. Mindig és mindenben a magyar nemzeti érdeket,
az ország függetlenségét és szuverenitását szolgálta és szolgálja. Szégyene mai valóságunknak, hogy ellene ágálnak
naponta és óránként „Tökmag Jankók” és „hígfejû törpék”.
Milyen jogom van nekem október 23-án ezeket leírni?
Talán azért, mert 1956-ban, 18 évesen marosvásárhelyi orvostanhallgatókként felvettük magnóra Tamási Lajos Piros a vér
a pesti utcán címû versét, lélegzetvisszafojtva drukkoltunk a
szovjet csapatok távozásáért, az eszelõs kommunista diktatúra végéért, és vért akartunk adni a pesti srácoknak és diákoknak. Majd mindezt, meg mást is, a fejünkre olvasva három
társammal együtt kirúgtak az egyetemrõl. Örültünk, hogy
nem kerültünk börtönbe. Egy váradi fémárugyárban dolgozva kellett „bebizonyítanom”, hogy mégis jó lennék orvosnak.
Az akkori Gheorghiu-Dej-féle kommunista humánum
(mintha lett volna ilyen?) révén visszavettek és elvégezhettem
az egyetemet.
Távol áll tõlem, hogy olyan fantasztikus magyarokkal mérjem magam, mint Makovecz Imre, Melocco Miklós, Karácsony Gábor, akiktõl hallottam, hogy életük legnagyobb eseményének tartják 1956-ot. Õk itt voltak Budapesten, én Marosvásárhelyen, de nekem is, 81 éves életem legmeghatározóbb élménye a magyar forradalom volt és marad.
Dr. Kiss András
– egykori nagyváradi belgyógyász és kardiológus fõorvos
Pócsmegyer, 2019. 10. 23
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Fricz Tamás

Itt járt „Európa” a budapesti kampányban
Olyan önkormányzati választáson vagyunk túl, amelyen
elvileg 140 ezer külföldi, európai uniós állampolgár is részt
vehetett. Ebbõl 90 ezren élnek, dolgoznak, tanulnak Budapesten.
Ez tehát valóban egy „európai” választás volt.
És itt említsük meg, hogy Karácsony Gergely mintegy
ötvenezer szavazattal verte meg Tarlós Istvánt október 13-án.
Többek között a Vote4Budapest, illetve a Night Embassy
of Budapest nevû szervezetek együttmûködésével a választások elõtt találkozót szerveztek az érintett magyar és külföldi
állampolgárok között, amirõl a 24.hu rövid tudósításban számolt be. A romkocsmák környékén, a Szimpla Kertben volt
a találkozó, amelyen több magyar politikus is részt vett.
Biztosan kitalálták: ellenzéki politikusok, közülük is
„kiemelkedik” Niedermüller Péter, a VII. kerület immár
gyõztes polgármester-jelöltje, de további – valószínûleg momentumos – képviselõjelöltek is felbukkantak a képeken.
A megszólítottak között gyakorlatilag egy sem akadt, aki
ne az ellenzéki nézetekkel és pártokkal szimpatizált volna. A
Fidesz vezetõje populista, Magyarországon nincs sajtószabadság, nincs demokrácia, a kormány autoriter, nacionalista,
Európa- és bevándorlás-ellenes, a vidéki emberek nem jutnak információhoz és ezért nem látják a valóságot, az egyetemeket (segítek: a Soros-egyetemet) nem szabad elküldeni
Magyarországról – ilyen és ehhez hasonló mondatok hangzottak el.
Az egyik nyilatkozó hozzátette: még nem találkozott az itt
Stoffán György:

„Wass Albert náci”...
– Nyílt levél Karácsony Gergelynek –
Ami az elmúlt napok történéseit illeti, nincs min csodálkoznom. Világos mi történt és hogyan, mint az is világos
elõttem, hogy mi fog következni és miért. Azonban vannak
dolgok, amelyek mellett az ember, ha magyar és keresztény,
nem mehet el szó nélkül. Különösképpen akkor nem, ha
maga is tollforgató…
Nos, az Ön megszólalásai közül egyik sem érdekel, hiszen
Ön nem egy szavatartó ember, így mindegy, ha ígér, köszön
vagy verset mond. A minap viszont olyat mondott egy
magyar íróról, ami – bár Öntõl ez sem szokatlan – ab ovo
hazugság. Gróf czegei Wass Albertet Ön nácinak nevezte.
Nos, én Wass Albertet nem vagyok hivatott megvédeni,
hiszen erre nincs is szükség, mert ezernyi bizonyíték van
arra, hogy ezt Róla csak az oláhok állítják, tekintve, hogy
megírta róluk a való igazat. Ön az oláhok hazudozásaihoz
csatlakozott, amikor fõnökeitõl kapott fõpolgármesterségének elsõ napján nem csak Wass Albert emlékét sértette meg,
de mindazon magyarokét is, akik az Õ könyveit olvassák,
akik becsülik e néhai magyar grófot, az írót, a hazaárulásra
képtelent, az erkölcseiben megkérdõjelezhetetlent, a zseniális tollforgatót, aki könyveinek elsõ soraival odaröpíti az
olvasót Erdély tájaira... és aki soha nem követett el háborús
2019. december

élõ külföldiek között olyan személlyel, aki a Fidesszel szimpatizált volna.
Nem tudni, hogy hány ilyen típusú „érzékenyítõ” találkozót szerveztek meg Budapesten, de feltételezem, hogy jó
néhányat. És a magyar balliberális oldal tette a dolgát, s elmagyarázta az itt élõ külföldieknek, hogy mi itt a „pálya”
Magyarországon, milyen a kormány, milyen Tarlós István és
a többi nacionalista és fasiszta polgármester.
Szóval az önkormányzati választások színtisztán európai
választások voltak. És Európa, pontosabban az itt élõ európai állampolgárok akár el is dönthették, hogy ki legyen
Budapest fõpolgármestere.
Mert meg akarják szabadítani országunkat a nacionalizmustól, a fasizmustól, a populizmustól, a rasszizmustól és a
többi szörnyûségtõl. Hogy a régi TGM-klasszikussal éljek: a
„mucsától”.
Mert pont õk tudják a legpontosabban, hogy mi kell Magyarországnak és mi kell Budapest lakóinak. És bár még az
is lehet, hogy a „benszülöttek”, ha kevéssel is, de többen szavaztak Tarlósra, mint Karigerire, Európa jött, és lehet, hogy
helyreigazította az elrontott szavazati arányt, Budapestet
pedig jó útra térítette.
Köszönjük, Európa, hiszen te jobban tudod, mi kell
nekünk. Köszönjük, hogy segítettél abban, hogy jó útra térjünk, a kozmopolitizmus és a liberalizmus útjára.
Ígérjük, mostantól jók leszünk!
(magyarnemzet.hu)
bûnt, nem ölt, nem üldözte a zsidókat és nem kollaborált
olyan német szervezetekkel, amelyek vagyonokat raboltak el
a munkatáborokba szállított izraelitáktól.
Tehát Ön hazudott, sértegetett és saját magát járatta le az
Önnek kiadott utasítás szerint. És ez is szomorú ebben a
nácizásban.
Szánom Önt, hiszen Önbõl lehetett volna egy jó tartású,
értelmes és szeretetre méltó ember is, ha nem adja el magát
olyan eszméknek és szellemiségnek, amelyek bár jóléttel és
hatalommal kecsegtetnek, mégis a legundorítóbbá változtatják az embert. Önt is. Istennek hála, nem élek már Budapesten, így Önhöz csupán annyi közöm van, hogy kikérjem
magamnak milliók nevében, valamint az USA igazságügyi
hatóságai nevében Wass Albert ekként való rágalmazását.
Ugyanis Wass nem élhetett volna az USA-ban haláláig, ha
bármilyen náci vagy náci kollaboráns cselekedetet követett
volna el. Ez csupán az Ön és az oláhok beteges képzelõdése.
Amely Önöket minõsíti. Mindazonáltal kérem, tartózkodjék
az efféle gyalázkodástól. Hagyja az irodalom megítélését
azokra, akik értik is mirõl beszélnek, s ne keverje a politikát
és az utcanevekrõl való elképzeléseit se a mûvészetekkel, se
az irodalommal, se a zenével...
Ön hajtsa végre azt, amivel megbízták, amiért fizetik, amit
elvállalt. A fõpolgármesteri szék sem nem hatalmazza fel a
nemzet gyalázására, sem nem ad több észt. Ön marad az a
Karácsony Gergely, akivel Wass Albert szóba sem állna.
Mert klasszikust idézve: egy bizonyos szint fölött nem
süllyedhetünk egy bizonyos szint alá.
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Levél a Corvinus Egyetem
egyik professzorától
Köszönöm a meghívást az innováció és identitás szakmai
bemutatóra, szívesen részt is vettem volna rajta, de épp aznap Szegeden vagyok habilitációs opponens, sajnos!
Egy hozzászólást tennék, ha esetleg érdeklõdésre tarthatna számot. Hatodik éve tartok – mindkét félévben – Hungarikumok és örökségmenedzsment címen egy összkari
választható tantárgyat a Corvinuson, ami már 12 kurzus, s
immár cca 700 hallgató végezte el. Ezek 420-450 felvételi
ponttal bekerült hallgatók, az ország értelmiségének az
utánpótlását jelentik, a fiatalság „krémjét” A tantárgy fõ célja éppen a (magyar) nemzeti identitás bemutatása, összetevõinek rendszerezése, államigazgatási, önkormányzati és
üzleti megjelenése. A tantárgyhoz tartozó szemináriumokon, kíváncsiságból többször is felmértem a hallgatók kognitív magyar identitását. Röpdolgozatok százaival igazolhatnám, hogy ezeknek a 19-20 éves fiataloknak a magyar nemzeti identitása úgy a magyar irodalom, magyar történelem, Magyarország földrajza, mint a magyar kultúra, vagy a
magyar mûalkotások, életmûvek, mûvészet, gasztronómia,
találmányok terén: a nullához konvergál. (Csak néhány
példa: a hallgatók 100%-a Katona Józsefet jelöli meg a Bánk
bán zeneszerzõjeként, összekeveri Petõfi és József Attila
arcképét, nem tudja hol van Tokaj vagy Pannonhalma, A
Pál utcai fiúk írójaként Gárdonyi Gézát jelöli be, Színyei
Merse Majális c. festményének címe szerintük a Pán európai
piknik, nem tudják, ki volt Papp László – úszónak, vagy
kardvívónak tartják, amint megtudják, hogy sportemberrõl
lenne szó. Senki, egyetlen hallgató sem ismeri fel a Rákóczi
induló dallamát, hogy Liszt Magyar rapszódiáját vagy akár
a Csárdáskirálynõ ismert melódiáit ne is említsem. Történelmi tudásuk magyar viszonylatban szintén nulla, mintha soha
nem tanulták volna általános, vagy középiskolában ezeket az
ismereteket, amelyek mind a tananyag részét képezik.)
Ez a hihetetlen tudatlanság egy olyan tünet, ami számomra – aki kezdetben evidenciának gondolta egy mai magyar
egyetemista hallgatóról, hogy nem csak attól magyar,
hogy magyarul beszél, hanem van magyar kulturális identitása is - megdöbbentõ.
Tisztelt Hölgyek és Urak: nincs magyar kognitív identitása az egyetemi hallgatóknak, legalábbis a Corvinuson és a
Nemzeti(!) Közszolgálati Egyetemen, ahol oktatom ezt a
tantárgyat és volt (bal)szerencsém felmérni a hallgatók ilyen
irányú ismereteit.
Hogy valamilyen affekciós és akciós identitásuk van, már
bebizonyosodott a magát deklaráltan nemzetinek valló kormány elleni tüntetéseken történõ aktív részvétellel. (Ezek a
tüntetések minden esetben a Corvinus elõl indultak a CEU
irányába.) Illetve a Momentumnak a budapesti egyetemisták közötti népszerûsége is egy akciós „nemzeti” identitás
megnyilvánulása, amennyiben a budapesti össz-ellenzéki
jelöltekre voksolók között kimutatható lenne az arányuk.
A másik megjegyzésem az innováció és az identitás közötti összefüggésre utal. Javaslom, hogy hívják meg Freund
Tamást, aki egy orvosi Nobel díj várományos világhírû agy-
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kutatónk. Nagyszerû elõadó, aki többek között érdekfeszítõ
és érthetõ módon vezeti le, hogy a kreatív egyéniséget (s ez
által az innovatív képességet) felépítõ tartós bioelektromos
idegkapcsolatok (emlékképek, memória-egységek) hogyan
jönnek létre a tudatalattiban felfedezett pacemaker sejtek
döntése nyomán (tudatos akaratunktól teljesen függetlenül s éppen ezért felejtették el a mi egyetemistáink totálisan a
néhány évvel korábban tudatosan bemagolt magyar és történelmi érettségi tételeket is). Freund professzor kimutatta,
hogy a katarzis-okozásra képes érzelmek mellett éppen a
földrajzi, nemzeti, vagyis a helyhez köthetõ identitástudat a
másik ágens, aminek hatására a tudatalattiban mûködõ pacemaker (vagy gátló) idegsejtek megengedik a nagy intenzitású bioelektromos kisüléseket az idegsejtekben egy-egy
érzékelés hatására. Ezáltal tudatunktól és akaratunktól függetlenül, õk döntik el, hogy milyen érzékelt információkból
lesznek memória-egységek, a kreativitás építõkövei. Félreértés ne essék: a mobil Wikipédia ezt nem tudja kiváltani.
Magyarul, röviden: akinek nincsen nemzeti identitása, az
nem lesz innovatív. (Újabban ezzel próbálom „motiválni” a
hallgatókat a magyar nemzeti értékek megismerésére, megszeretésére, megvédésére.
Tózsa István NKE-BCE
Üdvözlettel
Szente B. Levente

XXI. század
a perc embere nem változik,
mert azt hiszi, idõ nincsen, a kor egy állapot
hogy megtehet mindent,
mit elképzel, mert volt, van, lesz
tárgy-démonok foglya lett,
önpusztító, vad és buja kór
így lettünk hát titkokat lesõk,
örökös keresõk, egymásra mutogatók
úgy hisszük, hogy
égbenézõ mindentudók is –
bábeli zûrök között a tisztánlátók,
zavart irányítók
megpecsételt Káin-fiak, falak között bujkálók,
Ábel-i maszkokat cserélõ menybemenõk
és poklokba taszítók, álszent buja hazudozók,
és figyelemkeltõk – mégis, királyokat csinálók
istent játszva, hasonlók angyalokhoz,
ördögi játékszerek, de gonoszt tagadó
semmibe utazók, álmainkban,
a szeretet morzsái után kapkodók
ha vagyunk még, kik létezni, lenni,
gyermekeinkben élni, igazabbul szeretnénk.
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Köz-vélekedések
Az egyik legolvasottabb amerikai konzervatív hírportál, a Breitbart is arról, hogy Donald Trump elnök a
magyar kormányfõ erejét és bátorságát. A cikkhez
számtalan hozzászólás érkezett, az alábbiakban ezek
közül válogattunk.
„Trump Amerikája minden olyan nemzettel összefog,
amellyel közösek az érdekeink és a felfogásunk, mint például Magyarországgal vagy Lengyelországgal, és remélhetõleg
elszigeteli magát a többitõl. Az anarchia, a globalizmus és az
iszlám bevándorlás segítségével megteremtett új világrend
ellenkezik az amerikai konzervativizmussal és amerikai stabilitással”.
(Edmund Burke)
„Magyarország és Lengyelország: a két ország, amely virágozni fog, miközben a többi összeomlik”.
(Tony)
„Soha ne feledjük, hogy a nemzetközi szocializmus, nemzeti szocializmus, marxizmus, sztálinizmus, leninizmus,
progresszivizmus és globalizmus elleni harc 1956. október
23-án kezdõdött el”.
(Boris Badenov)
Szente B. Levente

„Egy fenét populista, Breitbart! Ne írjatok hülyeségeket!
[Orbán] egy hazafi”.
(TCS)
„Valódi reménysugár, hogy léteznek Európában olyan
országok, mint Magyarország és Lengyelország, ha már a
többi zuhanórepülésbe kezdett”.
(lurjen)
„Vásárolj amerikai termékeket, de vásárolj magyar termékeket is!”
(Paul Stable)
„Bár nem fog megtörténni, de szerintem az Egyesült Államoknak el kéne kezdenie megjutalmazni azokat az uniós
országokat, amelyek visszautasítják a[z uniós] fasizmust,
méghozzá erõsebb gazdasági kötelékek kialakításával. Az
elsõ fegyver, amelyet az EU [a kvótát elutasítók ellen] használni fog, gazdasági fegyver lesz és nekünk készen kell állnunk arra, hogy a segítsünk nekik, hiszen egyértelmû, hogy
õk a szövetségeseink és ugyanazon az oldalon állunk”.
(Daneel)
„Orbán Viktor... a legkiemelkedõbb vezetõ Európában”.
(AK)
„Vagy az egész világon. Soha nem ijed meg, soha nem
píszí, és soha nem alkuszik, ha a nemzetérõl és a nyugati
értékekrõl van szó”.
(Local Hero)

E földi szívverésben idelent

„Orbán és az országa lenyûgözõ, a valódi országvezetés és
nemzeti büszkeség iskolapéldája”.
(Robert Kuntz)

hallom –
a fejszecsapások alatt
mintha összeszorított ajkakkal
nyögnének a fák –

„Trumpnak el kéne kezdenie Magyarország melletti Twitter-üzeneteket írni. Hangosan és büszkén. Tudatnia kell az
EU-val, hogy az Egyesült Államok megbünteti õket, ha nem
hagyják békén Magyarországot, Lengyelországot és Csehországot”.
(trobrianders)

aztán ez a hang is elszáll
halkul akár a jaj
és az erdõ és az ember között
valami kimondhatatlannak
egy régi köteléknek
csöndesen nyoma vész
mint az az álom amelyben
felsejlik sokszor
egy bús favágó
szöveg nélküli fütyülése
esténként a kályha melegénél
a lazán összekulcsolt kezek között
akár a nyugtalan lélek
hát felidéznél te mindent
mindent miben kapaszkodni kéne
míg e földi szívverésben idelent
dadogó lelkiismerettel dacolva még
négy fal közé szorul az ima
ilyenkor talán
el is hisszük egy kicsikét
hogy Isten is
vélünk együtt
a maga erdejében
szépen nyugovóra tér
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„Orbán egy valóra váló csoda. Isten áldja!” (Iwasonemore)
„Trump és Orbán – nagy emberek a politikai nyúlbélák korában”.
(Old Goat)
„Talán Orbán odaadhatná Trumpnak a [határkerítés] tervrajzait”.
(Rick Jones Deplorable)
„Vakációzzunk Magyarországon! Gyönyörû ország ezeréves történelemmel! És az egész család számára biztonságos”.
(Beach girl)
„Így van, ráadásul vendégszeretõk, a nõk pedig bámulatosak”.
(Gino Santanglo)
„Orbán szembeköpte az ördögöt. Imádom!”
(Anita Rabar)
„Ausztrál vagyok, és mi nagyon is tudunk Orbánról. Az új
világ hõseinek csarnokába jutott és õszintén hálásak vagyunk
a [magyar nemzet] bátorságáért és áldozataiért”
(Vivian Tzamis)
„Én is ausztrál vagyok, és [Orbán] megtestesíti a különbséget az önzõ politikus és az országát szolgáló államférfi között”.
(Mike)
„Higgyétek el, akik igazán szeretik a hazájukat, azok tudják, ki Orbán. Egy valódi hõs, a magyarok pedig nagyon szerencsések”.
(Artaxerxes)
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A neten olvasható interjút kihagyhatatlannak véljük, a másodközlés odiumát vállalva érezzük
kötelességünknek eljuttatni olvasóinkhoz, a szerzõ kinyilvánított szándékának megfelelõen

„A magyarok 1918 elõtti hibáit ismétlik
meg a románok”
Demkó Attila a magyar–román ügy geopolitikai vetületeirõl
A bukaresti propaganda ellenére Romániában nem
rendezett a magyarkérdés, és nem is lehet az, amíg nem
adják meg az autonómiát, ami nélkül nincs biztosítéka a
magyar megmaradásnak – állapította meg a Krónikának
adott interjúban Demkó Attila budapesti biztonságpolitikai szakértõ.
A tavaly a székely szabadság napjára idõzítve napvilágot látott, Magyarországon sikerkönyvvé vált, kötelezõ
olvasmánynak is nevezett MÁGLYATÛZ címû geopolitikai thriller (akkor még David Autere álnéven publikáló)
szerzõje úgy véli, nem sok hiányzott, hogy az úzvölgyi események ne eszkalálódjanak véres konfliktussá, ugyanakkor kifejti azt is, milyen mértékben foglalkoztatja a nagyhatalmakat a magyar–román kérdés.
– Érte-e bármilyen kellemetlenség a román hatóságok részérõl,
amikor könyve bemutatása céljából az elmúlt idõszakban többször is megfordult Erdélyben? Nem merült fel gond például a
határátkelésnél?
– Nem, mert szerintem elég bölcsek ahhoz, hogy belássák,
nem érdekük ezzel így, retorziók bevetésével foglalkozni, csak
tovább növelnék a figyelmet a Máglyatûzre. Annyira viszont
sajnos nem bölcsek, hogy rájöjjenek, mégis érdekük lenne a
tanulságokat megfogadni abból, hogy van itt egy probléma.
Ám nem én vagyok a probléma, és nem is ez a könyv.
– Már csak azért is kérdezem, mivel a Máglyatûz hûen és kendõzetlenül leírja, miként viszonyul a bukaresti hatalom az erdélyi magyarok jogköveteléseihez, fiktív elemeket valós történetekkel vegyítve mutatja be Romániának az 1,2 milliós nemzeti
közösséghez való viszonyulását. Másokat ennél kevesebbért is
kitiltottak már az országból.
– Egyelõre nem történtek retorziók, viszont nagyon jól tudják, hogy elég sok kapcsolatom van a világban, és ha velem
ilyesmi történne, annak Budapesten túl is lenne lenyomata.
Ettõl függetlenül megléphetik, számolok azzal, hogy egy nap
nem engednek be Erdélybe. Holott nem a románok provokálása a célom, hanem hogy felhívjam a figyelmet egy problémára. Arra, amelyrõl számtalan román õszintén azt hiszi, hogy
nem létezik, mert európai szinten megoldották a kérdést,
mások pedig úgy gondolják, hogy már eddig is túl sokat adtak,
tekintettel a magyarság 1918 elõtti, szerintük „rettenetes”
viselkedésére. Látni kell, hogy részben az 1918 elõtt a románokat a magyarok részérõl valóban sújtó megkülönböztetés,
de elsõsorban az elképesztõ történelemhamisítás és propaganda miatt a románság jelentõs részében rendkívül sötét kép
él a magyar idõkrõl. Sokan túlzásnak vélik a magyar közösségnek eddig nyújtott jogokat is. Csupán a románok kis része érti
a helyzetet, és látja be, hogy tenni kellene valamit, de még

eme szûk réteg számára sem nyilvánvalóak a potenciális
veszélyek. Ugyanis nemcsak rólunk van szó, ez nem magyar–román kapcsolatrendszer csupán, nem légüres térben
élünk. A két nép viszonya geopolitikai szintû kérdés is, a térség egyre inkább kezd geopolitikai küzdelem tere lenni.
– A geopolitikai thrillerként meghatározható mûfajban megírt
könyv alapmotívuma, hogy véres konfliktus robbant ki Erdélyben románok és magyarok között, amelyhez hasonlóra 1990-ben
Marosvásárhelyen volt példa a fekete március idején. Mi volt az
alapvetõ cél a könyv megírásakor? Bemutatni az erdélyi magyarok helyzetét, felhívni a figyelmet a romániai nemzetiségi kérdés
megoldatlanságára, esetleg geopolitikai kontextusba helyezni azt,
hogy az ilyen gócpontokkal kezdeni kell valamit?
– Ez mind. Részben az volt a célom, hogy bemutassam a
mai magyarországi közönség számára ezt a kérdést, másrészt
az is, hogy a Kárpát-medence egyes területein élõ nemzetrészek megismerjék egymás helyzetét, éppen ezért esik szó a
kulcsfontosságú erdélyi vonulat mellett Délvidékrõl,
Felvidékrõl, sõt Kárpátaljáról is. Reménykedem benne, hogy
a már majdnem kész angol fordítás után egy nap megszületik
a Máglyatûz román fordítása is, amely nyilván jobban el fogja
magyarázni majd a történéseket, hiszen kontextusában se a
románok, se az amerikaiak nem értenek meg sok mindent. A
románok azért, mert nem tanítják meg nekik a valódi történelmüket, az angolszász világban meg senkit nem érdekel,
hogy mi történt. Hármas cél vezérelt: a magyarországi társadalom tájékoztatása, a határon túlra „került” magyar közösségek egymással való megismertetése, továbbá hogy kerüljön
kicsit fókuszba Nyugaton a magyar–román, a magyar–szlovák,
valamint valamilyen szinten a délszláv problémakör. Ez többnyire megvalósult, hiszen a Délvidéken kívül a Máglyatûz a
Kárpát-medence valamennyi nagy magyar közösségéhez eljutott már, valamint külföldön is volt visszhangja.
– Könyvének fõhõsei a szó szoros értelmében harcolnak az
erdélyi magyarok jogaiért, erõszakkal – robbantással, vadászgép
lelövésével, politikus likvidálásával stb. – megtorolva a többségi
hatalom elnyomását és visszaéléseit. A Máglyatûz többek között
ezáltal is azt üzeni, hogy az elmúlt harminc évben folytatott, az
apró lépésekre és a bukaresti kormányokkal folytatott alkudozásokra alapozó erdélyi magyar politika kudarcot vallott, kibékíthetetlen ellentét dúl a két fél között. Ennyire borúlátó a
román–magyar kérdés rendezésének esélyeit illetõen?
– Fontos leszögezni, hogy a könyvben ábrázolt állapotokhoz
képest a jelenlegi helyzet még az úzvölgyi katonai temetõ
körüli történésekkel, valamint az összes többi, a Máglyatûz
megjelenése óta eltelt idõszakban bekövetkezett, rendkívül
negatív eseménnyel együtt is jobb. A könyv nem a mai
Romániáról szól, még nem tartunk ott, azt gondolom, továbbra is van esély arra, hogy békésen rendezzük a dolgainkat,
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ezen dolgozni kell. De ha azt gondoljuk, amit a román politika folyamatosan hangoztat, és Klaus Johannis államfõ is ezt
mondta nemrégiben, mégpedig hogy ezek rendezettek, akkor
nem a valóságból indulunk ki. Merthogy a magyar–román ügy
nem rendezett, és ez az alapkérdése a könyvnek. Úgy látom,
hogy a rendezés elsõsorban a román félen múlik. Említette
Marosvásárhelyt. Nos, a magyarság 1990-ben is kinyújtotta a
kezét, cserébe kapta a fekete márciust. Magyarország a
NATO-tagsága elnyerése után támogatta Romániának a
katonai szövetséghez, majd az Európai Unióhoz való csatlakozását. Cserébe nagyon keveset kaptunk a román ígéretekhez képest, azt is sokszor felemásan. Mostanában pedig
elkezdték visszavenni azt is, amit adtak. Persze nem mondhatjuk, hogy nem történt elõrelépés az elmúlt harminc évben – a
Ceauescu-idõszakban nyilván nem lehetne mondjuk magyar
napokat rendezni Kolozsváron, ahol magyar konzulátus se
mûködhetne –, voltak gesztusok román részrõl is, csakhogy ez
kevés a valódi megegyezés létrejöttéhez. Mégsem látom kikerülhetetlenül konfliktushoz vezetõ problémának a mostani
helyzetet, van lehetõség a megbékélésre, mert Magyarország
és az erdélyi magyarság nyitott. A valódi megbékélés nagyon
is román érdek, mert a geopolitikai konfliktusok legnagyobb
vesztese Románia lehet. Miközben a Máglyatûz a romániai
belsõ folyamatokról is szól, arról, hogy bizonyos román
körökben ismét elõveszik a magyarkártyát, a fõ vonala mégis
az, hogy mindezt kintrõl, külföldrõl is látják, és ki is használják. A románokkal abból kiindulva kell tárgyalni, hogy állításukkal ellentétben a magyarkérdés nem rendezett, és nem is
lehet az, amíg nincs autonómia – ráadásul területi önrendelkezésrõl nemcsak a Székelyföld, hanem a Partium magyar
többségû részeinek esetében is beszélni kell –, egész egyszerûen azért, mert e nélkül nincs biztosítéka a magyar megmaradásnak. Látjuk, hogy bármi visszavehetõ, éppen ezért amíg
nem léteznek alkotmányos szinten rögzített biztosítékok, amiket nem tudnak egyszerû jogszabályi döntéssel megváltoztatni, addig nem lehet rendezettnek tekinteni a kérdést.
Nyilván nem az én tisztem megítélni, de az erdélyi magyar
közösségben egyre inkább látható az RMDSZ politikájából
való kiábrándulás. Az elmúlt választásokon is láttuk, hogy lefelé halad az alakulat. Rengeteg embertõl hallom Partiumtól
Székelyföldig, hogy – idézem – „már befogott orral, félrefordított fejjel” szavaznak az emberek az RMDSZ-re, ezért a
vezetõknek el kellene gondolkodnia azon, hogy miért és
mennyi támogatót veszítettek el. Lehet, hogy a lassú építkezés
politikája inkább a lassú lemorzsolódásé: ha öt kis lépést
teszünk elõre, és két nagyot hátra, akkor ugyanott vagy hátrébb vagyunk. Az erdélyi magyarságban szó szerint egymillió
különféle vélemény van a kérdésrõl, de ahogy érzékelem,
egyre kevesebben gondolják, hogy a jelen politika biztosítaná
a magyar közösség fennmaradását.
– Akkor feltételezem, hogy nem volt véletlen a könyv megjelenésének idõzítése éppen a székely szabadság napjára, amely már
egybeforrt a székelyföldi, erdélyi autonómiatörekvésekkel.
– Pontosan. A magyar–román megbékélés kizárólag az
autonómián, valamint a magyarság nemzetként, nem pedig
kisebbségként történõ elismerésén alapulhat. Mert a magyarság Erdélyben nem kisebbség, hanem nemzet. Kétségtelenül
hiba volt, hogy 1918 elõtt a románokat nem ismertük el nemzetként, csak kisebbségként, és a románok éppen ezt a
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magyar hibát ismétlik most meg. Holott Erdély elképzelhetetlen az ezer éve itt élõ magyarok nélkül, akikhez a régió kulturális, építészeti értékeinek nagyobbik része fûzõdik történelmileg. A románok elé kell tárni, akár tetszik nekik, akár nem,
hogy Románia éppen azokat a hibákat követi el, mint 1918
elõtt Magyarország,.
– A könyve alapján is nyilvánvaló, ami a romániai magyarok
számára több évtizedes tapasztalat: a nagyhatalmakat jobbára
csak olyan értelemben érdekli a kisebbségbe szakadt magyarok
sorsa, hogy miként használhatják ki a saját érdekeik mentén.
Miként lehetne mégis érzékennyé tenni Washingtont, Londont és
Berlint a trianoni igazságtalanságból fakadó problémák megoldása iránt?
– Én a racionális mezõre próbálom terelni a magyar érvelést, hangsúlyozva, hogy a valódi magyar–román rendezés
nyugati, NATO- és EU-érdek. Látni kell, hogy az Egyesült
Államoknak globális hatalomként sok húsba vágóbb problémája is akad, mint az erdélyi magyarság kérdése. A magyarság megmaradása rajtunk kívül senki mást nem érdekel, még
Németországot, Franciaországot se, Amerikában pedig senkit
nem foglalkoztat, hogy lesz-e száz év múlva magyar szó
Kolozsváron. Legyünk õszinték: bennünket mennyire érdekel
a navahó indiánok vagy a Dél-Amerikában élõ kisebbségi csoportok sorsa? Az viszont az Egyesült Államokban is érdekel
komoly embereket – tudom, mert meghallgattak –, hogy az
amerikai szövetségi rendszernek ez a része milyen állapotban
lesz öt vagy tíz év múlva. Másokat még jobban érdekli a kérdés – önérdekbõl. Oroszország például láthatóan figyel
Erdélyre – persze nem biztos, hogy a mi kedvünkért. A könyv
elején szereplõ, a II. világháború utáni rendezés eredményeinek esetleges felülvizsgálatáról szóló, Vlagyimir Putyintól
származó idézetet nem én találtam ki, az valós, és az is üzenetértékû, amikor elneveznek Erdélyrõl egy orosz ezredet,
vagy amikor Vlagyimir Zsirinovszkij kijelent dolgokat.
Romániának azért elég sok üzenetet küldtek az utóbbi idõben
az oroszok, akiknek nem kell felhívni a figyelmét a
román–magyar kérdésre, az amerikaiaknak, angolszászoknak
viszont igen. Washingtont kizárólag az érdekli, hogy milyen
állapotban vannak a befektetései, a katonai támaszpontjai.
Ha az amerikaiak azt látják, hogy az általuk épített szövetségi
rendszer megbontható, akkor már õk is érdeklõdni kezdenek.
Márpedig az úzvölgyi események eljutottak egy olyan szintre,
amelynek alapján talán már felfogták: ha ott valami elfajul,
akkor halottak is lehettek volna. Az igazságtalanság geopolitikailag értelmezhetetlen fogalom, az igazság nem politikai,
hanem erkölcsi kérdés, ami viszont száz év elteltével semmilyen szerepet nem játszik. Lloyd George nagy problémának
nevezhette, hogy az elsõ világháború után úgy adtak oda
hárommillió magyart a szomszédos országoknak, mint egy
marhacsordát, de ez ma már egy brit miniszterelnöknek eszébe se fog jutni. Egy brit, német vagy amerikai politikus esetleg azt veti fel, hogy itt van ez a két ország, amibe sokat fektettünk, és nehogy már egymásnak essenek, nézzük meg, mi
történik valójában. És akkor ki fog derülni az úgymond
magyar igazság, hogy mi eddig rendkívül türelmesek,
kompromisszumkészek, béketûrõek voltunk a románokkal,
szerbekkel, ukránokkal, szlovákokkal, de nem biztos, hogy
mindig mindenki ilyen béketûrõ lesz, és nem csúszik el valami
akár egy véletlen folytán. Nem állítom, hogy valaki feltétlenül
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tervez valamit, de képzeljük el, mi történik, ha valaki visszaüt
az Úzvölgyében, amibõl újabb és újabb visszaütés lesz, majd
emberek halnak meg. Ez megtörténhet. Éppen azért beszéltem errõl a székely szabadság napjának apropóján, mert ez az
egyik legeklatánsabb példája az ütközésnek, a székelyek szabadsága és autonómiája olyan cél és szimbólum, ami a leginkább zavarja a román közvéleményt.
– Mivel magyarázza azt a kettõsséget, hogy miközben Románia
elutasítja az autonómiát, kifejezetten igényt formál azzal a
Moldovai Köztársasággal való egyesülésre, ahol a szakadár
Transznisztria három évtizede befagyott gócpont, Gagauzia pedig
éppenséggel autonóm terület?
– A telhetetlenség 1918-ban is jellemzõje volt a román politikának, messze túl kívántak terjeszkedni a román többségû
etnikai területeken. Egyébként napjaink magyar–román konfliktusának éppen ez az egyik alapja. Nem mondom, hogy DélErdély vagy Máramaros nem volt román többségû, ám a
Románia által bekebelezett régiók közül nagyon sok nem volt
az, sõt Románia még ennél is többet akart, ismerjük a
Tiszáról való álmodozást. Ehhez képest a moldovai egyesülés
vágya nem is olyan telhetetlen, szerintem azonban illúzió azt
gondolniuk, hogy a moldovai–román egyesülés egy napon
bekövetkezhet úgy, hogy a gagauzoktól elveszik az autonómiát, miközben a székelyeknek nem adnak, és mindez majd
békésen fog végbemenni. Tehát vagy csak szólam számukra az
egyesülés, amit nem akarnak igazán, vagy ha valóban akarnák, akkor az elsõ dolog az lenne, hogy megadják a székely és
partiumi autonómiát, és geopolitikai szempontból is kiegyeznének a magyarokkal, hogy Magyarország stabil háttér legyen
Románia mögött. Na és persze azért is, hogy a Moldovában
élõ gagauzok, bolgárok, oroszok, ukránok ne rettegjenek
Nagy-Romániától, amely gyûlölt emlék a Besszarábiában élõ
kisebbségek számára. Noha Románia irtózatos pénzeket fektet annak bizonygatásába, hogy 1920 és 1940 között micsoda
Kánaán volt Nagy-Románia része lenni, ezt õk nem úgy élték
meg. Románia nem volt igazán sikeres Besszarábiában, és
ahhoz, hogy vonzó legyen a Moldovában élõk számára, változtatnia kellene azon, ahogy most kinéz. A román politikára
sajnos az jellemzõ, hogy szerinte mindig igaza van és nem igazán akarja beleélni magát a mások helyzetébe, újabban pedig
létezik egy olyan tudat is, hogy az Egyesült Államok mögötte
áll. Még ha Donald Trump csak vicces gesztusnak, ajándéknak szánta a Klaus Johannisnak a Fehér Házban átnyújtott,
Make Romania Great Again (Tegyük ismét naggyá
Romániát) feliratú sapkát, a románok ettõl függetlenül még
ezt is félreérthetik, ha akarják.
– Októberben a Frankfurti Könyvvásáron lát napvilágot a
Máglyatûz angol nyelvû fordítása. Politikai, kormányzati körökben is tisztában lesznek azzal, hogy a korábban a magyar védelmi minisztériumban, valamint a miniszterelnökségen tevékenykedõ szerzõ nem „egyszerû” író, nemcsak leírásokból és a fantáziájából inspirálódott, hanem a terepen gyûjtött információk,
valamint az egyszerû halandó számára elérhetetlen dokumentumokból is szerezte ismereteit. Milyen visszhangja lehet majd az
angol változatnak, mennyire fogja elgondolkodtatni a nyugati
kancelláriákat a kelet-közép-európai nemzetiségi kérdés?
– Bizonyos kutatóintézetekben, háttérintézményekben biztosan olvasni fogják az angol verziót. Már csak azért is, mert
ismernek és elküldöm nekik. Sok helyen jártam, sok ismerõsöm van különféle pozíciókban. Nehéz megmondani, milyen
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lesz a visszhangja. Akik eddig olvasták a Máglyatüzet, érthetõnek nevezték a politikai üzenetet, és élvezhetõnek találták
„kémregényként” is. Az angol változat, a „Cár haragja” (The
Tsar’s Fury) kicsit más lesz, több orosz tematikával és akcióval. Nehéz megtalálni azt az egyensúlyt, ami még olvashatóvá,
pörgõvé teszi, ugyanakkor olyan mélysége is van, hogy feltárja a térségünkben tapasztalható problémákat, veszélyeket.
Pozitív visszhangban bízom, de hogy a hatása mekkora lesz,
azt egy-két év múlva fogjuk látni. Nagyon fontos, hogy a
könyv nem Románia és nem a románok ellen készült, elsõsorban román érdek ugyanis, hogy ez a kérdés ne legyen probléma számukra a következõ évtizedekre, ne legyen kihasználható külsõ erõk által. A románok igazsága is „eladhatóbb”, ha a
mások igazságát nem nyomják el. A magyar vagy orosz
viszonylatban megtörtént román sérelmek, történelmi traumák sokkal érthetõbbek, akár szimpatikusabbak lehetnének,
ha Románia reálisabban viszonyulna a saját történelméhez,
cselekedeteihez, az elmúlt száz évéhez. És itt nemcsak érzelmekrõl van szó, Románia számára a gyakorlatban is nagyon
fontos, hogy prezentálható legyen mondjuk Moldova népe
számára, ha esetleg egy nap arra fordulnak az események,
hogy sor kerülhet az egyesülésre. Nem tartunk ma itt, a mai
Románia még a románság számára sem vonzó, ezt mutatja a
világszinten is rekorder kivándorlás. A százéves román teljesítmény sok szempontból kudarc, nemcsak a magyarkérdésben, hanem számos más területen is. A kellõ önvizsgálatnak
azonban kevés jele van. Remélem, a Máglyatüzet románok is
fogják olvasni, és elgondolkodtatja õket arról, mit is tesznek.
Dr. Demkó Attila Biztonságpolitikai szakértõ, a Máglyatûz
címû, 2018-ban kiadott és eddig három kiadást megélt regény
írója. 1976-ban született Budapesten, egyetemi tanulmányait az
Eötvös Loránd Tudományegyetem történelem és politikaelmélet
szakán végezte. Doktori disszertációját Észak-Írországról, az írbrit konfliktusról írta. Biztonságpolitikai tanulmányait Genfben
végezte 2004–2005-ben. 1999–2002 között a budapesti Miniszterelnökségen, 2002–2018 között a Honvédelmi Minisztériumban
töltött be különféle pozíciókat. 2012–2014 között Brüsszelben, a
magyar NATO-képviseleten vezette a védelempolitikai szakterületet. 2014–2018 között a Honvédelmi Minisztérium stratégiai kérdésekért felelõs fõosztályának vezetõje volt. Jelenleg a
Máglyatûz angol kiadásán dolgozik.
Rostás Szabolcs, Krónika, 2019. szeptember 16.
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Kérdések a román történészekhez
1. Feltételezve, hogy a románok állandó lakosai voltak
azon földnek, melyet ma Erdélynek hívnak, s ahonnét a
római telepeseket és légiókat Kr. u. 270 körül kivonták, és
tekintve, hogy a rómaiakat ott követõ népek: a gótok, hunok,
gepidák, avarok, bolgárok mind elsöprõdtek a népvándorlás
sodrában, miközben – a dáko-román elmélet követõi szerint
– a románok elei ugyanott „barlangokban élve” megmaradtak, jó lenne tudni, pontosan mely barlangokban élték túl
észrevétlenül a háborúkkal teli hat évszázadot a magyar honfoglalásig?
És hol vannak az idevágó régészeti bizonyítékok: hálófülkék, edénytöredékek és egyéb háztartási eszközök, szemétdombok és más leletek, amelyek tanúsítják a „dáko-román”
tömegeknek ilyen barlangokban folytatott állandó életét?
2. Minthogy a dáko-román elmélet követõi azt állítják,
hogy a románok a IV. vagy V. században vették fel a kereszténységet a ma Erdélyként ismert földön, tudni szeretnénk a
románok „dáko-román” õseinek olyan lehetséges alkotásairól, amelyek jól rejtett barlangokban fennmaradhattak
volna, például – vallásos alkotások az állítólagos megkeresztelkedés elõtti idõszakból; – vallásos alkotások a megkeresztelkedés és a románoknak a Magyar Királyság okmányaiban
a 13. század elején elõször történt említése között. Különösen érdekelnének bennünket feliratok (akár dák, akár
latin nyelven az elsõ idõszakból és latin vagy új-latin nyelven
a másodikból) barlangtemplomok falain, sírköveken vagy
egyéb kultikus tárgyakon. U.i. a római civilizáció ilyen tanújelei nem hiányoznak más területeken, amelyek valaha a
rómaiak birtokai voltak.
3. Mi a magyarázat arra, hogy a románok nyelvében
Erdélynek sem a dákoktól származó neve (ha ilyen egyáltalán volt), sem a tartomány római neve (Provincia Dacia)
nem maradt meg? Miért volt szükséges a románok õseinek
az ómagyar Erdei nevet kölcsönözniük, amit némi hangtorzítással mindmáig Ardeal-nak neveznek?
4. A 19. században élt Alexandru Cihac román nyelvész
elemzése szerint (Dictionnaire étymologique de la langue
roumainé) a román nyelv szókincse akkor a következõ összetételû volt: 45,7% szláv, 31,4% latin, 8,4% török, 7,0%
görög, 6,0% magyar, 0,6% albán, és valamelyes ismeretlen
eredetû, de dák eredetû egy sem. Hol vannak a dák maradékok?
5. Mivel lehet magyarázni, hogy számos, feltûnõen közös
vonás van az albán és a román nyelvben? A történettudomány nem tud arról, hogy az albánok elei Erdélybõl vándoroltak volna a történelmi Albánia területére, viszont Albánia
szomszédságában már a 10. században nagy terjedelmû oláh
(vlach) szállásterületek léteztek. Arumun és Megleni románok ma is élnek ott jelentõs számban.
6. Miért volt a románok liturgiája (egyházi szertartási
nyelve) Erdélyben még a 19. században is szláv (tehát sem
latin, sem görög, de még oláh/román sem), és miért volt az
oláh/román papság olyan sok tagja évszázadokon át szerb
vagy bolgár eredetû?
7. Mi a magyarázat arra, hogy a rómaiak állítólagos leszármazottai között még a papok is nem a latin írást, hanem a
cirillt használták még a 19. században is? Ha a románok
2019. december

dákó-román õsei a tõlük elvárható latin betûket késõbb cserélték fel a cirillel - amely csere nem történhetett a 9. század
közepe elõtt (mert korábban cirill írás nem létezett) -, akkor
miért történt ez a csere Erdélyben, a Magyar Királyság területén, ahol semmilyen más népcsoport nem használt cirill
írást a törökök elõl menedéket kérõ szerbek és oláhok elõtt?
Mi értelme lett volna egy ilyen cserének Magyarországon?
8. A Regestrum Varadiense (Váradi regesztrum) a nagyváradi püspökségnek egész Kelet-Magyarországra kiterjedõ
illetékességi területén 1205 és 1238 között lefolyt istenítéleti
perekre vonatkozó hivatalos feljegyzéseit tartalmazza,
melyekbõl kb. 600 helységnevet és kb. 2500 személynevet
gyûjtöttek ki. Egyik lista sem tartalmaz egyetlen olyan nevet
sem, mely oláh/román eredetû volna. Mi ennek a magyarázata?
9. Mi a magyarázata annak, hogy az állítólag dák és római
õsöktõl származó oláhok/románok - jóllehet a dákoknak voltak megerõsített városaik, a rómaiak pedig messze földön
híresek voltak nagyszerû városok építésérõl – egyetlen várost
nem létesítettek Erdélyben, sem a magyar honfoglalás elõtt,
sem azután? Mi több: az oláh/román nyelvben az „oras”
(város) szó az ómagyar waras kölcsönzése?
10. Erdély településtörténete azt mutatja, hogy a 13. század végén 511 falunévbõl csak 3 volt román eredetû. Talán
csak a 13. században kezdtek a románok Erdélybe bevándorolni?
11. Mi az oka annak, hogy Erdélyben egyetlen folyó vagy
nagyobb patak neve sem román eredetû?
Dr. Kazár Lajos, Australian National University, Canberra
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Kövér: Székelyföldnek történelmi kárpótlás jár
Budapestrõl és Bukarestbõl is
Kövér László szerint Székelyföldnek és a székelységnek történelmi kárpótlás jár Budapestrõl és Bukarestbõl egyaránt.
Az Országgyûlés elnöke Székelyudvarhelyen beszélt errõl, a
Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ (SZÉK) felújított épületének avatóünnepségén.
Kövér László úgy vélte: a székelyek mindkét fõvárosból
elvárhatják a jó szót, mert Románia és Magyarország erkölcsi értelemben egyaránt adósa a székelységnek. Székelyföld
és népe ugyanis ezer év alatt Magyarországnak, száz év alatt
Romániának adott többet, mint amennyit visszakapott tõlük
– jelentette ki. Hozzátette: a 21. században sem Románia,
sem Magyarország nem akarja elveszíteni a saját gazdasági
erõforrásai fölötti rendelkezést, a szülõföld megtartó erejét,
értékteremtõ munkavállalóit, ezért mindkét országtól elvárható a cselekvés azért, hogy mindez Székelyföldön se történhessen meg.
A házelnök szerint ez Romániának állami, Magyarországnak pedig nemzeti kötelessége, emellett a közös regionális érdek is ezt kívánja. Magyarországnak érdeke, hogy
Románia is hozzáadjon Közép-Európa erejéhez, Romániának pedig érdeke, hogy ne vesztese, hanem egyik nyertese
legyen Közép-Európa politikai és gazdasági megerõsödésének. „Mindkét esetben az út Székelyföldön és Erdélyen keresztül vezet” – állapította meg Kövér László.
A házelnök Budapest és Bukarest múltbeli hibáinak tulaj-

donította, hogy Székelyföld a megfelelõ infrastruktúra hiánya és az örökös tõkehiány miatt a múltban Magyarországnak, jelenleg pedig Romániának az egyik legelhanyagoltabb
régiója.
Az Országgyûlés elnöke megkövette a székelységet azért,
hogy az 1867-es osztrák-magyar kiegyezést követõen az Országgyûlés a liberális gazdaságpolitika jegyében a birtokrendezési törvényekkel felszámolta az addigi székelyföldi közösségi tulajdonformát, amely a legerõsebb gazdasági kapocs
volt a székely ember és a szülõföldje között.
Kövér László felidézte: Székelyudvarhely önkormányzata
megelõzte a magyar államot, amikor három évvel a Sapientia
Erdélyi Magyar Tudományegyetem létrehozása elõtt 1998ban magyarországi egyetem kihelyezett tagozatát fogadta a
városba, és a székelyudvarhelyi felsõoktatást fenntartotta,
bõvítette. A házelnök elérkezettnek látta az idõt, hogy a magyar állam által fenntartott erdélyi Sapientia egyetem is szakot vagy szakokat indítson Székelyudvarhelyen.
A Székelyudvarhelyi Egyetemi Központban jelenleg az
Óbudai Egyetem könnyûipari mérnöki alapszakán, az Edutus Egyetem kereskedelem és marketing alapszakán, a
Pannon Egyetem vidékfejlesztési és agrármérnök alapszakán, illetve a Budapesti Gazdasági Egyetem turizmus-vendéglátás szakán tanulhatnak székelyföldi diákok.
(hirado.hu)

Nagy D. István

„Mi vagyunk az urak itt” szlogen szellemében. Az is borítékolható, hogy amint a centenárium évének rendezvényei, ez
is belefullad majd a felszínes hazafiság tengerébe. És újabb
kifejezõje lesz a mindenkori román hatalom abbéli frusztrációjának, hogy a magyar közösség százévnyi elnyomás ellenére sem volt hajlandó felszívódni vagy beolvadni, akadályozva
– a 21. században egyébként végleg tárgytalannak tekinthetõ
– tökéletes román nemzetállam megvalósulását.
Hogy mennyire földhözragadtak mind e tervezet, mind
más hasonló, a Magyar Országgyûlés 2020-at a Nemzeti
Összetartozás Évének nyilvánító döntése utáni megnyilvánulások kiagyalói, jól mutatják a jogszabály-kezdeményezés
indoklásában szereplõ kijelentések. Ezek szerint a békediktátum torz beállítása, a történelemhamisítási próbálkozások, az „egyesek” által újból terjesztett revizionista álláspontok késztetik õket e lépésekre.
E sorokat olvasva akaratlanul is a bibliai közmondás jut
eszünkbe: más szemében a szálkát is meglátja, a sajátjában a
gerendát sem. Kérdeznénk tisztelettel: az úton-útfélen emlegetett egyesülés a Moldovai Köztársasággal, újabban az
Észak-Bukovina irányába való vágyakozó kacsingatás, a
Tiszáig terjedõ NagyRománia-térképek ereklyekénti mutogatása -mégis milyen jelzõvel illetendõ? És ha már itt tartunk, mi lenne, ha azt a rengeteg energiát, amelyet arra
pocsékolnak, hogy állandóan emlékeztessenek: „ez itt
Románia, és az is marad”, abba fektetnék, hogy a magyar
közösség jól érezze magát ebben az országban, amely tetszik,
nem tetszik, de a szülõföldje.
3szek.ro

Más szemében a szálkát...
Ha anakronisztikus, elvakult, nemzetféltõ megnyilvánulásokból netán hiány lenne, bizonyosan akad, aki ezt a tûrhetetlen állapotot azonnal orvosolja. Az aktuális buzgómócsing
szerepet a Szociáldemokrata Párt két politikusa, a meredek
megnyilvánulásairól már eléggé ismert Serban Nicolae és az
egykori külügyér, szintén nem a békés együttélés egyik bajnokaként elhíresült Titus Corlatean vállalta magára.
A két kormánypárti honatya úgy érezte, az nem történhet
meg, hogy 2020-ban, száz évvel a versailles-i békeszerzõdések után Romániában ne lenne egy ünnepnap, amely a kis
Trianon-palotában történtekre emlékeztessen, trikolórral,
ünnepséggel, közpénzzel bõven kitömve, ahogy illik. Elvégre
nem mindennap hull a nemzet ölébe százezer négyzetkilométernyi gazdag és fejlett terület, amivel ráadásul „borzalmasan elnyomott” testvérei „felszabadítását” is elérte. A
román hatalomnak oka van ünnepelni, ha mást nem, azt,
hogy száz év alatt enyhén megtépázottan, de a környéken
egyedüliként sikerült egyben tartania az országot, amelyet jó
diplomáciai lavírozással, ügyes helyezkedéssel és több mint
kedvezõ nemzetközi konjunktúra mellett összehoztak.
Erdélyi magyarként természetesen e tények nem vigasztalnak, hiszen „a trianoni szerzõdés napja” nekünk csak egy
újabb provokáció, megalázás, a Rúgjunk egyet a magyarokon címû sorozat sokadik epizódja a mostanra már jól ismert
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A vezetõ konzervatív román lap szerint
Orbán Viktor a keresztény Európa védõbástyája
A vezetõ román konzervatív napilap, a Romania Libera
véleménycikke szerint a Magyarországot a jogállamiságtól
való állítólagos elhajlással vádoló Soros–Sargentini jelentésrõl tartott európai parlamenti vita annak emblematikus
példájaként marad fenn a jelenkor történelmében, hogy
miként változtatható egy vád dicsõséggé a magyar nemzet
számára.
Marius Ghilezan publicista az 1877 óta megjelenõ nagy
tekintélynek örvendõ lapban kifejtette: „Orbán Viktor a megtámadott jogán mondott válaszában leckét adott abból, hogy
miként változathatók lovaglócsizmává a holland papucsok,
vagy miként változhat át zenekarrá a banda, ha jó a karmester.”
Véleménye szerinta magyar vezetõ bársonyos kézzel vágott
vissza egy kettõs mércék paradigmájába belemerevedett
Európának, ahol egyik oldalon a szegények, a másikon a gazdagok állnak.
Orbán nem válaszolt a vádakra. Nem mentegetõzött.
Lovagként támadott. Szégyenkezésre kényszerítette a kontinens fejeseit. Ghilezan szerint: a jelentés sértés a kereszténységet ezer éve védelmezõ magyar néppel szemben.
Ezt láthatja Manfred Weber, az Európai Bizottság lehetséges jövendõbeli elnöke is, aki nem Magyarország állítólagos
kisiklásaira tért ki, hanem a bukaresti tüntetésekkel vágott
oda azoknak, akik kihegyezett fülekkel
várták Magyarország elítélését és a 7-es
cikkely aktiválását, mely amúgy sem fejtette volna ki a hatását, hiszen Lengyelország élt volna a vétójogával.
A vereség gyõzelemre váltásának taktikája csak a világ nagy államférfijait jellemzi. Strasbourgban újra felemelkedett a
budapesti keresztény (Orbán Viktor) szerencsecsillaga. Ügyesség, de ravaszság is
kell ahhoz, hogy Chivas Regallá változtasd a barackpálinkát.
A csibész (magyar kormányfõ) menetközben borította fel a globalizmus ágyasainak szekerét.
Kapellmeisteri tökéllyel védte meg
országát. A saját pályájukon gyõzte le
õket. Egy erõs európai család támogatásával menyegzõvé változtatta a halotti tort.

Domonkos László
(Magyar Hírlap, 2019. április 2.)
...Amerre csak e négy-öt napban közöttük jártam, Uzontól
Csíksomlyóig, Szentegyházától Kézdivásárhelyig: az örömteli változások az alig egy-két évvel ezelõtt, sõt akár az elmúlt
évben tapasztaltakhoz képest is észlelhetõk.
Még szabadabban beszélnek, még felszabadultabban és
harcosabban székelyek, még inkább bizakodók. Meg is
mondják, miért, essék szó a migrációról, Magyarország
miniszterelnökérõl vagy a magyar külügy karakánságáról.
2019. december

Így megy ez, amikor erõs vezetõd van – jelentette ki.
Neki nem csörgetik a bilincseket, nem viszik ellene utcákra az ellenállókat, a titkosszolgálatok és Amerika nagykövetsége egyhangúlag azért harcolnak, hogy a Magyar Rapszódia
a rekviemmé váljon a langley-i flick-flack után a napjait számoló progresszizmus számára.
Ez egy óriási csata a kereszténység és a brüsszeli bürokraták által támogatott neomarxisták között. Orbán Viktor mindenki másnál hamarabb megtanulta, hogy nem a gyerekeket
kell a világ csendõreinek karjai közé vetni, hanem rá kell
õket venni, hogy a magyar kottából játszanak.
Nem igaz, hogy csodálatos idõket élünk? – teszi fel a kérdést a román publicista.
Megállíthatatlannak tûnik Orbán Viktor felemelkedésefûzte hozzá.
Ezekben a bohócos és szolgás idõkben a román elnök
(Klaus Iohannis) Bukaresten olyan románok mögött álló
idegen csapatok közötti mérkõzésen bíráskodik, akiknek
nincs idejük valódi ügyekkel foglalkozni, mert valaki a felháborodás halálos szellemével töltötte meg az életüket.
Iohannis a Románia természeti forrásokért tervezett tüntetéstõl való félelmében a Romexpoba költöztette a csúcstalálkozó (a Három Tenger Kezdeményezés) logisztikáját,
attól tartva, hogy a meghívottak esetleg
szembetalálhatnák magukat a mély
Romániával, a társadalomnak azzal a részével, mely nem akarja megadni magát a
szekusos (titkosszolgálati) perverzióknak.
Európa nagy vezetõi a fejünk felett fognak
alkudozni a gázügyletrõl, mert nekünk nem
honvédõ Orbán Viktorunk van, hanem csak
magukat ravasznak gondoló balekjaink, akik
a hódító Németország házi szolgái- fejtette
ki Marius Ghilezan.
A szerzõ a végén nemzetgyalázásnak
minõsíti azt, hogy Romániának nincs egy
olyan vezetõje, mint Orbán Viktor, aki energia-hubbá és regionális biztonságforrássá
változtatná az országot, ahogy teszi azt a
magyar kormányfõ.
(Érdemesnek érezzük a cikk közlését, még
ha nem is mai keletû.)
Csillognak a szemek, kemények a kézszorítások, a visszafogott, hagyományos méltóság mögül mindinkább a nagyon
mély, nagyon meghitt szeretet egyre nyíltabb jelei törnek elõ
óráról órára... A hagyományos vendégszereteten és és kedélyen már messze túl vagyunk. A megidézett múlt, önmaguk
szembesítése önmagukkal – mellbevágó, lélegzetelállító
élmény megtapasztalni – úgy szabadítja fel õket, hogy Bem
József vagy Kratochvil Károly katonája mellém lép, kivonja
a kardját, és halk határozottsággal csak annyit mond: no,
gyerünk...
A múlt, akárcsak Liszt Ferencnél vagy Bartóknál a zene:
kardot ránt.
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Arad
1849–2019

Serdült Benke Éva Gerinceltörésben c. könyvének (lapunkban ismételten szó volt róla) bemutatójára igyekeztünk
Aradra, az írónõ és három társa, október második napján. A
város magyar kulturális életének jelesei, a Kölcsey egyesület
vezetõi voltak a meghívók, a színhely pedig a Csiky Gergely
gimnázium díszterme.
Délelõtt érkeztünk, a ’48–49-es vértanúk kivégzésének emlékoszlopát akartuk meglátogatni. A GPS csõdöt mondott, tájékoztató felirat sehol, és ahány megkérdezett ember, annyi
féle válasz, vállvonogatás vagy fejrázás. Másfél óra alatt végül
rátaláltunk, elszorult szívvel fejet hajtottunk, majd siettünk a
Szabadság szoborhoz, a Tûzoltó térre. Zala György csodálatos
alkotásának története, a román hatalom általi lebontása, elrejtése közismert, úgyszintén tizenöt évvel ezelõtti újraállítása,
természetesen nem az eredeti helyén, a fõtéren. Az engedélyezés feltétele: román emlékmû, diadalkapu állítása vele szemben, melybõl Avram Iancu és martalócai lépnek ki elegánsan,
õsi román viseletben (frakkban-cilinderben), civilizáltan, a nemzeti öntudat, tolerancia, megbékélés és felsõbbrendûség auráját sugározva, Köröstárkány és Nagyenyed jegyében.
Fekete Károly helytörténész vezetett végig a monumentális
városközponton, melynek létrehozásában, kialakításában
Zala György
Szabadságszobra
románnak cseppnyi szerepe
Aradon
sem volt, annál inkább az
1920-as birtokba vételében,
majd birtoklásában mindmáig.
Szakavatottan, szeretõ házigazdaként mutatta be a megyei
múzeum 5 évvel ezelõtt
átadott ’48–49-es ereklyegyûjteményét, mely átvészelte
1945-öt, de a hatvanas években raktárak mélyére számûzték, majd 2010-ben megkezdõdött anyagának feldolgozása, végül 2015-ben nyílt meg
mai formájában négy teremben, mint az egyik legteljesebb
magyar szakmúzeum. Életre
szóló, kihagyhatatlan élmény,
igaz hálával vagyunk Fekete
Károly iránt.
A könyvbemutató résztvevõi
melegszívû és jeles elméjû, a
helyi társadalom kiemelkedõ
személyiségei voltak, nagy szeretettel fogadták a könyvet és
szerzõjét, egyben alkalmat biztosítva lapunk, az Átalvetõ
bemutatására, ismertetésére
is. Hiánypótló volt e lehetõség,
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hiszen, mint ott mondtam, „terra incognita” volt mindmáig a
város a lap, a lap meg a város számára.
Eme személyes beszámoló után és a 170 éves évforduló
jegyében közlünk az alábbiakban néhány részletet a Magyar
Nemzet október 5-i számában megjelent és a neten is olvasható riportból, Gurzó K. Enikõ tollából, melynek sokatmondó
címe: Decebal buzogánya. Ismét csak torokszorító, tragikus
tények sorakoznak, pedig de szeretnénk némi reményt sugározni...
...Arad megváltozott. Az aradi vértanúk emlékét õrzõ
Szabadság-szobor csinos nõi modellje magával ragadja az
ábrándozó tekintetet, anyagán színesen csillan meg a háttérben hullámzó
ráncos szoknya.
Az õszi napfényben tündöklõ mûalkotás felületén
hetyke bajusz is
visszatükrözõdik, felette hatalmas karimájú fekete kalap
fénylik glóriaként. A mögöttünk kanyargó
utca református templomá-

ban kötött házasságot
Horthy Miklós, valamikor
erre a környékre járt tanulni Munkácsy Mihály,
ám Déryné Széppataki
Róza, Tóth Árpád, Kuncz
Aladár és Jávor Pál is ezeken a tereken sétálgatott.
Kossuth szobrát mint
ellenségét már régen eltüntették, és az egykori
Szabadság téren emelt
kõszínházból is kiintézték
a magyar társulatot. A
minoriták sem lehetnek
teljesen elégedettek. Fõtéri templomuk, amely
megõrizte a mának Zala
György fenséges térplasztikáját, egyre ritkábban
telik meg élettel.
...Míg 1910-ben Arad
megyében 62 ezer magyar
élt, ami az összlakosság
39,3 százalékát jelentette,
Átalvetõ
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2011-ben már csak 37 ezer vagy már ennyi sem. Arad lakossága hozzávetõleg 148 ezer fõ, ebbõl nem egészen 16 ezer
magyar nemzetiségû. A szomszédos Temesvárhoz viszonyítva ez még mindig jónak számít, hiszen a bánsági nagyváros
320 ezer állandó lakójának már csak alig
Emlékmû
5,2 százaléka magyar.
a
vesztõhelyen
– Tõsgyökeres aradi vagyok. Szüleim,
nagyszüleim is azok voltak – mondja Ujj
János helytörténész, újságíró. – Az 1950es években még megértem azt az idõt,
amikor a városban ugyanannyi magyar
szó hallatszott, mint román. Nem volt
olyan üzlet, ahol ne beszélték volna
Arany János nyelvét. 1948-ig magyar
színházunk is volt, egy János vitéz-elõadásra magam is emlékszem. Az általános iskolákban egyetlen évfolyamon
10–12 osztálynyi tanuló végzett, a
magyar diákok két középiskolába felvételizhettek, a közintézmények falán kétnyelvû feliratokat is olvashattunk.
Az erõltetett lakosságbetelepítés a
szocialista iparosítással indult, idézi fel
Ujj János. Elõbb csak Erdélybõl, késõbb
a Kárpátokon túlról is jöttek masszívan a
románok. Megszaporodtak a vegyes
házasságok, felgyorsult a beolvadás. Ma
jó, ha három-négy osztálynyi gyermek végez a város egyetlen
magyar tannyelvû és két magyar tagozatos iskolájában egyegy évfolyamon. A magyar diákok jelentõs hányada – bár
errõl nincs kimutatás – román tannyelvû iskolát látogat,
vázolja az újságíró.
Ujj János szerint az 1989-es fordulat óta a szabad véleménynyilvánítás és a kulturális liberalizáció a legjelentõsebb
változás Aradon, ahol magyar civil szervezetek egész sora
mûködik, többek között a Kölcsey, a Szabadság-szobor és a
Kálmány Lajos Egyesület, valamint az Alma Mater Alapítvány.
Viszonyítási alapként kifejti: míg a kommunista érában mindössze két magyar nyelvû könyv jelent meg Aradon, az utóbbi
harminc évben több mint száz. 2007 óta magyar teátrum is
mûködik a városban, az Aradi Kamaraszínház, így évente tíztizenkét magyar nyelvû elõadást láthat a közönség. Az Aradi
Magyar Napokat is minden évben megrendezik, és a magyar
néptáncegyüttesek találkozói is rendszeresek.
Mindezek ellenére Ujj János úgy véli, az aradi magyarság
szórványosodása megállíthatatlan, sõt 1990-tõl fel is gyorsult.
Amennyiben a beolvadás és a természetes fogyás ilyen ütemben folytatódik, két évtized múlva már csak maroknyi aradi
vallja magát magyarnak.
A fiatalok sem tarthatók meg a városban, õk gazdasági
okokból keresik külföldön a boldogulásukat, jó esetben
Magyarországon. Ujj János sajnálatát fejezi ki amiatt is, hogy
mindeddig semmilyen stratégia nem született a folyamat
megállítására. Egyedüli megoldás az lenne, mondja, ha a
magyarok lakta települések, Kisiratos, Nagyzerind, Simonyifalva, Majláthfalva, Ágya, Kispereg és Pécska gazdaságilag felvirágozna. Jelentõs beruházók nélkül, önerõbõl azonban ez szinte lehetetlen.
– Én magyar óvodába, magyar tannyelvû általános és
középiskolába jártam a háború utáni években, az államosítás
2019. december
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utáni idõszakban – emlékezik Puskel Péter közíró, helytörténész... Úgy látja, a fiatalok számára az érvényesülés az elsõ
számú kritérium. Az õ jövõképüket elsõsorban ez határozza
meg, bár az iskola és egyes esetekben a család is másra nevelte õket. Mindhiába, mert a környezet, a munkahely, a politikai
agymosás mindenki felett diadalmaskodik. A párválasztás is
sorsdöntõ.
– Az aradi magyarság épp
olyan mértékben asszimilálódik,
mint a szórványmagyarság többi
része a Kárpát-medencében –
véli Borbély Zsolt Attila politológus, publicista...
Léteznek azonban megtartó
erõk is, mutat rá a politológus.
Ilyennek számítanak a magyar
óvodák és iskolák, a történelmi
egyházak, a magyar nyelvû helyi
napilapok, kulturális és érdekvédelmi szervezetek, és persze
Magyarország közelsége. Mert
ha valaki reggel úgy dönt, hogy
nem a közeli Szegeden vagy
Gyulán szeretne megebédelni,
hanem a kicsit távolabbi magyar
fõvárosban, akkor ezt ma már könnyen megteheti.
– A másik pozitív tényezõ – hangsúlyozza Borbély Zsolt
Attila – az anyaország tudatos és tervszerû nemzetépítése,
hisz ez lelki és anyagi segítséget egyaránt jelent: erõsítheti a
reményt, a jövõbe vetett hitet és az önazonosság-tudatot is.
***
Tegyük hozzá: nagy és állandó segítsége van az aradi magyaroknak, hiszen naponta néz le rájuk a szabadság angyala. A hõsök
K.P.
lelke, példája.
Csak törpe nép felejthet õs nagyságot
Csak elfajult kor hõs elõdöket
A lelkes eljár õsei sírlakához
és gyújt régi fénynél szövétneket.
S ha a jelennek halványul sugára:
A régi fény ragyogjon fel honára’
Garay János
Egy közeli barátunk levelébõl:
...Õsszehoztuk a Nagyvarjasi Kalendáriumot – 2020. Ez
újdonság, mert egy 420-430 lélekszámú kis faluról van szó,
aminek fele már román. De máris van kéttornyú, vasbetonból és téglából épült ortodox templomuk! Ez (volt) az én szülõfalum. Gyerekkoromban még 600-700 magyar lakója volt
– román egy sem! Ezt is kimutatjuk, több mint 200 éves adatokkal indítva. Fáj – el se tudod képzelni, mennyire fáj! Egyre
gyorsuló ütemben cserélõdik a népesség. A falum, ahol fogantam, születtem, elõször a világra pislogtam, ahol megláttam a napvilágot és a csillagos eget és a napvilág meglátott
engem... minden négyzetméterére és minden magyar szóra
emlékszem, ami a mi falunk, az én falum volt valaha.
No, de elég! Bocsáss meg! Minden jót! Sz. Pista.
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A székely tájnyelv énlaki konferenciája
„Hagyomány, változatosság és változás a székely nyelvjárásban” címmel 2019. szeptember 13-14-én tartották az erdélyi,
székelyföldi Énlakán a székely tájnyelv konferenciáját, amelyen a nyelvészet jeles magyarországi és erdélyi kutatói, szakemberei tartottak elõadásokat. Az Énlaka Konferenciák VII.
szervezõje a Pro Énlaka Alapítvány, a Nemzetsratégiai Kutatóintézet és a Pécsi Tudományegyetem Régészeti Kara volt. A
szervezõ bizottság tagjai, köztük Péntek János akadémikus,
Bali János, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet kutatási igazgatója, Szávai Márton énlaki tanár, Visy Zsolt a Pécsi Egyetem
régészprofesszora derekas munkát végeztek. Minden idõk elsõ olyan tudományos konferenciája ez, amelynek témája a székely tájnyelv volt, az elsõ olyan konferencia, amelyen egy tájnyelv került terítékre. Akadémikusok, professor emeritusok,
kutató dialektológusok, egyetemi tanárok, doktorok voltak az
elõadók, de székelyföldi középiskolák magyartanárai is. Az
elõadásoknak az énlaki mûvelõdési ház adott otthont, melynek falait köröskörül a hely szellemét sugárzó fényképek,
Birtalan Árpád Zsolt fiatal fotós képei díszítették.
A székely nyelvjárás a keleti peremen napjainkban is leginkább megõrizte kiterjedtségét és sajátos jellegét. Alapja és
kifejezõje a hagyományos népi kultúrának, a magasabb kultúrának, irodalomnak – a székely önazonosságnak.
Az énlaki konferencia célja az volt, hogy számba vegye a székely nyelvjárás állapotát, változásait, esélyeit az államnyelvi és
globalizációs nyomás ellenében. És hogy megvizsgálja, ez a
vernakuláris (alapnyelv – a szerk.) miképpen maradhat a székely identitás megõrzésének tényezõje, az õsi székely-magyar
nyelvi hagyományok továbbvivõje. Fõbb témakörök voltak:
nyelvpolitika, nyelvi jogok, nyelvjárás és identitás, nyelvjárás
és népi kultúra kapcsolata, a székely és a többi (erdélyi) tájnyelvi változat viszonya. Valamint: a nyelvjárás és az oktatásnevelés, a helyi professzionális beszélõk (rádió, televízió, színház, egyházi nyelvhasználat) és a nyelvjárás, tájnyelv, regionális köznyelv, közmagyar („magyarországi magyar”) viszonyának alakulása, nyelvjárás a kisebbségben és a többnyelvûségben, elektronikus nyelvhasználat és nyelvjárás. Górcsõ alá
került a székely nyelvjáráskutatás története, a kutatások mai
helyzete is. Az elõadások anyaga, akárcsak az elõzõ Énlaka
Konferenciák esetében, tanulmánykötetben fog megjelenni.
Joggal kérdezte egy hozzászóló: „Jutottak-e valamire, ami
helyben – avagy egyáltalán a székelységnek – hasznos, mert
különben mi értelme volt a rendezvénynek?” Hogyne jutottak, jutottunk volna. (E sorok írója székelyföldi magyartanár,
egyik elõadója volt a konferenciának). Megismertük a székely
tájnyelv állagát, állapotát, ebbõl kiindulva lehet kitûzni célokat, kidolgozni stratégiákat. A nyelvészek által kitûzött célok
egyike a nyelvváltás szerencsés megvalósítása. Vagyis kedvezõvé tenni az átmenetet a nyelvi alapkultúráról, a tájnyelvrõl a
magasabb kultúra szabályozott nyelvi kódjára a szóban használt köznyelvre, az írásban használt irodalmi nyelvre.
Pontosabban: a kétnyelvûség, a kettõs nyelvhasználat megvalósítása a cél. Hogy a székely személy népi környezetben tudja
használni az õsöktõl örökölt, a családban, faluban, kisközösségben használt hagyományos nyelvi formákat, tájnyelvi elemeket, de mûvelt nyelvi közegben használja anyanyelvének
szabályozott, leghelyesebbnek tartott, az egész magyarság által
használt változatát. Ez csak úgy lehetséges, ha különbözõ in-

tézmények, fõleg iskolák, erre nevelik a tanulókat, ifjakat. Ennek megvalósítására segédkönyveket lehetne kiadni, az óvodapedagógusokat, tanítókat, tanárokat (fõleg magyartanárokat)
erre felkészíteni. Segítenének ebben a szociopedagógia,
szociolingvisztika módszerei. Komoly nyelvstratégiai feladat,
mert egy felmérés szerint több mint egyharmada a pedagógusoknak ma is negatív diszkriminációban részesíti a tájnyelvet
használó tanulókat, esetleg megalázza tanítványait. Mert hajdan így tanították, képezték õket. Oda kellene eljutnunk, hogy
a pedagógus és neveltje is tudja: a tájnyelvhasználat nem megvetendõ dolog, sõt színezheti az egyén stílusát, biztonságot
adhat személyiségének. Nem hihetjük azt, hogy az elõdöktõl
örökölt nyelvi kincsek értéktelen, fölösleges kacattá lettek.
Fõleg hogy mostanában ez a nyelvjárás nyelvi funkciókat is
kezd egyre inkább betölteni. A fiatal írónemzedék, szellemi
emberek egyre inkább figyelnek a székely nyelvi sajátosságokra, székely szótárak jelennek meg, tájnyelven írt szépirodalmi
mûvek születnek, versek is a székely múzsa jóvoltából. Egy
tanulságot máris levonhatunk: Ha talpon akarunk maradni,
meg akarunk maradni, akkor gondoznunk kell gyökereinket,
nyelvi hagyományainkat.
Lehetetlen ilyen kis terjedelemben átfogóan értekezni a
témáról, de a konferencia nyomtatásban megjelenõ tanulmányai majd teljesebb képet adnak a székely tájnyelv helyzetérõl,
a vele kapcsolatos feladatokról. Várjuk a könyv megjelenését,
annak eljuttatását az államhatalmi, nyelvstratégiai szervekhez.
Ha a döntéshozók a helyzet magaslatán lesznek a konferencia
anyagának tanulmányozásakor, és bölcs döntéseket hoznak,
bizonyára hasznos volt e fórum. Vagy pedig az történik a székely tájnyelvvel is, mint annyi más biológiai lénnyel, természetes képzõdménnyel: létrejött, fejlõdött, megsemmisül. A
következõ, nyolcadik énlaki székely konferencia két év múlva
lesz, és a székelyek szokásairól szól majd.
Lõrincz József
Lõrincz József

Itthon

Játszom a porban: csillagport török
Gyermekkoromban, mely most már örök.
Anyám lélegzetével beszélek,
Az Õ szavaival árad bennem a lélek.
Apám törvényei munkálnak bennem,
Így adatik meg csak a leghitelesebb
Önmagammá lennem.
Ezen a nyelven a legpirosabb az alma,
És fut leggyorsabban az õz.
És süt a nap legfényesebben,
Ha múlt délutánokon elidõz.
Anyanyelvem segítségével kergettem
Gyermekkoromban a Verset,
És nevettem, ha az alma a fogaim közt hersent.
E nyelven írtam magamnak múltat, jelent, jövõt.
Most, amikor sok évet a sors poharamba tölt,
Készítek számadást.
Pulzálnak távoli nyelvek, csillagok:
Itt, e földön, anyanyelvemben én
Mindig itthon maradok.

Átalvetõ
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Tájékoztatás egy dési eszmecserérõl
2019. október 4-én Tõkés László püspök, az Erélyi Magyar
Nemzeti Tanács elnöke egykori gyülekezetében, Désen tett
látogatást Szász József, a helybéli római katolikus plébánia
gondnoka, valamint a Dési Civil Mûhely meghívására
A dési magyar oktatásügy tárgyában rendezett megbeszélésre a Bonaventúra Szórványkollégium épületében került sor. A
plébánia, illetve Benkõ Attila Ferenc-rendi plébános képviseletében jelen lévõ gondnok mellett a találkozón – másokkal
együtt – részt vettek még Gózner Károly, a civil mûhely elnöke,
Szilágyi Róbert református lelkipásztor, Kovrig Annamária, az
RMDSZ városi szervezetének elnöke, önkormányzati képviselõ és Kalapáti Jolán ny. magyartanár.
A vészesen megfogyatkozott dési magyarság legfõbb gondja
az elerõtelenedett anyanyelvû oktatás fenntartása és megújítása. Ennek céljából készült el az a stratégiai tervezet (projekt),
amely a Páduai Szent Antal Plébánia nagylelkû felajánlásával
élve, az annak tulajdonába visszakerült volt Katolikus Fiú- és
Leányiskola felújítandó és kibõvítendõ fõtéri épületében
helyezné el és vonná össze a város két vegyes tannyelvû iskolájában mûködõ elemi, általános és középiskolai magyar tagozatokat, illetve osztályokat. Megjegyzésre méltó, hogy ezen nagy-

Helységnévtábla
Kétnyelvû helységnévtáblát helyeztek ki Máramarosszigeten.
Magyarul is kikerült a település neve a város bejárataihoz
Máramarosszigeten, bár a magyarság számaránya alig éri el
a tíz százalékot. Az RMDSZ területi szervezete szerint harmincéves álom vált valóra
Történelmi Máramaros RMDSZ „Harmincéves álom vált
valósággá” – adta hírül Facebook-oldalán az RMDSZ Történelmi Máramaros szervezete, miután szerdán délután kétnyelvû, román-magyar helységnévtáblát sikerült kihelyezni a város
határába. A kétnyelvû helységnévtábla már csak azért is nagy

ralátó terv nem csupán a román tagozatokon szétszóródott
magyar gyermekeket, hanem a környékbeli falvak magyar
diákjait is a létrejövõ új magyar iskolában gyûjtené össze –
egyebek mellett – a már mûködõ szórványkollégiumi, valamint
iskolabuszprogram igénybevételével. „A folytatás-újrakezdés
reményében bízva szeretnénk megvalósítani azt, ami Désen és
környékén a magyarság túlélését jelenthetné, hiszen nem mondtunk le arról, hogy ebben a nagy múltú városban legyen még
magyar jövõ” – olvashatjuk az iskolaalapítók szándéknyilatkozatában.
Tudnivaló, hogy a terv megvalósítását Jakubinyi György gyulafehérvári érsek is támogatja, aki személyes levelében fordult
ez ügyben a magyar kormányhoz, anyagi támogatást kérve az
iskolaépület felújításához. Tõkés László részletekbe menõen
tájékozódott az iskolai terveket illetõen, és – lehetõségei mértékében – szintén támogatásáról biztosította volt gyülekezetének magyar közösségét, közbenjárását ígérve a létfontosságú
terv megvalósításához.
Nagyvárad, 2019. október 7.
Tõkés László
A szerk. valamikori alma matere sorsának, reményteli jövõjének
fényre derülését szívszorongva várja.
eredménynek tekinthetõ, mivel a határ menti kisvárosban már
csak tíz százalék körül mozog a magyarság számaránya.
„Ez az eredmény jó példa arra, hogy következetes munkával,
kitartással és politikai együttmûködéssel el lehet érni eredményeket” – idézte a Nagybánya.ro Béres Istvánt, az RMDSZ
Történelmi Máramaros szervezetének elnökét.
Máramaros megyében nem ez az elsõ eset, hogy annak ellenére helyeznek ki többnyelvû helységnévtáblát, hogy az illetõ
kisebbség számaránya nem éri el a közigazgatási törvény által
elõírt húsz százalékot. A megyeszékhelyen, Nagybányán még
2016-ban döntött az önkormányzat, hogy kihelyezi a város
bejárataihoz a település nevét három nyelven, románul,
magyarul és németül – Baia Mare – Nagybánya – Neustadt –
feltüntetõ táblát.
(kronika.ro)

Udvarhelyszék egyik legmodernebb iskoláját vették
birtokba a székelyvarsági diákok
Régi álma vált valóra Hargita megye legnagyobb szórványtelepülése, Székelyvarság apraja-nagyjának, a Kõrösi Csoma
Sándor Általános Iskola átadásával. A felújított iskolaközpontban a helybéli diákok hasonló körülmények között tanulhatnak, mint kortársaik a városi iskolákban. A megvalósításra
a magyar kormány által 2019-re meghirdetett, a Külhoni
Gyerekek Évében kerülhetett sor. A helyi oktatás közel 150
éve alatt valóban csak álmodhattak például a pinceszinten
kialakított konyháról és tágas étkezõhelyiségrõl.
A plébániatemplomban a Jánosi Gellért plébános által
bemutatott szentmisén mondott hálát Istennek a közösség,
majd a verõfényes avatóünnepségen, az iskola udvarán.
Tamás Ernõ polgármester szavai szerint szerint „nem hagyjuk
a templomot és iskolát”.
2017-ben, a budapesti Országházban kezdõdött az „álommegvalósítás” A polgármester forrásokat keresett az óvodák,
iskolák korszerûsítéséhez. Levelezett Bányai Gábor országgyûlési képviselõvel, Potápi Árpád Jánossal, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelõs államtitkárával. Maga sem

2019. december

hitt a szemének, amikor kérésére postafordultával kapott
visszajelzést Orbán Viktor miniszterelnöktõl. A magyar kormánynak köszönhetõen harminc millió forinttal kezdõdhetett
meg az iskolaépület felújítása, majd jelentõs támogatást kaptak a román kormánytól.
Potápi Árpád János államtitkár elõször járt ezen a vidéken.
A székelyvarságiakhoz szólva nyomatékosította: legyenek
büszkék, hogy ilyen szép településen élhetnek. A továbbiakban Antal Lóránt udvarhelyszéki szenátor és Bíró Barna
Botond, a megyei tanács alelnöke buzdította az ünneplõket,
kívánva, hogy sok gyermek népesítse be az iskolát és érezzék
át, mit jelent itthon, magyarul tanulni.
Szász Gábor iskolaigazgató elmondta: pillanatnyilag tizenhat csoportban 242 diák a haszonélvezõje ennek a megvalósításnak. Úgy érzi, hogy Udvarhelyszék egyik legmodernebb
iskolájában tanulhatnak. A tanulók szavalatait egyházi áldás,
szalagvágás és iskolalátogatás követte. Az ünnepi mûsort és a
szépkorúak köszöntését a helyi mûvelõdési házban tartották.
(Forrás: székelyhon.ro)
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Szemle
Stoffán György:

Önvizsgálat, választások után...
(Részletek)
Ma reggel mindenki siránkozik, csodálkozik, vagy ostobán
reménykedik… de senkinek nem jut eszébe, hogy felmérje
az okokat… valóban értékelje a választások eredményét.
Fájó feladat, de megteszem, hiszen akik megtehetnék, azok
ma még a Fideszbõl élnek, így illedelmesen, mindenféle
ostobasággal magyarázzák a történteket…
Legelsõ ok, az önhitt, alázat nélküli magatartás. Április
nyolcadikán (2018 – a szerk.) este, a harmadik kétharmad
megszerzése után a Miniszterelnök úr kellõ alázatról beszélt,
de sok Fideszes könyöklõ, haszonlesõ, talpnyaló ebbõl mit
sem értett. Nemhogy a „kellõ” szavunk értelmét nem tudták
felfogni, de az „alázat” szó is ismeretlen volt számukra.
Tehát, ennek következményeként eredményeinket hõstettekként mutatták be, noha ezeket kötelességtudatként, szolgálatként, valóban kellõ alázattal kellett volna ismertetni.
Az önhitt, nagyképû nemzeti média már-már – bár azt is
rosszul – átvette azt az alantas és primitív stílustalanságot,
amelyben a trágárság, az ellenség lebecsülése, balga beszélgetõs mûsorokban való kiröhögcsélése volt az egyetlen irány
a „gyõzelem felé”, s amelyet követendõnek és üdvösnek tartott az az öt-hat jól fizetett „csókos arc”, akiket egyre unalmasabbakként tart képernyõn a Hír-, és a királyi tv. Noha
alapvetés, hogy nem lehet évekig ugyanazokkal az arcokkal
eredményesen dolgozni. Nincs tehát megfelelõ szellemi irányítás e téren, a nemzeti oldalon. Nem volt médiastratégia a
gyõzelem irányítására.
Számos alkalommal és sok cikkben próbáltak a nemzetért
aggódó írástudók figyelmeztetni erre a rendkívül nagy és
végzetes hibára, de süket füleken kívül mást nem talált meg
a figyelmeztetés. Levelek és beszélgetések szóltak arról, mit
kellene csinálni, mert veszteni fogunk... reagálás azonban
nem érkezett. Változás nem állt be...
Látni kellett volna minden nemzetben gondolkodó
embernek, hogy munkahelyén a többség nem Fideszes. Látni
kellett volna, hogy melyek azok a pontok, amelyeken változtatni kellene, és látni azt, hogy mivel nincs megelégedve a
társadalom. Minden nemzeti érzésû embernek a helyén kel-
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lett volna „misszionáriusnak” lenni, egyben tájékoztatni az
elégedetlenségrõl a kormányt, vagy magát a Miniszterelnököt...
A társadalom, mint tudjuk, olyan, mint az ökörcsorda.
Annak engedelmeskedik, az terelheti, aki hangosabban üvölt
rá és minél erõsebben pattogtatja az ostort. Mindegy ki adja
a friss füvet, a szénát… A társadalom hallotta a hangoskodást, a tüntetéseket, a gyalázkodó rágalmakat, és nem látott
olyasmit, amit az ellenkezõjérõl, meggyõzhette volna. Nem
látta, hogy a bíróságok az erkölcsi normák és az igazság mellett állna, nem látta a feljelentéseket a csalás és lopás vádja,
a trágár megnyilvánulások és az emberi méltóság védelme
érdekében, s mert nem látta, elhitte mindazt, amit a
„demokrácia” nevében utcai tüntetéseken is (...) kihallott. És
ennek megfelelõen szavazott...
De facto bûnözõk, hazudozók és törvénysértõk ellen a törvény kellõ szigorával kellett volna és kellene fellépni, nem
pedig azzal magyarázni a félelemkeltõ és bukáshoz vezetõ
eseményeket, hogy „a demokráciába ez is belefér”. Mert
nem fér bele! Ugyanis, ha a társadalom nem tapasztal rendet, törvényt, akkor a társadalom is úgy kezd viselkedni, ahogyan rend és törvény nélkül viselkedni lehet. A társadalomnak az igazságszolgáltatás és a hatalom adja a mintát, s
olyanná válik, mint a hatalom és az igazságszolgáltatás
összessége, kapcsolata. És akkor tetszik neki, ha rágalmazhat, ha leszólhatja az ország vezetõit, ha felveheti bírói engedéllyel az O1G pólóját, és senki nem veri pofán érte, hiszen
a „demokráciába ez is belefér”...
A keresztény értékek védelmére való hivatkozás is homályos és érthetetlen, amikor errõl a politika szintjén beszélünk. Hit nélkül nincs keresztény kulturális érték, hiszen pont a
lényeg, azaz Isten hiányzik belõle. A mai Európát nézve épp
elég és érthetõ volna a kulturális értékek védelmérõl beszélni. Nem mondhatunk olyat, hogy „mindegy ki hogyan áll
Istennel, a keresztény értékek védelme a fontos”…
Ezzel a hozzáállással és nagyképûséggel, trágárkodással és
magabiztossággal 2022-ben elveszítjük az egész országot,
mert ezzel a mentalitással nem lehet többé nyerni...
(A nagy port kavart dolgozat megítélése nem egységes, igyekeztünk kiválasztani belõle az elõremutató passzusokat, és
kihagyva a túlzónak minõsíthetõeket. A neten természetesen az
egész írás elérhetõ. A szerk.)

Az Erdély, Bánság és Partium történeti és közigazgatási
helységnévtárának utóélete
Szabó M. Attila gyûjtõmunkájának eredményeként 2003-ban
a csíkszeredai Pro Print könyvkiadó gondozásában jelent meg
a két kötetes Erdély, Bánság és Partium történeti és közigazgatási helységnévtára. (Lapunkban annak idején beszámoltunk róla, a köteteket bemutattuk.) A szótár törzsanyagát
5818 település (város, falu, tanya, telep, városnegyed, falurész) névanyagja képezi. Ennek a munkának digitális feldolgozására a budapesti Arcanum tartalomszolgáltató vállalkozott, a CD-ROM 2006-ban jelent meg. Idén az Arcanum - tekintettel a helységnévszótár sikerére – ismét lépett. Közkinccsé tette a szótár új feldolgozását, amely megkönnyíti a
törzsanyagban való keresgélést. A feldolgozás tartalmazza a
bevezetõt, a rövidítések jegyzékét, a települések felsorolását,

az index többnyelvû visszakeresõt, irodalomjegyzéket, és végül a térképek jegyzékét. Újdonságot jelent a keresõ, ahol, ha
egy adott településre szeretnénk adatokat kapni, a törzsanyagon kívül megkapjuk a vele kapcsolatos összes, a szótárban
felelhetõ adatot. Kezelése roppant egyszerû, a keresõje nagyon gyors. A helységnévszótárra az alábbi link megnyitásával lelünk. https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/
ErdelyHelysegnevTar-erdely-bansag-es-partium-torteneti-eskozigazgatasi-helysegnevtara-1/
Köszönet a szép és pontos munkáért az Arcanumnak, Magyarország vezetõ tartalomszolgáltatójának. Az erdélyi, bánsági és partiumi helynevek iránt érdeklõdõknek pedig, hasznos böngészést kívánunk.
Átalvetõ
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Elõzõ lapszámunkhoz kapcsolódóan
Kedves Olvasó!
Elõzõ lapszámunkban számoltunk be a Szilágyságban
található Kusaly többszörösen fontos emlékhelyét funkcióval
is ellátni szándékozó mentõmunka indokairól. Az ökumenikus, irodalomtörténeti, nemzeti, és siker estén akár az ifjúsági munkát is támogató kísérletrõl az õsi templom megmentése kapcsán szóltunk. Míg a mûemlék-restaurálás központi
támogatásért kiált, az egyéb munkákat adakozással is elõsegíthetjük.
Jövõre lesz 450 éve annak, hogy Ilosvai Selymes Péter ott
írta meg a Ptolemaeusról szóló históriát, s ezzel bibliafordításra serkentett. 2022-ben viszont a templom lesz 600 éves.
Szép lenne addig a mentõ munkálatokat elvégezni. Jövõre a
lelkes lelkipásztor Ilosvaira emlékezõ rendezvényt tervez, s
ezt szeretnénk egy Ilosvai mellszoborral is emlékezetessé
tenni, az emlékhely fontosságát kiemelni. A szobor elkészítésére Dr. Konthur Bertalan vállalkozott, az öntõmunkák
azonban pénzbe kerülnek. AZ ADAKOZÁS EZT IS
SEGÍTENÉ!
A célzott adakozás lehetõsége az alábbi bankszámlaszámon lehetséges:
SWIFT kód: RNCB RO BU
Számlaszám: RO45RNCB0214028150770005
Kedvezményezett: Kusalyi Református Egyházközség
Mindez románul:
BCR (Banca Comercialá Romina)
A Gyülekezet hivatalos neve románul:
Parohia Reformata Coseiu

(SZIT)

***
Szekeres-Lukács Sándor Csodaszarvas és tulipán a Sóvidéken c., elõzõ lapszámunkban közölt írásával kapcsolatosan
két kiegészítést teszünk.
A számítógépes szerkesztés során két ábra maradt el,
melyek viszont a szerzõ szívéhez legközelebb állnak, ezért itt
mutatjuk be õket.

A Felsõsófalvi Református Egyház kántori lakának házoromzatán Lukács József ácsmester által készített szarvasokat és turulmadarat lehet látni.
2019. december

Felsõsófalván megmaradt egyetlen lakóház, melynek oromzatán ágaskodó szarvasok vannak
***
Régi kedves olvasónk, id. Bakos Gyula Szekeres L. Sándor
írásához (49.old.) észrevételt, ill. csatolt dokumentumot küldött, miután a Monorierdõn 1996. augusztus 16-án tartott
kopjafaavató-ünnepségrõl történt említés. Az eseményrõl a
helyi Strázsa c. kiadvány közölt aznapi keltezéssel szép beszámolót. Íme egyik mondata: „Ifjú Bakos Gyula szobrászmûvész, édesapja, édesanyja és kistestvére közremûködésével készítette esténként, éjszakába nyúlóan. Napkeltével egyidõben véste,
faragta, csiszolta, egyszóval alkotta ezt a csodálatos kopjafát,
emlékjelet, amely… Monor városának egyik legszebb és legértékesebb alkotása lett.” Van hát mire/kire büszkének lenni az
édesapának! Köszönjük.

Elnézést
kérünk..
Elõzõ lapszámunk 30. oldalán
a Gyéresi Árpád
szerkesztette 70
éves a marosvásárhelyi magyar
nyelvû gyógyszerészképzés címet
viselõ
könyv
ismeretetõjéhez
tévedésbõl
egy
másik ábra került
beszerkesztésre.
Az eredeti ábra
Péterffy
Árpád
professzor alábbi
könyvének címlapján található. A könyv megrendelhetõ: Debreceni
Egyetem, Szívsebészeti Klinika, Titkárság, 4032 Debrecen,
Móricz Zs. krt. 22. Tel: 05-52-225-306 (irodai idõ), e-mail:
barcsai@med.unideb.hu A hibáért elnézést kérünk.
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Hozzászólás

Gyárfás András hozzászól
Magyarázom a bizonyítványom

A tanügyrõl

Talán már késõ rajta változtatni (habár ami késik… na, ezt
hagyjuk, mert az ilyen szólás-mondások elárulnak mindent/mindenkirõl), szóval az úgy volt, hogy én Erdélyben
születtem és a lehetõ legjobb iskolákban, a Bolyaiban és
Székelyföldön szívtam magamba mindazt, ami az élet elviseléséhez, eh, írjam nyugodtan: élvezetéhez elengedhetetlen.
Tehát Bolyai és a székelyek is gondolkodni tanítottak, mindenik a maga módján, a megszerzett bizonyítványomat pedig
magyarázni igyekszem.
Elindul a két góbé Marosvásárhelyre eladni húsz liter
fenyõvizet, mert kell a pénz, tíz lejben számolják poharát. Az
út Csíktól Vásárhelyig hol nyolc, hol tíz, de van hogy tizenkét óráig is tart, a vonat meg-megáll akár a nyílt pályán is. –
Miért áll? – kérdi egy civil. – Mert nem megy- jön a góbéválasz. – Mikor megy tovább? – Mikor elindul. Így eltársalognak egy darabig, de csak megszomjazik az egyik: – Te sógor,
adj már egy pohárral abból a demizsonból. - Én szívesen, de
10 lej, úgy állapodtunk meg. – Na éppen van még 10 lejem,
nesze. Utaznak/állnak, de most a másik szomjazik meg: –
Sógor, tölts hát akkor most te nekem egy pohárral, itt a 10
lej. Hosszú az út s csak nem csitul a szomj, s mire Vásárhelyre érkeznek, üres a demizson. – Na, sógor, mi ezt aztán
jól elrendeztük de Icig a kocsmából azt tanította, hogy az
árun túl kell adni, hát mi túladtunk, mehetünk haza.
Na, közgazdaságtanból ez elég is.
Bolyainak köszönhetõen Svájcban meg tudtam érteni
Stephen Hawking Fekete lyuk és egyéb leckéit. És most itt
állok, azaz ülök, s mindjárt hanyatt esek mert gondolkodom,
s ez nem jó, mert Dean Burnett könyve, Az Idióta agy arra
tanít, amit a cím mond, és ez engem arra késztet, hogy arra
következtessek, hogy a megjósolt mesterséges intelligencia
nem a megmentõnk, hanem a gyilkosunk lesz.
Nem, nem akarok kõbaltával hadakozni és mamuthúst
nyersen zabálni, és örvendek, hogy van mosó- és mosogatómeg porszívó-gépünk ...de nem tudok csak a humoros oldalán maradni a jótéteményeknek, amikor például olyan lakásunk van, ahol minden tapsra vagy emberi hangra indul, s ha
vendég jön és el akarom mondani neki, hogy mi mindenünk
van, nem mondhatom ki a nevüket, mert beindulnak, és
zakatol és szív és pislog meg süt meg mos meg mittudomén
miket csinál, hanem körül kell írnom, hogy tudod az az izé
amelyik felszippantja azt az apró kellemetlen valamit és így
tovább..
De képzeljük el, hogy a közeljövõben megszületik a
gép/robot, amelyik tökéletesebb, mint az alkotója, az ember,
hát teljesen logikus, hogy ki fogja irtani mindazt, ami vagy
aki nem tökéletes, és az én leszek, azaz aki ezt a marhaságot
kitalálja. Nem kell ide atomháború, elég lesz a békeszeretõ
tudóstársaság.
Szóval csak, úgy mint a vörösborral, mértékkel a tudománnyal is, s akkor érthetõ és élvezhetõ ,de akkor meg jön
az atombomba. Fussunk, fussunk, hadd lobogjon a hajunk.
Ez a veszély engem és a fõszerkesztõ urat nem fenyegeti,
úgy hogy le lehet közölni.

Hát istenem, ha megígértem, hát írok a „tanügyrõl”, de csak
azért, hogy az itteni szokásoktól (lásd pontos idõpontra érkezõ szakmunkások) eltérjek. De hát olyan is lesz amit írok,
mint a végre több hét késéssel megérkezõ szaki munkája.
De különben is, mit törjem az agyam s lopjam az olvasó
idejét ekkora marhasággal, mint a tanügy? Ha jól megerõltetem az idõ elõrehaladtával egyre bölcsebbé váló agyamat,
emlékezni kezdek, hogy az ötvenes évek elején nem csak
Romániában, de az egész világon forradalmasította az iskolát a „legyõzni a természetet” alaptörvény. És ha most szétnézek a modern, globalizált, digitalizált világban, azt
látom,hogy az ember nem urává,hanem koldusává vált a természetnek. Akkor mi a francnak (hû de mérges vagyok)
áldoztak fel minket egy hamis célért?
Itt az ideje annak – ahogy nagyon sok szülõ tisztán látja ma
az iskola feladatát –, hogy megtisztítsuk a haszontalan tantárgyaktól (történelem, irodalom, algebra, fizika, kémia
stb.), és egyet kell megtanítani a gyermekeinknek: hogyan
lehet minél gyorsabban és minél több pénzt keresni. Kész.
Ennyi.
Valamikor úgy neveltek, hogy munka és tanulás nélkül
pénzt nem lehet keresni. Kéretik sürgõsen elfelejteni. Lásd a
multimilliomos tiniket, akik százezreknek, sõt millióknak
mutogatják a formás/ügyes kis popsijukat, a velük egykorúak
megbûvölten kattintanak rájuk, „lájkolják” õket, és a reklámfelületért bõszen fizet a fogkrém- meg a tampongyártó.
Aztán meg ott van a majd” mindennapos hír, hogy több
millió értékû drogszállítmányt fogtak el a határon. Jaj, nem
azt mondják a hírre az emberek, hogy egy fél falut ki lehetne
irtani a csomagokkal, á dehogy. Hanem: – Idefigyelj apuskám, alig egy kis bõröndnyivel ebbõl meggazdagodhatsz! Huj
huj hajrá!
Minek nekem görög meg római kultúra, hacsak nem szándékozom egy kérdezz- felelek tv-versenyen fellépni? És ott is
a kérdések zöme már arról szól, hogy hányadik férjétõl vár
vagy nem vár babát a közben híressé vált csípõrázó hölgy
vagy a távköpésben világbajnok férfi.
A továbbiaktól megkímélem az olvasót és a tanügyet...

Hírlapírás
Heverek a teraszon, mi mást is csinálhatnék? Na jó, le
lehetne seperni a lehullott rózsaszirmokat, de holnap ugyanannyi lesz, és akkor minek... De hagyjuk, nem errõl
akarok/szeretnék írni. Mellettem a Magyar Hírlap meg a
Magyar Hang. Olvasom, azaz átlapozom mindkettõt, tanulok, azaz szeretnék beletanulni az itteni életbe, és hirtelen
mellbevág a felismerés: de hiszen ezt én már átéltem, méghozzá töményen.
Marosvásárhelyen a háború után az iskolákban átíródott
elõször a történelem, majd a földrajz, és lassan következett
minden tantárgy: 1944 augusztus 23. elõtt és után.... Mindent
így kellett kezdeni és végezni, elõtte minden rossz volt, utána
minden jóra fordult.
Átalvetõ
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Hozzászólás

Így van ez a két említett lapban is, az egyik üvölt/ordít,
hogy minden rossz, a másik megmondja, hogy vannak jó dolgok is...
Otthon Marosvásárhelyen, a Bolyaiban eme sarkigazságnak akkor lett számomra vége, amikor Kiss Elemér, nagyrabecsült matektanárunk felriasztott enyhe ábrándozásomból
és megkérdezte, hogy a Pitagorasz tétel hogy is van, és én a
jól bevált/kötelezõ módszer szerint azzal válaszoltam, hogy:
– A Pitagorasz tétel 1944 augusztus 23 elõtt...
Sajnos nem folytathattam, mert Kiss Elemér tanár elvtárs
kirúgott, és már csak a folyosón döbbentettek rá az osztálytársak, hogy mit is csináltam.
Hiszem, hogy itt is elkelne hírlapírásban egy Kiss Elemérféle kijózanító fenékberúgás.

Hogyan tovább?
A majom és ember közötti hiányzó láncszem foglalkoztat,
és – ebbõl következõen – a „hogyan tovább” kérdése. Ezen
utóbbiba talán kezdek lassan tisztábban látni, mivel egyre
több embertársamat látom úton-útfélen fülhallgatóval magában beszélni. Az okostelefon most még zsebben, de már
látom a következõ szuper-embert, aki, mivel a készülékek
állandó használata közben nemzették, már úgy jön a világra,
hogy agyában (melynek nagy része idõközben már fölöslegessé vált) új szerv - nevezzük agyfonnak – foglal majd helyet.
Félõ, hogy eme új szerv nem csak jelen lesz, hanem át is
veszi a teljes irányítást, pontosabban az agyfont gyártó és
szolgáltató központ. Elsõ feladatként eltávolítanak minket.
Teljes joggal, hiszen már ma is kilógunk a sorból. Ebben a
formában tehát a következõ láncszem leszünk a fajok fejlõdésében.
Ezek után feltehetõ a kérdés: az elõzõ emberformát a feltalált kõbalta tûntette el? Nem tudom és nem is ölöm
magam ezzel, hiszen az emberi sorsokat eldöntõ, igazi
újdonságokat kételkedve, sõt ellenszenvvel fogadja a tömeg.
Nézzük például a svéd tudós józan, és az egész emberiség
egyik legfontosabb kérdését megoldó ötletét: az embereket
nem szabad eltemetni, hanem mint a legkézenfekvõbb hústermelõt hasznosítani. A legtöbben az ötletbõl buta viccet
csinálnak vagy halál-komolyan (hogyan másképp) elítélik.
Pedig gondoljunk csak bele: a tetemet elszállítják, természetesen más helységbe, ahol ismeretlen volt (mégsem etethetjük meg az anyósokkal a vejeket, esetleg fordítva), és ott
megszüntetnék a disznóhizlalás/ölés ocsmány hagyományát.
(A tehén egyelõre a tej-, a tyúk meg a tojás miatt marad.)
Természetesen, ha agyfonunk már teljesen ural, akkor a
gyûlölt politikusok tetemeit óriási pikniken lehetne megzabálni...
Ja, még valami: ha elkezdek körbeszaladni és mind gyorsabban futok, utolérem magam?

Õsz van
Õsz van, hullanak a levelek. Sétautamon még csak itt- ott,
de postaládámba számozatlan. Bíztatnak, írhatnám hülyítenek, de ne teszem, mert tényleg nem ezt teszik, hanem csak
hülyének néznek, és ez a demokráciában hozzátartozik a
nagy szabadsághoz – vagy csak a liberálizmushoz?
Á, nem érdekes, az érdekes az, hogy a napokban Svájcból
2019. december
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is megjött a negyedéves értesítõ. Szépen, pontosan, ahogy a
csillag megy az égen, szóval ahogy õk ezt ott csinálják, összefoglalják a kivándorolt svájciak számára mindazt ami „otthon”történik, és láss csodát, amit eddig ott a közel negyven
év alatt nem vettem észre, most olvasom: 670.000 szegénységtõl sújtott ember küzd a mindennapiért, meg hogy
760.000 kivándorolt állampolgárt tartanak számon, és ezek
nem munkát vagy nagyobb fizetést keresve hagyták el az
országot, hanem a kalandvágytól a jólét csömöréig megtalálsz mindent az okok között.
Akkor hogy is van ez? Ahol most élek, 10 millió politikus,
10 millió fociszakértõ, 10 millió építész, 10 millió demokrata, 10 millió minden ügyben tanácsot tudni adó (sõt kioktató) él, miközben az ország összlakosainak száma nem éri el
a 10 milliót. Valaki érti ezt? Szóval matematikailag ez nem
megy, de ha figyelembe vesszük, hogy egy embernek több
véleménye is lehet, azaz van (ahogy a biztató levelek mutatják), akkor kijön az 50 vagy talán még több millió választói
meggyõzõdés.
Sokan és folyamatosan azt követelik, hogy harcoljunk a
korrupció ellen, mindenik a másikra mutogatva nevezi nevén a tolvajt, a csalót. Közel száz éve annak, hogy Karinthy
Frigyes megfogalmazta, amit szabadon átköltve idézek:
– Igen, küzdjünk minden erõnkkel és rendelkezésünkre álló
eszközzel a korrupció, csalás, lopás, bûnözés ellen, és ha
sikeres harcunknak több Fideszes áldozata lesz, hát istenem,
pechjük van/volt. Ezt Õ a zsidóüldözés kapcsán írta. Ennyi.
Ennél komolyabban foglalkoztat, hogy hasonlóan a gyermekkoromhoz, amikor a „pláné”, a „sõt” szavak átmentek a
közhasználatba, az utcán ilyen párbeszédek hangzottak el: Pláné Kati hova mész? – Sõt a patikába.
A lakóházunkba, ahogy közismert lett, hogy mi Svájcból
települtünk át (és a lakógyûléseken állandóan a svájci renddel, pontossággal példálóznak), a minap a lépcsõházban
hangos szóváltás tanúja lehettem. Miután kimerítettek minden szító-gyalázkodó szót, ezt hallom: – Te, te, te, svájci. Ez
is ennyi.
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Búcsú Dienes Sándor
professzortól
1925–2019
Dienes Sándor professzortól búcsúzunk, akinek szép, tartalmas, örömteli életet ajándékozott a Fennvaló mind családi, mind szakmai, mind közösségi téren. Egy teljes és idõskorában is önállóan megélt létet, amely során mindenkor hû
volt önmagához, tanítványaihoz, betegeihez, barátaihoz,
szomszédaihoz, családtagjaihoz. A szülõföldhöz, a hazához és
az országhoz, a transzilván eszméhez, az emberiség kultúrájához. Szakmájánál fogva a foglalkozási betegségek csökkentésének a jelentõségéhez. Az egykori Marosvásárhelyi Orvosi
és Gyógyszerészeti Intézet 25 (MOGYI), késõbbi MOGYE
szellemiségéhez, a magyar nyelvû orvos- és asszisztensképzés
nemes ügyéhez. Szakmáját több mint fél évszázadon át oktatta az orvostanhallgatóknak és a fiatal orvosoknak, késõbb a
leendõ egészségügyi asszisztenseknek, miközben szerteágazó
tudományos tevékenységet fejtett ki. Neves hazai és külföldi
szakmai konferenciák résztvevõje, szervezõje, elõadója volt,
miközben azon munkálkodott, hogy a munkaorvostani szaknyelv anyanyelven közvetítõdjön az orvosok és betegeik felé.
A példátlanul hosszú és tartalmas oktatói életpálya rövid
méltatásra szorul. Dienes Sándor Lajos 1925. július 3-án született Kolozsvárott, kiemelkedõ képességei már diákkorában
megnyilvánultak. Az érettségit követõen az 1944-es világháborús esztendõ viszontagságai miatt csak a következõ évben
jelentkezhetett egyetemi képzésre; igaz, 1945-ben egyszerre
két karra iratkozott be. Földrajz-földtan szakos tanári diplomát a természettudományi karán szerzett 1949-ben. Az orvosi egyetemet Marosvásárhelyen végezte az ott induló elsõ
évfolyammal 1951-ben, de már egyetemista korában, 1950tõl tanársegédként tevékenykedett. 1957-tõl a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet adjunktusa, a munkaorvostan elõadója, a foglalkozási betegségek klinikájának
az alapítója Marosvásárhelyen. 1977-tõl nyugdíjazásáig a
munkaorvostani diszciplina tanszékvezetõje, 1981-tõl egyetemi tanárként, amely címet már egy évtizeddel korábban
elnyert Nyugat-Berlinben ottani ösztöndíja végeztével. 1990tõl doktorátusvezetõ, 1991-ben sokadmagával együtt kényszernyugdíjazta a marosvásárhelyi orvosképzést kényszerpályára terelõ politikum. 1999-ig konzulens professzor. Ez a fél
évszázados egyetemi karrier máris gazdag oktatói, kutatói,
gyógyító tevékenységet feltételez.
Dienes professzor pedagógusi pályafutása mégsem ért
véget, még két évtizeden át nyugdíjasként a Református
Assisztensképzõ Iskola óraadó tanára volt, és rendkívül aktív
szerepet vállalt a leendõ egészségügyi asszisztensek államvizsgadolgozata irányításában. Elõrehaladott kora ellenére a
leghûségesebb tanárnak számított, és egyedi teljesítménynek
számít, hogy összességében hét évtizedet töltött a katedránál. Megalapozott szaktudása, széles körû általános mûveltsége, rendkívül sokrétû személyisége már-már legendássá
tette. Nevéhez fûzõdik a marosvásárhelyi vívó szakosztály
megalapítása; egyébként õ maga részt vett a római olimpián.
Munkásságáért számos díjat és elismerést kapott, mint MTA
Pápai Páriz-díj. Szakmai körökben rendhagyónak számító
teljesítményként megemlítem, hogy két éve, 92 éves korában
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tudása és tapasztalatai összegzéseképpen jelent meg életmûvét kiteljesítõ munkaorvostan könyve.
A szûkebb család gyászában osztozok, miközben a tágabb
szakmai közösség, a Közegészségtan Tanszék, az orvosegyetem és az asszisztensképzõ iskola részvétnyilvánítását közvetítem. A magam és még nagyon sokunk nevében megköszönöm a Mesternek, Dienes Sándor professzornak, hogy tanítványa lehettem. Nemrég részt vett a harminc éves egyetemi
találkozómon, egy bõ héttel ezelõtt lakásán beszélgettünk
múltról és jelenrõl. Távozásomat követõen szokásához híven
még integetett felém a tömbház-lakása ablakából. Ez az
utolsó karlendítés a felvillanó lélek és szellem örökkévalóságát hirdette.
Hiszem és vallom, bár minden pedagógus életében bekövetkezik az utolsó tanóra, és minden ember létében a földi
búcsú pillanata, a jó tanár, a hivatását mély megszállottsággal végzõ mester szavai úgy élnek tovább tanítványaiban,
amint a nemzet tavaly elhunyt költõje, Kányádi Sándor szavai hirdetik: „Aki megért /s megértet/egy népet/megéltet.”

In memoriam
Dr. Fazakas Béla
egyetemi tanár
94. évében elhunyt dr. Fazakas Béla egyetemi tanár, akit a
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet doyenjének, az egyetem egyik legidõsebb és a szakma legtekintélyesebb tagjának tarthatunk. Azon pedagógusok közé tartozott,
akik neveltek, akitõl tanítványai példamutató pontosságot,
rendet, emberi tartást, alázatot és szeretetet tanulhattak.
Valahányszor kötelezõ módon hordott nyakkendõjével, frissen vasalt inggel a katedrához állt, szavait mély csend övezte, üzeneteit érdeklõdés követte, átadott ismeretei termõ
talajba hulltak. Elõadásain sok mindenrõl szó esett, a
giardiózis elõfordulásától a tökmag féregûzõ szerepéig, de
leginkább az élet magas iskolája érintette meg a hallgatóságot.
Munkásságát az életmódot folytató lények, a paraziták
megismerésének szentelte. Nyugdíjazásáig a MOGYE parazitológia professzoraként és a Klinikai Parazitológia osztály
vezetõ fõorvosaként szerzett elévülhetetlen érdemeket.
Szakmáját több mint fél évszázadon át oktatta az orvostanhallgatóknak és a fiatal orvosoknak. Oktató ténykedéséhez
szorosan kötõdik a magyar nyelvû orvosképzés nemes ügye,
tanártársaival együtt vállalták magyarságukat és a vásárhelyi
orvosképzés szellemiségét.
Fazakas Béla 1926. július 22-én született Abrudbányán,
ahol édesapja unitárius lelkész volt. A családi útravaló egész
életében végigkísérte. És bár lelkészi pályára szánták, a
második világháborút követõ fogságban elhatározta, hogy
orvos lesz. Az orvosi egyetemet Marosvásárhelyen végezte
1952-ben, majd egyetemi oktatóként dolgozott, Putnoky
professzor irányításával, a gyakornokságtól az egyetemi
tanárságig jutott. Az orsóféreggel kapcsolatos kutatásaiból
írta meg a doktori disszertációját, amelyet 1964-ben védett
meg. Szakmai egyesületek tagja és tisztségviselõje, parazitológiai tárgyú szimpóziumok szervezõje, értékes tudományos
közlemények és egyetemi jegyzetek szerzõje, a háromnyelvû
Átalvetõ
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Parazitológia atlasz társszerzõje. Gazdag tudományos munkásság áll mögötte. Nehéz idõkben, 1991-1996 között
rektorhelyettesként tevékenykedett. Nyugdíjazása után konzultáns professzorként 2008-ig doktorátusokat vezetett.
Miután 1967-ben a Fertõzõ Betegségek Klinikáján létrehozta a parazitológiai osztályt, hosszú éveken át legendássá
váltak hajnali rendelései. Már reggel hat órától a betegei
rendelkezésére állt, hogy azok eljuthassanak munkába.
Elévülhetetlen érdemeiért 1996-ban megkapta az Érdemes
Orvos kitüntetést. És ami a legfontosabb: odaadó munkájával kiérdemelte a betegek tiszteletét. Õ maga vallotta, hogy

az orvos nem lehet csak az orvostudománnyal tele, a szépmûvészetet és a zenét is szeretnie kell, egyébként nem tudja
megérteni a betegeit.
Tartalmas és tartásos, a gyógyulás és az ismeretátadás örömét közvetítõ életet ajándékozott neki a Jóisten. És miközben a földi távozás idejére megnyugvás adatik a család tagjainak, az orvosegyetem és az orvosi szakma részvétnyilvánításán túl búcsúznak tõle a páciensek, a betegek, a gyógyultak,
a hálásak, a szeretetet viszonzók, a tanítványok, az útkövetõk. Mindannyian köszönik, köszönjük, amit kaptunk.
Dr. Ábrám Zoltán egyetemi tanár

Az élet karneválja

sokféleségét kapjuk a válaszoknak, mint amilyen tarka az
emberi gyarlóságok, hiúságok, fogyatékosságok, hibák és
bûnök összessége. Az egyik ember gazdagságot színlel, hogy
a hamis látszattól megtévesztett embereknél erkölcsi, vagy
sokkal gyakrabban anyagi hitele legyen. A másik ember szegénységet színlel, hogy ilyen úton jusson elõnyhöz, amit
jómódú embertõl megvonnának. Az egyik ember jószívûséget színlel, amelynek kegyes leple alatt hitvány visszaéléseket
követ el. A másik ember kõszívûnek játssza meg magát, hogy
így meneküljön a segítségkérõk ostromától. Van olyan
ember is, aki barátságot színlel s ennek leple alatt intimitásokat csikar ki, amelyeket orvul majd a szerencsétlen felebarátja ellen fordít. Van olyan is, aki szigort színlel, hogy vissza
ne éljenek jóságával.(Idesorolhatók szülõk és tanítók.) Van
ember, aki butaságot színlel, mert szorult helyzetben ez segít
rajta. És van olyan buta ember, aki okosságot színlel, illetve
akar színlelni, de olyan buta ember, még nem született a
világra, aki tartósan el tudja hitetni magáról, hogy õ milyen
okos. Mert egy népi bölcsesség szerint a betegséget sokáig
leplezni nem lehet. Mint láthatjuk, elég változatos a galéria.
De jó lesz, ha nem túlságos kíméletlenséggel törünk pálcát
azok felett, akik gyarlóságból és hiúságból kendõzik magukat. Mert nem lehet tudni, nem törünk-e pálcát ugyanakkor
sajátmagunk felett.
Az álarc, amelyet csaknem valamennyien hordunk, olyan
hogy a másét messzirõl látjuk, a magunkét még akkor sem,
ha tükörbe nézünk.
Gálfalvi Gábor

Gyakran halljuk, hogy az élet olyan, mint egy nagy álarcosbál, senki nem mutatja az igazi arcát, elleplezzük valódi éneinket, elkendõzzük ilyen vagy olyan jellemvonásunkat, tulajdonságunkat, szándékunkat, megtévesztjük, félrevezetjük
egymást.
Az alakoskodás nem könnyû dolog. Primitív embereknél
az életösztön megnyilvánulása, félelem valamitõl, amit gyenge erejükkel nem tudnak, nem képesek másképp elhárítani,
csak színleléssel. A kultúra alacsony fokán meglehetõsen
átlátszó ez a színlelés, amelyet hajlandók vagyunk meg is
bocsájtani, mint a védekezésnek egy sajátos módját. A léleknek bizonyos fajta mimikrije ez, hasonlatos azokhoz az alacsonyabb rendû állatokhoz, amelyek a környezetük színét
veszik fel, hogy az õket üldözõ erõsebb állat vagy a kegyetlenkedõ ember észre ne vegye, és el ne pusztítsa õket. Ha
még mélyebbre hatolunk a társadalmi rétegekbe és a bûnös
emberek lelkületét vizsgáljuk, gyakran találkozunk úgy az ártatlanságot, mint a megbánást tettetõk típusával. A képmutatásnak erkölcsi megítélés szempontjából ez a legveszedelmesebb fajtája. A nyomozó hatóság és az ügyészek feladata,
hogy ezeket az alattomos, szemrebbenés nélkül hazudozó,
álarcos gonosztevõket a lelkiismeretesen összegyûjtött bizonyítékok erejével, az igazság kíméletlenségével leleplezze.
Járnak azonban a becsületes emberek közt jelentõs számban olyan erkölcsi szélhámosok is, akiket ügyesen csoportosított látszatok a fedhetetlenség páncéljába öltöztetnek, akik
hallatlanul fejtett szimatuknak, szellemi rugalmasságuknak,
körmönfont ügyességüknek köszönhetik, hogy a büntetõtörvénykönyv csapdáit el tudják kerülni. Merem állítani, hogy
bátran rájuk húzhatnánk jó néhány esztendei börtönt, de
honnan vegyük a bizonyítékokat, hogyan süssük rájuk a huncutság, a becstelenség bélyegét. De ezek táncolnak a büntetõ paragrafusok között megtévesztve ellenséget és jó barátot, éles szemû nyomozót és bírót s így pompásan játsszák a
makulátlan, becsületes embert. Ezek kitûnõ színészek, hibátlanul mímelnek és komédiáznak. Minél nagyobb szédelgõ
valaki – ezt a bûnkrónikák bizonyítják – annál ügyesebben
tud alakoskodni...
Egy dolog bizonyos: annak az embernek, aki így végig
tudja játszani az életét, kettõt kell nagyon értenie, különben
leleplezik. Az egyik: ismernie kell nagyon önmagát, a másik,
ismernie kell nagyon másokat, vagyis ön és emberismerõnek
kell lennie. Két, nem mindennapi tulajdonság, amivel kevés
ember rendelkezik. Úgy is mondhatnánk: isteni adomány.
Ha azt vizsgáljuk, miért színlelnek ennyit és annyian, olyan
2019. december

A VÉG

(Fiatalon elhunyt fiúnk emlékére)
Gálfalvi Gábor

Sziszegve, pattogón ég a láng
Zúg a szél, ködfoszlányokat ûzve
Harmatkönnyes levelek, ágak
Hamvadnak el a tûzben.
Aztán az utolsó is fellobban,
A végsõ, a fonnyadt, a szürke.
Egy asszony, görnyedt-fáradtan,
Könnytelenül bámul a tûzbe.
Végül a sír mellé térdel,
Elmondja fájó imáját,
S elfojtott könnyek közt kéri,
Az ott pihenõ csendes nyugalmát.
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Édesapám,
dr. Nagy Géza halála
Egy szemtanú beszámolója
A sors úgy hozta, hogy Édesapám életének utolsó
három hónapját közvetlen közelböl, minden részletét
átélve követhettem, ezért a továbbiakat mint szemtanu
szeretném rögzíteni. E szöveg minden adata kizárólag
személyes élményeimbõl és szüleimmel folytatott
beszélgetéseimböl származnak.
A dráma 1980 augusztus végén kezdödött, amikor hírt
kaptunk arról, hogy városunk,
Kolozsvár utolsó megmaradt tiszta
magyar iskolájába, a Báthoryliceumba is (a régi katholikus gimnáziumba, a Farkas utca végén az
egyetemmel szemben), iskolakezdéskor bevonulnak a román osztályok. Ahogyan azt a Petõfi utcai
Református gimnáziumban és a
Kossuth Lajos utcai Brassai unitárius gimnáziumban már évekkel
azelött megtették, késöbb átvéve az
iskola teljes vezetését.
Az én fiam akkor ott VII. osztályos volt, a VIII. következett számára. Szülöi értekezletet hívtak
össze a II. emeleti díszterembe,
melyen feleségemmel együtt résztvettünk és mely számomra felejthetetlen marad. Zsúfolásig tele volt,
és a gyûlést Vincze Jancsi, volt osztálytársam felesége vezette, mint
egy igazi néptribun, nagyszerûen. Egy oly nyílt és világos
lázadásra került itt sor az akkori totális Ceausescu-korszak
elnyomási körülményei között, melyet addig senki egy nyilvános helyen elképzelni nem tudott. Kimondtuk akkor ott,
hogy utolsó magyar iskolánkba román osztályokat be nem
engedünk.
Itt ért véget a szülöi gyülés és kezdödött el az igazi harc.
A román helyi hatalom el volt szánva, hogy az ellenállásunkat erejével megtöri és a megszállást végrehajtja. Ekkor
kereste fel Édesapámat az iskola akkori igazgatónöje, ha
nem tévedek egykori osztálytársam, Balázs Jancsi felesége,
segítségért.
Édesapám hazai magyar köreinkben ismert iskolapolitikus volt, 1945-46-ban a magyar református iskolarendszer
megmentöje (együtt Venczel Józseffel a katolikus oldalon),
ill. késöbb Csögör Lajossal és Venczel Józseffel együtt a
kolozsvári Egyetem újraszervezöje, újrainditója. Mindez
írásban megörökítve Csögör Lajos „Emlékiratában” (1995)
ill. a Benkõ Samu EME-209 füzetében. Akkoriban ismerte
meg több hónapos bukaresti tartózkodásai alatt Groza
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miniszterelnök, Voitec és sok más fontos román politikus
mellett Fazekas Jánost is, a Román KP utolsó fontos magyar tagját, kihez kéréseinkkel késõbb mindig folyamodhatott. Többek között 1970-1980 között pl. a kerekdombi ref.
templom építésének (melyet én terveztem – az elsõ magyar
templomépítés Erdélyben 1945 után), szakadatlan akadályozása miatt.
Mindez 1980 augusztus végén történt, tehát a tanév közvetlen kezdete elõtt. Édesapámnak sikerült Fazekast elérnie és támogatását kérnie. Fazekas már másnap, a bukaresti KB-gyûlés szünetében Ceausescut négyszemközt tájékoztatta a kolozsváron elöállott forró helyzetrõl és segítséget
kért töle. Ceausescu azonnal döntött: a román osztályok
bevonulása egy évvel elhalasztódik, az iskola még egy évig
tiszta magyar maradhat.
Az iskola és a szülök számára ez egy hatalmas megkönnyebbülést hozott, de mint késõbb kiderült, a román
helyi hatóságok forró bosszúját idézte
elõ. Az õ szemükben Édesapám volt az,
ki tervüket személyesen megakadályozta. Azt azonban, hogy emiatt egy végleges lépésre szánják rá magukat, sohasem tudtam volna elképzelni.
Eljött az év vége, október-novemberdecember, és ezzel a Bethlen Gábor
születésének 400 évfordulója. Ez
nekünk, erdélyi magyaroknak egy fontos esemény volt, és édesapám, mint
született népnevelõ és iskolapolitikus,
minden vasárnap délután szabad
elszántából a Kolozsvár környéki falvakban ill. Kalotaszegen a református
templomokban magyarságunknak, a
hívõknek elõadásokat tartott. Kérte
segítségemet, és én szállítottam õt
autómmal mindenhova, mindig vasárnap délután, így átélhettem elõadói
erejét. Egy-egy beszéde 45-60 percet is
tartott, melyhez sok erõre, energiára
van szükség. Sikerült egy magnófelvételen a türei beszédét
megörökitenem (1980. XI. 30), melyrõl képem is készült,
sajnos ez maradt egyetlen hangfelvételem töle.
Éppen ezért volt annyira hihetetlen számomra egészsége
és ereje hirtelen, rohamos romlása karácsonyig. Sohasem
felejtem el megdöbbenésem, hogy amikor 1980 karácsony
estéjén szüleimet autómmal felhoztam hozzánk a györgyfalvi negyedi lakásunkba együtt ünnepelni, forditva csavarva eltörte a hátsó autóajtó ablakkilincsét, mivel úgy gondolom, már nem volt képes ellenõrizni saját mozgását.
Januárban aztán végleg ágyba került. Tonk Emil bácsi, családunk régi háziorvosa minden nap mellette volt, de helyzete oly gyorsan romlott, hogy 1981. január 22-én csütörtök
este Édesanyámmal és Emil bácsival együtt átszállítottuk
Marosvásárhelyre a klinikára. Ott a legjobb kezekben, magyar orvosok gondozásában lehetett, akik, mint volt tanítványai, már sokszor segítettek neki.
Sohasem felejtem el: csillagos, jéghideg éjszaka volt, és
amikor Kutyfalván autómmal áthaladtunk, megállásra kért.
Kiszálltunk, néztük együtt a csillagokat, én most utólag azt
Átalvetõ
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hiszem, szülöföldjétöl búcsúzott. Itt volt ref. lelkész Nagy
Domokos, nagyapja, itt született id. Nagy Géza, édesapja,
nagybátyja, és oly szeretett keresztapja, Endre bácsi, stb.
Ide kötötte õt szíve-lelke. Ez volt igazi szülöföldje, talán itt
és akkor búcsuzott mindentõl.
Akkor, csütörtök este a klinikán láttam utóljára élve. Oly
gyenge volt, hogy két ápoló vitte fel õt kézben emelve a
nagy fõlépcsõn az emeletre. Egy szûk ágyat kapott egy folyosón, mivel nem volt már hely a szobákban. Nem sejtettem, de ez volt utolsó búcsúpillantása életemben, ahogy
hosszan, szó nélkül rám nézett utóljára, feje édesanyám ölében, ki mellette ült az ágyon, hátát támasztva.
Sohasem fogom elfelejteni: szombat éjjel (1981. január
24) hajnalban, úgy 4 órakor, a sötétben csengett a telefon,
majd édesanyám hangja: „Tatika most halt meg, eltávozott
tõlünk”. Hihetetlen, elképzelhetetlen, hogy e pillanattól
nélküle kell tovább élnünk, léteznünk.
És néhány nap múlva (1981. január 28.) a hatalmas temetés a Farkas-utcai templomból, mely zsúfolásig tele volt, de
a szomszédos utcák is, sokszázezer emberrel. És utána a
hömpölygõ tömeg a koporsó mögött, ki a házsongárdi
temetõbe, ahol is a szent hazai földbe került. Egy kézzel fölhantolt egyszerû földsír maradt utána, egyszerû fakereszttel. Életem egyik legfontosabb elégtétele, hogy akkori fogadalmamnak azonnal eleget téve, addig nem hagytam oda
hazámat, Erdélyt, míg a következõ néhány hónapban egy
méltó síremléket nem állítottam neki. Ezt a saját magam
által tervezett és rajzolt síremléket a Házsongárd-bizottság
mûemlékké nyilvánította, ami remélhetõleg megmenti a
jelenleg is folyamatos sírrombolásoktól.
Nem sokkal késõbb és teljesen váratlanul, valamikor 1981
február elején került sor Édesanyámmal egy négyszemközti, drámai beszélgetésre. Akkor mesélte el nekem, hogy mi
történt Édesapámmal a Fazekas-iskolaügy „sikere” után.
Behivatták õt a Traian utcai szekuritáté-központba, ahol
elõször vallatták mindezzel kapcsolatban, de utána meglepetésére beültették egy külön szobába egy vastag ülõkéjû
magános székre, hol egy órát kellett teljesen egyedül várakoznia. A semmire, mert nem történt ott vele semmi. És ezt
november elejétõl karácsonyig minden szerdán délelõtt 11tõl 12-ig megismételtették vele. Szüleim nem értették
mindezt, édesanyám lázadozott és mondta neki, hogy egyszerûen ne menjen oda többet, de édesapám, akit életében
a szekuritáté már annyit kínozott és kihallgatott, nem volt
hajlandó az ellenállásra, megadta magát ennek az „ártalmatlannak” látszó eljárásnak.
Kérdésemre, hogy miért nem mondták el mindezt nekem,
nekünk is, Édesanyám azt felelte, hogy tudták, hogy mi
amúgy is nehéz helyzetben vagyunk az esedékes kiutazásunk miatt, melyte mindezzel súlyosbítani nem akarták.
Szörnyû volt mindezt utólag megtudni!
Édesapámat már évek óta kínozta asztmája, melyet egyrészt a Duna-csatornánál (ahol munkától izzadtan a naponta többszöri riadókkor kényszerrel a jeges földre fektették),
másrészt a négyhónapi hirhedt Jilavai pincebörtönében vízben és hidegben (ahova azért hozták, hogy koronatanú legyen régi politikai ellenfele, Balogh Edgár perében, de nem
tört meg és nem vállalta), majd idehaza szerezte, ahol
2019. december
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visszatérte után mint pácolómunkás dolgozott két évig egy
asztalosgyárban, minden védõeszköz nélkül a mérgezõ
vegyszerek között. Ezt az asztmát azonban Emil bácsi már
évek óta sikerrel kezelte, de most hirtelen minden rohamosan rosszabbodni kezdett. Ha így visszaemlékezem, mindig
az az érzésem, hogy olyan volt ez az utolsó három hónap,
november-december-január számomra, aki ezt közvetlen
közelbõl éltem át, mint egy „repülõ lezuhanása”. Én legalábbis így éreztem: egy fizikailag rendkívül erõs, atlétatermetû férfi, aki még októberben egyórás beszédeket tartott
nagy hallgatóság elött, egyszerüen összeomlott. Nem tudtam, nem is akartam elhinni, ami vele történt
E tragédia magyarázata aztán évekkel késõbb következett
be, amikor mi már régen Bajorországban éltünk. Még 1978ban kiszökött nyugatra a román titkosszolgálat fõnöke, Pacepa generális, kinek az amerikaiak új azonosságot adtak,
miután nekik mindent kitálalt. Õ írt és kiadott ott késõbb
egy könyvet, (Ion Mihai Pacepa: Vörös horizontok / Egy
román kémfönök vallomásai; megjelent „Printed in the
USA – I.H.Printing Company, 205 Hamilton Street, New
Brunswick, New Jersey 08901, dátum nélkül, de feltehetõen 1989-ben), melyben leírja élményeit a Ceausescu rendszerében és szolgálata különleges akcióit, módszereit is. Az
egésznek nagy sajtóviszhangja volt akkor, szerencsémre
sikerült e könyvet megszereznem, és itt bukkantam rá teljesen véletlenül annak a – számunkra 1980 november–decemberében érthetetlen – eseménysorozatnak a részletes
leírására, magyarázatára, mely Édesapámmal a Traian utcai
szekuritáté szobájában történt.
Ime az idézet Pacepa generális könyvébõl („Halálos sugárzás a börtöncellákban”, 124-125 oldal): „A KGB mintájára 1950-ben létrehozott román K-részleg a legmocskosabb
munkát végezte a börtönökben, lehallgatta a rabokat, spicliket
rakott a cellájukba, hogy rájuk nézve terhelõ információkat
csaljon ki belölük, vagy terhelõ bizonyitékok kimondására biztassa õket. Néhány esetben titokban eltették õket láb alól, öngyilkosságnak feltüntetve az esetet, vagy olyan mérgeket használtak, amelyek a természetes halál tüneteit produkálták.
1970-ben a K-részleg a szovjet KGB által kifejlesztett rádioaktív berendezésekkel egészítette ki halálos arzenálját. Ceausescu maga adta az eljárásnak a „Radu” fedõnevet, majd kiadta pl. a parancsot: „adjatok egy adag Radut Popescunak!” A
halálos sugáradag rákos elváltozást idézett elõ az áldozat szervezetében”
Ez történt tehát Édesapámmal is. Egész életében az erdélyi magyar iskolaüggyel foglalkozott, ezért harcolt, és a sors
úgy döntött, hogy életét is erre áldozza, ezért veszítse el idõ
elõtt, a Báthory-gimnáziumért folytatott harc következtében. Bárminõ utólagos elismerés, megemlékezés nélkül.
Egy igazi erdélyi magyar sors – ez nálunk már hagyomány minden igaz emberünkkel így történt a mai napig. Ezért is
jutottunk oda, ahol vagyunk.
Túl korán halt meg, 67 éves korában, mig vele ellentétben, egész családja rendkívül hosszú életû volt: Édesapja
85, Édesanyja 85, három tesvére 88, 94, 86 éves korukban
távoztak az élõk sorából. Akkor, 1980-81-ben megölték õt
Ceausescu „Radu” módszerével.
Dipl.-Ing. Nagy László – Bajorország
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Könyvbemutató
Atzél Ede

Honfoglalás
Elõszó
A két világháború között történtek különösen áldozatává
váltak a történelemhamísításnak. 1945 után a közelmúlt értelmezésének egzisztenciális súlya volt, a politikai önigazolás
és a leszámolás a múlt eltorzításának a jegyében zajlott, mégpedig a diktatúra kegyetlen törvényszerûségei szerint. A
valóságtól való elrugaszkodás mértékét jól érzékelteti, hogy az 1947-es elsõ nagy koncepciós
persorozatban (ahol Atzél Ede csak azért nem
került a vádlottak padjára, mert már eltûnt valamelyik kommunista büntetõintézmény süllyesztõjében) fasisztáknak bélyegezve ítéltek el olyan
embereket, akik 1944–45-ben még ellenállásban
vállalt szerepükért a Gestapo és a nyilasok börtöneiben raboskodtak.
Ennek nyomán zajló tragédiák, ellehetetlenített életek, generációkon átívelõen tönkretett
családok számbavétele lehetetlen,
Ezért minden adalék, forrás irányjelzõ, ami
segít a korszakhoz való közvetlenebb kapcsolat
megteremtésében, kiemelten fontos és hiánypótló értékkel bír. Báró Atzél Ede 1938-ban írt és
Erdélyben titkosan terjesztett munkája, amely a szamizdat
történetének egyik elsõ darabja, egy ilyen munka. A
Honfoglalás izgalmas betekintést ad a kor egy „cselekvõ”
emberének gondolkodásába. A cselekvõ szót Atzél Ede esetében pedig kifejezetten hangsúlyozni kell. Õ ugyanis nem
ideológus, hanem a tettek embere, e könyvben leírt eszmefuttatatása 1938 politikai viszonyaihoz és nemzetközi helyzetéhez igazított cselekvési modell; egy gyakorlatias alapokon
gondolkodó ember politikai útmutatója Erdély megmentésére, nem pedig valamiféle ideológiai hitvallás. Éppen ezért ez
az írás csakis Atzél Ede életével való összevetésben értelmezhetõ. Atzél Ede személye, nem hétköznapi egyénisége
azonban feledésbe merült, annak ellenére, hogy történelmi
léptékkel mérve is meghatározó szerepet játszott az erdélyi
politikában és az ellenállási mozgalomban egyaránt.
Feledésbe kellett, hogy merüljön, hiszen a hivatalos álláspont szerint csak a kommunisták által szervezett ellenállás
létezett. Élete cáfolata ennek a tételnek, és egész pályafutása felülírja a kommunista történetírás premisszáit, s éppen
ezért ad fontos támpontokat ahhoz, hogy a sok szempontból
terhelt fogalmak meghatározottságán túl tudjunk lépni.
A kommunizmus azonban már lassan harminc éve összeomlott Magyarországon, mégis Atzél Ede (és még számos
pályatársának) szerepéhez méltó helyét nehezen találja meg
a történetírás. Ez az életút ugyanis a közelmúltból megörökölt fogalmakkal nem leírható, Atzél esetében az olyan kategóriákkal, mint jobboldal – baloldal, fasiszta – marxista, semmire se megyünk, mert õ (és ezzel nincs egyedül) ezekbe az
elméleti szinten születõ keretekbe nem illeszthetõ be. Nem
véletlen, hogy az õ drámai történetét elsõként nem egy tudományos írás, hanem egy a fogalmi béklyóktól magát jellegé-
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bõl adódóan is jobban függetleníteni tudó dokumentumfilm
dolgozta fel, Novák Tamás 2018-as Nyomtalanul címû filmje.
Báró Atzél Ede 1906. október 10-én született. Szüleit fiatalon elvesztette, így nagybátyjánál, Wass Endrénél nevelkedett és együtt nõtt fel unokatestvérével, az író Wass Alberttel. Egyetemi tanulmányait Németországban végezte, majd
agrármérnökként a mezõzáhi családi birtokon mintagazdaságot hozott létre. 1929-ban feleségül vette gróf Bethlen
Beátát, házasságukból nyolc gyermek született, közülük hatan érték meg a felnõttkort. Mezõgazdasági szakértõként
Erdély-szerte tanította a modern gazdálkodás alapjait. Az
erdélyi magyarság megmaradásának egyik zálogát látta a
megfelelõ önszervezõdõ gazdasági keretek megteremtõdésében. Atzél Ede évek alatt legendás alakká
nõtte ki magát Erdélyben, rendkívüli fizikai erejérõl, bátorságáról történetek sokasága keringett az úri társaságokban és a kis
falusi közösségekben egyaránt. Szerénységére jellemzõ a parasztok között terjedõ
mondás: „Õ báró lenne, de nem folytatja”.
De nem csak mint jó gazda járta a vidéket,
aki idõként erõmutatványaival kápráztatja
el az embereket. Az 1920-as évek végétõl
többekkel Erdély ügyéért szervezkedésbe
kezdett, és a román fennhatóság alatt ezt a
munkát csak titkosan lehetett végezni.
Erdély-szerte épített egy olyan mozgalmi
hátteret, amely a Romániától való elszakadást belsõ felkelés formájában, akár katonai erõvel is kész kiharcolni. Atzél, aki Bethlen Istvánnal,
Teleki Pállal, a kormányzó szûk baráti és családi körével is
közvetlen kapcsolatban állt, terveit bizalmasan a magyar
politika legfelsõbb szintjeivel és a magyar katonai hírszerzéssel is egyeztette. 1936-tól a Wesselényi Lövészegylet fedése
alatt fogta össze az embereit, szorosan együttmûködött
Márton Áron püspökkel és számos meghatározó erdélyi
politikussal.
1940. szeptember 12-én Kolozsvárott a miniszterelnök Teleki Pál és Atzél Ede személyesen tárgyalták meg az új helyzethez igazított stratégiát. Atzél ezt követõen visszatért DélErdélybe és folytatta a szervezést. 1940. november 8-án
azonban Nagyenyed utcáján egy baráti körben beszélgetõ
báróba belekötöttek, a tettlegességbe fajuló atrocitásnak a
rendõrség vetett véget. Atzél Edét letartóztatták, súlyosan
bántalmazták, majd kémkedés koholt vádjával terhelten a
katonai ügyészség nagyszebeni fogházába szállították. Márton Áron nyomására ugyan sikerült kiszabadítani, de távoznia kellett Dél-Erdélybõl. A történtek természetesen nem
egy véletlen csetepaté következményei voltak. Atzéllal egy
idõben a szervezõdés több tagját is letartóztatták.
Atzél Ede 1943 tavaszán felvette a kapcsolatot a Kolozsváron székelõ IX. hadtest parancsnokával, dálnoki Veress
Lajos altábornaggyal, és kezdeményezte egy partizáncsoport
szervezését, amely egy román–magyar összetûzés esetén a
román hadsereg hátába bevethetõ volna.
Az 1943-tól állandósuló német vereségek a magyar politikában is felerõsítették a Német Birodalommal való szakítás
igényét. A különbéke-tapogatózások Kállay Miklós miniszterelnök alatt megkezdõdtek. Atzél Ede már a kiugrás elõkészítésének ebbe az elsõ szakaszába is bekapcsolódott, mégpedig szabadcsapatok szervezésével. Atzél kezdeményezéséÁtalvetõ
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re 1943 végén került sor a Wesselényi Lövészegylet budapesti központjának felállítására. Néhány üzemben sikerült is
munkáscsoportokat szervezni. 1943 decemberében például
Kõbányán tartottak titkos toborzást a munkások körében.
Az Egyesület elsõsorban dálnoki Veress Lajos révén szerzett
legális mûködési engedélyt és fegyvereket, Kudar Lajos, az
Államvédelmi Központ vezetõje pedig biztosította a konspirációs hátteret.
A kormányzó 1944 tavaszán még elzárkózott e tervtõl. A
román átállás azonban új helyzetet teremtett, és Horthy
megadta a felhatalmazást egy Moszkvába induló küldöttség
szervezésére.
Az általa vezetett Faust Endre – Dudás József – Atzél
Endrébõl álló küldöttség szeptember 22-én indult az életveszélyes, háborús övezeteken és több frontvonalon át vezetõ
útnak. Kalandos körülmények között eljutottak Moszkvába,
ahol Zsukov marsallal és Kuznyecov vezérezredessel tárgyaltak.
A nyilasok Atzél Ede és családja ellen azonnali elfogatási
parancsot adtak ki azzal a kikötéssel, hogy megtalálása esetén bárki agyonlõheti. Õt ez azonban nem tartotta vissza a
fegyveres ellenállásban való további részvételtõl. A Wesselényi Lövészegylet fedésében, szervezett csoportjával mint
fõlövész-mester a legkülönbözõbb akciókat hajtották végre,
foglyok kiszabadítását, hírszerzést, szabotázsakciókat. Bekapcsolódott a Bajcsy-Zsilinszky Endre vezette Magyar

Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottság munkájába, õ közvetítette a Szent László hadosztály parancsnoka, Szügyi Zoltán vezérõrnagy felé a Bizottság megbízását, hogy a hadosztályt a szovjetek elõl menekítse át az angol megszálló erõkhöz. Ugyancsak a Bizottság megbízásából vette fel a kapcsolatot a Gödöllõn állomásozó szovjet fõparancsnoksággal.
Budapest totális ostromtól való megmentésének érdekében
kívánta volna az ellenállás erõit összehangolni az orosz tervekkel. A szovjetek azonban Atzél Edében nem a lehetõséget, hanem a nyugati orientációban gondolkodó kémgyanús
ellenséget látták. Sorsa ezzel megpecsételõdött.
„Utoljára 1944. december 3-án fontos megbízással ment át az
orosz katonai parancsnoksághoz, ahonnan 8 nap múlva kellett
volna visszatérnie, fontos utasításokkal. A jelzett idõ óta nyoma
veszett és ma általunk ismeretlen helyen tartózkodik.” – fogalmazott a Nemzeti Ellenállásban Résztvettek Szövetségének
1945. május 9-én kelt hivatalos okirata. A kolozsvári népbíróság 1946-ban távollétében mint háborús bûnöst 20 évi szigorított fegyházbüntetésre ítélte. Az utolsó hír róla Varró
Vilmos, egy szovjet lágert megjárt rab hiteles visszaemlékezése arról, hogy fogsága idején személyesen találkozott vele
– a szovjetek 25 évre ítélték. Nagy valószínûség szerint egy
szovjet internálótáborban, vagy börtönben halt meg, hacsak
mint a Románia ellen kémkedõ magyar titkosszolgálat emberét, át nem adták a román hatóságoknak.
Szekér Nóra

Juhos-Kiss János

Édes anyanyelvünkön szólítanak
A nagy tekintélyû költõ, Fodor András, a széles körben
ismert nyelvész, Grétsy László, a neves irodalomtörténész és
kritikus Kabdebó Lóránt köszöntötte s elemzõen értékelte,
dicsérte Juhos-Kiss László korábbi köteteit: a nyelvi gazdagságot, a szenvedélyes igazságkeresést, a konok értékörzést
kiemelve. A szerzõ új könyve, a sajátos formavilágú versek
gyûjteménye megint a közösségben gondolkodó és érzékenyen élõ, tehát a közösséget ért sérelmek miatt is felháborodó költõ perlekedéseit fogalmazza meg: az egyén indulatát a
történelem és emberi gyarlóságok szorításában. És megszólítanak minket édes anyanyelvünkön a szép szavak.
Kaiser László

Turáni tölgy
Kemény tölggyé cseperedtem,
fenyves, édes Erdélyem szerettem,
büszke csak Nagymagyarország
Pólón lettem, mert mindent
elveszítettem –szinte
elképzelhetetlen!
Édes Erdélyt ölelgettem,
ezüst-fényes fajtám védtem
,sólyom fészkét ügyelgettem,
csemetém, fészkem megleltem,
az égig felértem – szinte
2019. december

Elképzelhetetlen!
Csípõs paprika voltam
(Senkit sem fojtogattam)
Futó nyári zápor voltam
utolérve öleltelek
Erõsen bolond szél voltam –
tartósan téptelek.
Esõ utáni szivárvány voltam
kitisztulva csókoltalak!
Csípõs paprika voltam,
erõs ereimmel gyógyítottalak!
Könnyeim derûsen, halkan hullottak
Virágként szagoltalak,
vörösen ízleltelek,
fehéren szerettelek,
aztán engem nagy hírtelen felszolgáltak
egy mindent felfaló,
hatalmas amerikai szájnak.
Kínnal lenyelte életem,
megadtam magam Amerikának!
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Szabó István – Sarkad

A világ, amelyben éltem –
és a börtönök, amelyeket Ioan Slavici túlélt
Fontos a tér és idõ! A sokoldalúan fejlett szocialista
„aranykorszak” scornicesti – kommunizmusa épp ekkor fordult célegyenesbe, tombolt a szeku, Adrian Paunescu és a
homogenizálás – leánykori nevén magyartalanítás. S akkor
Dávid Gyula megfontolt vakmerõséggel, kiváló történelmi
érzékkel és jövõket látó bölcsességgel elõveszi a varázstükröt, Slavici emlékezéseit. (Lumea, prin care am trecut – A
világ, amelyben éltem. Téka sorozat.) „Ráhúz a tizenkilencre!” – s trafál. Még egyszer: hely és idõ! 1980- ban vagyunk,
Romániában. Alább, a mindenkori utókornak megadatott
„mindentudás kegyelmével” élve, pillantsunk bele a világba,
amelyben Slavici (1848-1925) élt. Talán jobban megértjük a
száz éve történteket.
„Minden nagyon szép, minden nagyon jó, mindennel meg
vagyok elégedve.” (I. Ferenc József)
Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy régi jó nagy
régió: az Osztrák–Magyar Monarchia. Volt, aki egy olyan
állatkerthez hasonlította, ahol a kecske össze van zárva a
káposztával, a farkas a kecskével, a róka a tyúkokkal - de a
jóságos, bölcs, és szigorú gondnok – az éppen soron lévõ
Habsburg uralkodó - mindig tudja, kit kivel kell megetetni.
Mások – nem híján a drámai felhangnak – a népek börtönének nevezték. Eredeti egy börtön volt ez: ugyanazok voltak a foglyok és a foglárok. Egymást õrizték egymástól. Nehogy már bármelyik is túl egyenlõbb legyen... Elõre egymás
ellen az egységért, az egyenlõségért! Tizennégy (vagy tizenöt?) nemzet, nemzetiség nyüzsgött, taposta egymás lábát,
„néptörzsek” – ahogy a jó öreg atyafigura, Ferenc József szerette nevezni nyájait.
Groteszk, tudathasadásos helyzet, amibõl mai napig nem
gyógyult ki teljesen egyetlen „néptörzs” sem. Már maga a birodalmi címer is, a kétfejû sassal. Igaz, késõbb, némi hókuszpókuszokkal a kétfejû madár egyik fejét akár turulmadárnak
is lehetett (volna) látni, majdnem teljes joggal, de ezt ne
feszegessük. Feszegessük inkább az uralkodót. Õfelsége egyfejû és kéttestû lényként fogható fel. Magyarországon huszártábornoki díszegyenruhában, Bécsben schwarzgelb osztrák tábornagyi uniformisban pompázott, attól függõen, hogy
magyarkirálykodott vagy osztrákcsászárkodott. Ezt úgy is
lehet értelmezni, hogy két – jogilag, belügyileg önálló állam,
két fõvárossal, két szuverén parlamenttel és kormánnyal, de
négyféle hadsereggel és egyetlen akarattal. Viribus unitis! A
dinasztia nemzetek felettinek tartotta magát és azt szerette
volna, ha népei nemzetalattiak maradnak. Érthetõ.
Ki az isten tud eligazodni ebben a kétfejû, tizenöttestû
labirintusban? I. Ferenc József azt hitte, õ el tud. A népei is
azt hitték, hogy õ aztán el tud. „Ha a császár ezt tudná..” –
sóhajtoztak az ártatlan erdélyi románok és kevésbé ártatlan
ortodox pópáik, a jól helyezkedõ csehek, a jámbor, ám eléggé pánszlávfertõzött ruszinok, szlovákok, a dacos szerbek,
satöbbi.

Mi végre vagyunk a világon? – tette fel a kérdést, jóval
késõbb, egy székely író. Mi végre vannak ezek a világon? –
tette fel a kérdést külön-külön a Monarchia minden népe, a
többiekre mutogatva.
Az I. világháború küszöbén az agg uralkodó és bábeli birodalma már tökéletesen passzoltak egymáshoz. Úgy tûnt, se
élni, se meghalni nem képesek.
„A helyzet reménytelen, de nem komoly.”
Sokszor idézik. A bécsi humor leleménye, fõleg az I. világháború alatt lett népszerû, amikor az agyonkozmetikázott
hadijelentéseken kérõdzöttek, akik ráértek. Laboratóriumban sem lehetne ehhez az aranyköpéshez jobb szemléltetõ
anyagot elõállítani, mint az alábbi kettõ.
1. Herman Ottó, a híres néprajzos, tudós és Wahrmann
Mór, a neves közéleti férfiú és nagytõkés valamin életrehalálra összevesztek. Most figyeljünk! Herman Ottó töksüket volt és goj, Wahrmann pedig majdnem vak és zsidó. Az
úriemberség, a becsület meg a sértések hallatlan súlyossága
kötelez. Párbaj lett belõle, annak rigolyás kódexe szerint,
segédekkel, orvosokkal és hitelesített pisztolyokkal. Elkezdõdött... Egyszer csak megszólal Herman Ottó: Lõtt már a
zsidó? Wahrmann meg azt kérdezte: Hol van a goj? ...és túlélték!
II. Ferenc Ferdinánd trónörökös: hungarofóbiában, judeofóbiában, tüdõbajban, valamint rengeteg komplexusban
szenvedett. De leginkább vadászatfüggõségben. Eöttevényi
Olivér Ferenc Ferdinánd c. mûvében (1942), nem kevesebbet állít, mint hogy a fõherceg által személyesen lelõtt mindenféle állatok száma „több, mint félmillió volt.” Mindenre
tüzelt, ami csak mozgott. Picire, kicsire, nagyra, mindegy.

Átalvetõ
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Gerõ András már szûkmarkúbb, õ „csak” 300 ezer trófeáról
beszélt legutóbb. Egy jó pszichológus egyértelmû magyarázatot adhatna eme horrorra. A szervilis alattvalói hódolat
néha túllõtt a célon. Egy écskei (Versec melletti) vadászat
után így szólt a hozsanna: „16 lelõtt róka közül 25 Õfensége
fegyverének áldozata volt.”
Akkor is vadászott, amikor nyugszékében tüdejét kúrálgatta, volt, hogy egy délelõtt 1600 (!) sirályt lõtt. Nagyon gyors
és nagyon pontos lövõ volt. Feljegyezték, hogy egy perc alatt
- váltott puskákkal, két töltõ szolgálta ki! -14 fácánt küldött
az örökkévalóságba. Végül egy fanatikus dilettáns õt és feleségét is lepuffantotta, így lett a világháború elsõ halottja. A
feleség „járulékos veszteség”. Princip bevallotta, hogy a fenséges asszonyt nem akarta... Elmélázhatunk azon, hogy
a lövõzseni trónörökös akár egyedül is megnyerhette volna
a háborút – de ez abszurdum, nonszensz – mint sok más abban az idõben és abban a birodalomban.
És erre az emberre várt az Osztrák–Magyar Monarchia
trónja... Rettenetesen komolyan vette küldetését és önmagát. Kíméletlen, merev és kimért volt, mintha saját maga
szobra lenne. (Tisza Istvánt nagy ívben kerülte, mert az erõs
volt, intelligens volt és magyar volt. Annál is inkább, mert
úgy Ferenc József, mint Vilmos császár, no meg kevés barátja, sok irigye és még több ellensége is nagyra tartotta a geszti bajnokot.) A nehezen tetõ alá hozott 1867-es kiegyezést fel
akarta rúgni, hogy megteremtse az erõsen központosított
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Nagy Ausztriát – nemzetiségek szerint szabdalva fel Magyarország és Ausztria területét. Hûséges térképésze, a bánsági
román Aurel Popovici meg is rajzolta a Nagy-Ausztriai Egyesült Államok térképét, majdnem akkorára zsugorítva Magyarországot, mint Trianon. De még ezen a térképen is a Székelyföld, mint önkormányzatú -önigazgatású enklávé szerepel.
Mario és a varázslók (Thomas Mann után szabadon.)
Legyen Mario a mindennapi Monarchia, a hétköznapi
alattvalókkal. Igen, varázslók! Többen. Vagy inkább démonok, drakulák és Dr. Akulák és Dr. Ogosok. Itt-ott befelé
síró, fájó lelkû bohócok, szemfényvesztõk, cinizmusba, humorba és italba menekülõ magányosok, reménytelenek.
Szentek és csábítók. Szárnyaszegett angyalok és szárnyaló
szörnyetegek. Ilyesvalami tenyészett – termett a K.u.K. nagyvárosokban, leginkább Bécsben, de Budapesten és Prágában
is.
Ám volt közöttük két elszánt látnok is. Az egyik igaz próféta, a másik a hamis. Theodor Herzl és Adolf Hitler. Talán
ugyanazokat a bécsi macskaköveket koptatták, ha nem is
találkozhattak. Ha létezik a végletek - nem költõi, hanem
történelmi, már-már kozmikus - apokaliptikus megtestesülése - akkor õk azok. Üldözött és üldözõ. Cionizmus és nácizmus. Utánuk csak afféle „futottak még” nevek jöhetnek,
minden ítélet és elõítélet nélkül: Freud, Adler, Klimt, Tesla,
Weininger, Redl ezredes, Wittgenstein, R. Steiner, Lueger,
Kafka, Benes. (Kaltenbrunner, Eichmann és Skorzeny még
gyerekek.)
A Lajtától keletre is erjedt-gerjedt a világ. Bartók,
Csontváry Kosztka, Ady, Teller Ede, Szilárd Leo, Neumann
János, Wigner Jenõ, Kálmán Imre, továbbá Liviu Rebreanu,
Octavian Goga és persze Ioan Slavici és az õ börtönei. De
még nem oda Buda! Theodor Herzl Budapesten született, s
mint Herzl Tivadar, a híres fasori evangélikus gimnáziumban végzett, s még egy kis önvállveregetés: a mi nagyszerû
Heltai Jenõnk unokabátyja õ. És persze, Svejk, az örök
Svejk, aki mint derék katona szerzett világhírt, és Rigó
Jancsi, aki egy balga belga hercegnõt elcsábító cigányprímásból lett világhírû cukrászproduktum.
„A romániai cefre csak az erdélyi üstben adja ki az igazi
nedût.” (Eminescu)
Ioan Slavici különös jelenség a századvég és a XX század
elejének román, magyar, erdélyi történéseiben. Életrajzát
nem ismertetjük részletesen. Öntudatos, dolgos, szelíd, büszke tartású világosi román családban született. Román,
magyar és német iskolákba járt, mindhárom nyelven kitûnõen beszélt és írt. Bécsben összebarátkozott a bukovinai
Eminovici – Eminescuval, aki épp egy budapesti (!!) román
lapban (Federatiunea) intézett izzóan gyûlölködõ támadást
a magyar nép, nyelv, kultúra és állam ellen. Minden rossz,
barbár, „ázsiai mongol”, silány, primitív, gonosz, nevetséges
és kegyetlen - ami magyar.
Tény, ami tény, Eminescu harciasabb románná térítette
Slavici-ot. Miközben Slavici felesége az a Magyarosy Szõke
Katalin, aki kétségbeesésében levelet ír (1883) Titu Maiorescunak: „Eminescu úr megõrült. Kérem, tegyen valamit, hogy
megszabaduljak tõle, mert õ nagyon gonosz.” (Ady, élete végén – Kassák szerint – elbutult, nehézkesen csoszogó lénnyé
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vált, míg Eminescut kényszerzubbonyban kellett zárt intézetbe szállítani, mert ki- és beszámíthatatlanul dühöngött. A
szifilisz mindkettõjüket alaposan megdolgozta.)
Slavici- ék 1885-ben elváltak, egyes források szerint nemzeti ellentétek miatt. 1888-ban az író bevonul a váci államfogházba, hogy letöltse egyéves büntetését a magyar állam területi integritása és törvényei elleni sajtóuszításért. A Tribuna
címû nagyszebeni lap fõszerkesztõjeként az író-szerkesztõ
nem ismerte el Erdély 1867-es újraegyesítését Magyarországgal, kijelentve még öregkorában is, hogy „“az sohasem
volt (Magyarország) része”. Eminescu hatása? Független
Erdélyrõl álmodott - álmodozott, Habsburg jogar alatt, egy
Nagy-Ausztria keretében. Mint sok erdélyi román, õ is úgy
látta, hogy a Regátnak kell csatlakozni a Habsburg-Erdélyhez, és nem ennek Romániához. Ez lényegében Ferenc
Ferdinánd , Vaida-Voevod és Aurel Popovici (láz)álma is. A
kérdés lényege az, hogy a kutya csóválja a farkát, vagy a farok
csóválja a kutyát? Rókafogta csuka, vagy csukafogta róka?
Vácott különös társaság jött össze. Elõbb lássuk Herczeg
Ferenc freskóját, aki egy halálos végû párbaj miatt lett a
fegyház lakója, s jóval késõbb így emlékezett:
„A románok egynek a kivételével strómanok voltak, azaz
olyan urak, akik mások újságcikkeiért vállalták a felelõsséget.
Valamennyien kitûnõen beszéltek magyarul, igen udvariasak
voltak és szerettek jól élni. Ha nem kártyáztak, akkor ittak,
náluk mindig csapon volt a boroshordó. (...) Slavici Ioan azonban szellemileg és erkölcsileg toronymagasságban lakott a strómanok fölött. Vele késõbb megbarátkoztam, már amennyire a
köztünk lévõ korkülönbség és ellentétes politikai meggyõzõdésünk szerint szó lehetett barátságról.” Slavici második, immár
román felesége ekkor Vácra költözött és éppen gyermeket
várt. Az író-fõszerkesztõ rab és férj gyötrõdött, hogy nem lehet mellette. Most megint Herczegtõl idézünk: „Végül elhatározta, hogy szabadságot kér az igazságügy-minisztertõl. Nem
hitte ugyan, hogy teljesítik kérését, de azért mégis elküldte a táviratot. Még aznap megjött Budapestrõl a válasz: megengedték
neki, hogy kijárjon a fogházból mindaddig, míg felesége föl nem
kel a gyermekágyból. Slavicit meghatotta a kormány emberséges viselkedése és mostani lelkiállapotában hajlandó volt elismerni, hogy vannak Magyarországon emberek és intézmények,
melyek minden kritikát elbírnak. Szerinte fõleg ilyen volt a királyi kúria, a csendõrség és a központi tejcsarnok.”
A verseci sváb Franz Herzogból éppen magyar íróvá átlényegülõ Herczeg Ferenc megpróbálja magyarbaráttá hangolni az erdélyi románt, de árnyékra vetõdik. Slavici meghökkentõ válasza: „Ne higgye, hogy minket okossággal vagy jósággal meg lehet nyerni. Mi nem is akarjuk, hogy a magyar kormány jól bánjon a román néppel, jobban szeretnénk, ha minél
kegyetlenebbül elnyomna. Mert mi nem a megegyezést keressük,
nekünk a jövõnk érdekében viszályra van szükségünk.” Slavici a
fekete-sárga nagyrománok közé tartozott. Mert ilyenek is
voltak. Nem hitte, hogy Románia a maga erejébõl el tudná
foglalni és meg tudná tartani Erdélyt, és ezért egy föderalista osztrák császárságról ábrándozott, amelynek egyik állama
az Erdéllyel egyesített Románia lenne. Slavicitõl tudom,
hogy ennek a tervnek Bécsben nagyszámú és igen magas
állású hívei voltak...”
Most lássuk, hogyan emlékezik Slavici, valamikor 1920 és
börtönei után, Nagy-Romániában. Elismeréssel szól a
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kolozsvári magyar bíró emberségérõl, aki õt elítélte, majd
ezt írja: „Amikor a semmítõszékhez fellebbeztem, nemcsak
hogy bántatlanul térhettem haza, hanem azt is megengedték,
hogy elutazzam Bukarestbe feleségemmel együtt, aki látni akarta családját, mielõtt elkísér engem Vácra, ahol egy évig kellett
tartózkodnia egy számára teljesen idegen világban. Fellebbezésem elutasítása után felkértek arra, hogy közöljem, mikor kívánok jelentkezni a váci fogház igazgatóságán az immár jogerõs
egyévi büntetés letöltésére. Az általam meghatározott napon
jelentkeztem aztán a váci fogházban, ahol már vártak.”
Okvetlenül meg kell jegyezni a fogva tartás körülményeit,
ez fontos! „A szobában (tehát nem cellában!) volt az ágyam
lószõrmatraccal, pihepárnával és paplannal, egy kisasztal, két
szék, egy ruhás- és fehérnemûszekrény. Minden jó állapotban és
tisztán. (...) Este mindnyájunkat bezártak a szobánkba, reggel
hatkor azonban kiengedtek és az egész napot együtt tölthettük.
Feleségem egész nap velem lehetett, kivéve azt az idõt, amikor
be voltunk zárva szobáinkba. Kisfiam, aki akkortájt volt kétéves, egész nap ott lehetett mellettem, szolgálólányunk pedig
bármikor bejöhetett és kimehetett. (:::) Kaptunk újságokat és
folyóiratokat, olvashattunk és írhattunk bármit. Én a Vácon
töltött idõ alatt rendszeresen közöltem a Tribunában, s folytathattam titkári munkámat abban a bizottságban, amely a
Hurmuzaki báró hagyatékát képezõ történelmi dokumentumok
kiadásával volt megbízva.”
Mielõtt a fenti börtön-idill esetleg elérzékenyítené az olvasót, tegyük még hozzá, hogy a börtönigazgató, bizonyos
Kovács úr, segített a híres Hurmuzaki hagyaték rendezésében
is Slavicinak. Mert „Kovács úr, bár színmagyar volt, mélyen
megrendült, amikor mindezt (mármint a bebörtönzés okát)
elmondtam neki, és megnyugtatott: kötelességének érzi személyesen gondot viselni arra, hogy senki ne háborgassa családomat,
amíg kénytelen leszek Vácon idõzni. Aztán meg az is közreját-
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szott, hogy Kovács úr nem tudta elfeledni 1849. augusztus 13-át,
mikor a magyar seregek letették a fegyvert Világosnál Paszkevics
orosz tábornok elõtt. Ezt én, a tõsgyökeres világosi sem felejtettem el soha, és ha õ nem tudott megbocsátani az oroszoknak, én
a magyaroknak nem tudtam megbocsátani, mert nem akarták
megérteni, hogy az oroszok ellen a románok az õ természetes
szövetségeseik, hisz nekik sincs veszedelmesebb ellenségük, mint
a szlávok, akik minden oldalról körülveszik õket.”
Elérzékenyülés stop! – mert ezután jön el az ideje. Nem
volt ez valamiféle kedvezés – írja a világosi bárd. „Hiszen a
büntetésnek nem az volt a célja, hogy tönkretegye a testet és a lelket s még kevésbé, hogy demoralizálja az elítéltet, aki ezáltal még
elszántabb ellenségévé vált volna a társadalomnak.”
Figyelem: elérzékenyülésre felkészülni! A dacos mokány
államfogoly elmondja Kovács börtönigazgatónak, hogy igen
aggasztja felesége és születendõ gyermeke sorsa. Következik
Slavici Herczeg által is említett „szülési szabadsága”, saját
szavaival. „Az igazgató fölutazott Budapestre, felment a minisztériumba, tájékozódott, aztán azzal jött vissza, hogy írjam meg
a kérvényt, amit én meg is tettem. Válaszul a börtönigazgatóság
távírati parancsot kapott, hogy a börtönorvos haladéktalanul
vizsgálja meg feleségemet és vegye gondjaiba mindaddig, amíg
arra szüksége lesz, amikor pedig õ jónak látja, akár éjjel, akár
nappal, engem engedjenek szabadon és maradhassak szabad a
gyermekágy egész ideje alatt. Így is történt. Két hétig örvendtem
a teljes szabadságnak, együtt voltam családommal, eljártam
házi dolgokban. Nem kísért senki, nem járt a nyomomban ügynök, nem voltam rendõri felügyelet alatt sem.” S megélte,
megírta ezt egy érzékeny és rendíthetetlen erdélyi román - a
„nagyromán” börtönök elszenvedése után. Lehet érzékenyülni...hát igen, ez a liberális- posztfeudális magyar államiság, országlás, aminek ezer éves árnyéka már jóval hosszabb
volt, mint jövõje. Hát igen...
1916 késõ nyara- kora õsze, Domnesti - Bukarest mellett.
Ebbe a „disznópajtánál is piszkosabb domnesti-i fegyházba”
(idézet tõle) azért jutott Slavici, mert bukaresti újságjában
következetesen Románia semlegessége mellett állt ki. „A
kaszárnya bejáratánál egy õrnagy fogadott, borotvált arca szépítõszerekkel kimázolt vénasszonyéra emlékeztetett, s színpadi
mozdulatokkal látta el tisztét (...) Cotroceni-ben vagonokba
raktak és hajnalban kitettek bennünket a Domnesti-i erõd
kazamatáinál. Ott még semmi sem volt elõkészítve fogadásunkra. (...) Én is örvendtem, hogy olyan emberrel kerültem össze,
akiben bízhatok.
– Bolha van? – kérdeztem. -Bolha? Az van! – válaszolta õ. –
De a többi termekben még több.
– Hát légy? – kérdeztem. – Az is van, csak úgy rajzik, mint
mindenütt. De lámpánk az nincs, s így napszállta után összegyûlnek a mennyezeten és nem zavarnak. – Poloska? – Azt
hiszem, hogy csak néhány – nyugtatott. – Ám tegnap még katona-rabok voltak ebben a teremben, s mindenféle tetû maradt
utánuk. (...) Igaz, ide is befurakodott egy-két gazember: tolvaj,
spicli, de majd útra tesszük õket.” (...) Nagyon jól esett a fekvés
ott, azokon a fenyõfadeszkákon, hiszen a fenyõ puhafa. Lehet,
hogy fájtak itt-ott a csontjaim, lehet, hogy csíptek a kiállhatatlan legyek, lehet, hogy táplálkoztak belõlem a bolhák, tetvek és
poloskák, lehet, hogy nehezen vettem a lélegzetet a sûrû levegõbõl, de mindez nem háborította nyugalmamat, nem zavarta
álmaimat sem.” Pár sorral késõbb: „Romániában semmi se
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lehetetlen - mert ott van a baksis. Áldott legyen a baksis, mert
általa minden kikerül - mondta az én németem.” Aztán jön a
vécézés. „Hát bizony, itt van némi piszok, de ilyesmihez már
hozzá vagyunk szokva, hiszen ugyanezek az állapotok uralkodnak az állomásokon, a vendéglõkben, a bíróságokon, az iskolákban és minden más nyilvános helyen. Nem mondott igazat:
amit itt látnom adatott, azt nem láttam sehol, sõt elképzelni
sem tudtam.” A némi piszokról fogalmat alkothatunk, ha elolvassuk a folytatást, ami csak erõs idegzetûeknek és vasgyomrúaknak ajánlott. „Az emberek fejét nem lehetett látni a legyek felhõjében, a padlón tócsákban állott a lé, a lábak alatt pedig
hosszú férgek tekergõztek. A frissen meszelt falon odatörölt ujjnyomok. Döbbenten és felkavart lélekkel húzódtam ki onnan.”
Vajon eszébe jutott Vác? Nem mintha kései börtönvetélkedõt rendeznénk a két ország között, de mégis…
1919. Vacaresti. A Nagy Egyesülés eufóriájában a hetvenegy éves írót ismét letartóztatják, immár hazaárulásért, az
ellenséggel való paktálásért. Ugyanis 1916–1918 között a
német–osztrák–magyar megszállás alatt lévõ Bukarestben
bedolgozott egy német nyelvû lap román változatánál.
Beidézik a hadbíróságra. „A hadbíróság felé menet véletlenül
összetalálkoztam nagy történészünkkel, Nicolae Iorgával. Õ az
Akadémia felé tartott, a Stirbei palota elõtt, én pedig az út másik oldalán, a Fehér-templom irányába. Amikor megpillantott,
megállt és tüntetõen nagyot köpött felém, úgyhogy a járókelõk
megálltak... Én már nem is csodálkoztam a dolgon, hanem
csak annyit mondtam: Ennek még késõ öreg korára sem jön
meg az esze!” (Iorga, a régi barát és harcostárs...) A vacarestii börtön sokkalta „némileg piszkosabb”, rettenetesebb, mint
Domnesti volt. Nem részletezzük, volt egy kis „kóstoló”
elõbb. De itt, ebben a börtönben halottak egymásra dobálva,
egy elpusztult nõrõl még a már egyáltalán nem fehér fehérnemûjét is lelopják, éhségtõl haldokló utcagyerekek, tífusz,
vérhas s tetvek milliárdjai... és kosz, kosz, kosz és mocsok,
mocsok, mocsok. S egy újdonság a sok regáti kis Gavrocheról: „A jobb kiállásúakat néhány lejért magukhoz veszik a tisztek fajtalankodásra, vagy sokszor õk ajánlkoznak fel egy darab
kenyérért.” És Slavicinak bizony eszébe jut Vác! Zárjuk az övéi
által meghurcolt író szavaival: „Én olvastam Dante Poklát.
Láttam a Sixtus-kápolnában Michelangelo festményét a pokolról, láttam a pisai Camposantót is. De azok után, amit
Vacaresti-ben láttam, úgy érzem, hogy Michelangelo és a pisai
festõ tehetségtelen kontár.”
Slavici azt kapta jutalmul, amit az erdélyi magyarok büntetésül. A nagy Ion. I.C. Bratianu tudhatott valamit, amikor
kijelentette: Szeretem Erdélyt, de az erdélyiek nélkül!
Ioan Slavici „nagy bûne” az, hogy elveit, eszméit és adott
szavát sosem szegte meg. Nem egyszer szemére vetették,
hogy Don Quijote, „legyen realistább”, ne legyen ennyire
tökéletes, ennyire makulátlan. Megmaradt annak, aminek
született és amivé a szülõföld és az idõ nevelte: kitartó, megfontolt, küzdõ és szépeket álmodó erdélyi románnak. De a
román–magyar–német lakosságú Világos gyermeke. Mint
író, publicista úgy illeszti egymáshoz, oly gazdaságosan, pontosan rakosgatja egymás után a szavakat, mint egy jó sváb
kõmûvesmester. Sírig tartó hûsége a vesztett, reménytelen,
szent ügy iránt talán magyar beütés. Neve jó ideig szitokszó
Bukarestben.
Magányosan, csendesen, belsõ számûzöttségben halt meg.
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Könyves Erdély könyves asszonyai (I.)
„Nõvéreim, verselõ asszonyok
Hogyan látjátok ti a szépet?
Szebben kacag, hangosabban zokog
Tibennetek az élet?”
Ady Endre Verselõ asszonyok

Petrõczy Kata Szidónia
Kérdezzük attól is, akinek élete boldogtalansággal telik
meg, hogyan látja a szépet, szebben kacag-e, amikor azt
hiszi, révbe ért, és szeretõ társa van, aztán minden összeomlik körülötte, menekülnie kell, házát, biztonságát vesztve
csak gyermekei életét mentve? Attól, aki így tekint vissza
számadást készítve:
„Siralmas volt tudom az én születésem,
Siralmas s árvául volt felnevelésem,
Siralmas s keserves szárnyomra kelésem,
Siralmas lesz holtig búba gyötrõdésem,
Szerencsétlen vagyok, s bánatom lángja gyúl”
A magyarózdi várban(1) születnek ezek a sorok, Petrõczy
Kata Sidónia írja meg szenvedéseit, és nem tudja még, hogy
bizony nem szabadul halála napjáig a
lelki
bánattól,
örömtelen életében
csak a költészet és
Istenbe vetett rendíthetetlen
hite
jelent vigasztalást.
Petrõczy
Kata
Szidónia 1662-ben
született, apja br.
Petrõczy István(2),
anyja
Thököly
Erzsébet, aki február 22-én ikerszülésbe halt bele. („Siralmas volt, tudom,
az én születésem.”) Petrõczy István és sógora, Thököly
István is Wesselényi Ferenc hívei voltak a „sub rosa” összeesküvésben,(3) a leleplezés után Petrõczyék várát Trencsén
vármegyében a császári csapatok megostromolták, a családnak sikerült elmenekülnie Lengyelországba, ahol Petrõczy
István a bujdosók vezére lett. Árván maradt kislányát
Wesselényi László családjának oltalmára bízta, Kata
Szidónia így nevelkedett fel. Mikor unokaöccse, Thököly
Imre vezetésével fellángolt a kurucok lázadása a császári
udvar ellen, Petrõczy István lányával és fiával Erdélybe ment.
Kata Szidónia sokat olvasott, fõleg Balassi verseit kedvelte, nyelveket beszélt, olvasni szeretett, lutheránus egyházához mély hittel kötõdött. 1681-ben találkozott unokatestvérének, Thököly Imrének hajdani iskolatársával, Pekry Lõrinccel(4), aki valószínûleg Homonnán született 1656-ban.

Pekry szinte gyerekként kezdi meg Apafi fejedelem udvarában a fegyverforgatást, szemrevaló, bátor katona, elbûvöli
a fiatal Kata Szidóniát. Az ifjú férj azonban nem a házastársi hûségérõl volt híres, feleségének nagyon sok bánatot okozott hûtlensége. A gazdag református Pekry családnak Marosludason, Magyarózdon, Kutyfalván voltak birtokai. Pekry
nem csupán a szerelemben, de a hitbéli elkötelezettségében
és a politikában is megbízhatatlan volt. A házasság nagy szerelemmel kezdõdött, a szerelmes asszony mindvégig hûséges, ám férje csélcsap, hûtlen férj, vallását is, politikai pártállását is érdekei szerint változtatja, hol kuruc, hol labanc.
Kezdetben Thököly híve, magas katonai rangot tölt be, majd
elárulja Thökölyt, a császári seregben még magasabb rangú
tiszt lesz. Felesége élete már a kezdetektõl szakadatlan szomorúság, egész életén át szenved, de nem szûnik meg férjét
szeretni.
„Mióta szívemet, tudod, neked adtam,
Az igaz hûségbe soha nem hibáztam,
csak gondolattal is ellened nem jártam.”
1686-ban Pekry Lórincet a Thökölyvel való levelezése miatt Apafi fejedelem elfogatja, a nagyszebeni börtönbe záratja. Felesége jár közbe kiszabadulásáért. Petrõczy Kata Szidóniát arra kötelezik férje szabadságáért cserébe, hogy szakítsa
meg kapcsolatait unokatestvérével, Thököly Imrével. Pekry
sértettségében Magyarországra menekül, a Felvidéken élnek
birtokaikon, Stubnyafürdõn, majd Vágbesztercén. A fiatalasszony a Felvidéken Esterházy Pál körének barokk kultúrájával találkozik, fõúri költõk verseit olvassa, megfordul Pozsonyban, Bécsben. Kapcsolatba kerül Bercsényi Miklóssal,
aki akkor veszi feleségül Csáky Krisztinát. (Ismerjük Bercsenyi késõbbi életét Mikes Kelemen Törökországi leveleibõl is.) Az itt megismert kulturális környezet nagy hatást
gyakorol az olvasó, érdeklõdõ fiatal nõre, mély vallásossága
a pietizmus(5) felé tereli figyelmét:
„De méltán Istentõl félhetnél édesem,
Mert esküvésedet megszegted sok ízben,
Bizony megtekinti még az én ínségem,
Mert elõtte(m) nyilván van az én hûségem.”
A vers, a szerelem és vallásosság összefonódása, a pietizmus szép példája.
Verseiben elõször szólal meg a magyar lírában a szerelmes
asszony bánata, a férje hûtlensége miatt szenvedõ boldogtalansága, ám mindvégig tartó ragaszkodása is.
Pekry Bécsben hû szolgálataiért grófi címet kap, ennek ára
az, hogy áttér a katolikus vallásra. Birtokait visszakapja, hûséggel szolgálja Lipót császárt, akkoriban Udvarhelyszék fõkapitánya. Udvarhelyen a késõbb Csonkavárként ismert Székelytámad vár lerombolására õ adott parancsot, a vár romos
maradt a 19. századig. Amikor férje holmi világi méltóság
eléréséért vallását is megváltoztatta, Petrõczy Kata Szidónia
akkor fordítja le 1690-ben Johann Majer könyvét: „A pápista vallásra hajlott lutheránus lelkek esmeretinek kínja, ameÁtalvetõ
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lyekben mutogatja, hogy az olyan ember mindenkor kétséges
kedvessége aránt.”
1702-ben Pekry Lõrinc jelen van Bánffy Anna lakodalmán
a gyalui Bánffy György kastélyában a császár képében a lakodalmon részt vevõ Rabutin
generális személye mellé
(Életének
rendelve(6).
ellentmondásos történéseihez tartozik, hogy késõbb
kuruc egységeivel õ ostromolja meg a gyalui várat,
elfoglalja és le is romboltatja.) Ám a következõ
évben a kurucok fogságába
kerül, ekkor II. Rákóczi
Ferenc hívéül szegõdik. A
császáriak hajtóvadászatot
kezdenek ellene, a magyarózdi kastélyt ostromolják, a legenda úgy tartja,
hogy egy rejtett kijáraton
át Pekry elhagyja a kastélyt, ezért feleségét és gyermekeit ejtik fogságba, majd a
labancok fel is gyújtják a várat. Petrõczy Kata Szidónia több
hónapot raboskodik együtt gyermekeivel szintén a szebeni
várbörtönben, ahonnan II. Rákóczi Ferenc menti ki, aki
többre becsüli az asszonyt, mint a férjét. Elõször Husztra
vitetette, majd Beregszentmiklóson(7) biztosított gyermekeivel együtt számára menedéket. Tizenkét gyermeket szült életében, közülük sokan meghaltak, Husztra már csak öt lánya
követte. Petrõczi Kata Szidónia itt tölti élete utolsó éveit,
közben összeállítja mintegy ötven versébõl énekeskönyvét,
szenvedéseinek verses tanúvallomását. 1705-ben Kolozsváron kiadatja azokat a verseit, melyeket férjéért való méltatlan rabságának szenvedéseirõl írt. (Kereszt nehéz terhe alatt
elbágyadt szíveket élesztõ jó illatú XII liliom A keresztet viselõ
szenteknek lelki hasznokra, maga költségével kinyomtattatott
gróf Petrõczy Kata Szidónia.) Férje hajdani enyedi iskolatársait, Pápai Páriz Ferencet és Nagyenyedi Püspöki Pétert
kérte fel, hogy a kis kötet elé, melyet Árndt János (Johannes
Arndt) német költõ verseinek fordítása alapján írt, írjanak
üdvözlõ verset. A költõnõ halálának évében, 1708-ban
Lõcsén adják ki verseit. (Késõbb, 1764-ben, egyik unokája,
báró Daniel Polixéna nyomtattatja ki ismét a kis kötetet.
Élete végére a protestáns versek írójából tudatos költõ
lett, költészete ötvözi a barokk szerelmi lírát a fõúri költészettel:
„Állhatatlanságba állandó szerencse,
Keseredett szívek rettentõ bilincse,
Kinek elmúlandó java s minden kincse
Mint vízi buborék, akárki tekintse.”
A magyar barokk líra új hangja ez. Kezdetben költészete
nem foglalkozik a külsõ világ dolgaival, zaklatott életének
belsõ világa felé fordul, s ebbõl annyit tár fel, olyan mélységekbe viszi olvasóját, asszonyéletének olyan titkait mutatja
meg, mely addig a magyar költészetben páratlan volt. Tudja,
urának szeretõi vannak, férje hangulatváltozásait a szeretõitõl kapott hírek okozzák:
2019. december
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„Sok rút rosszabbakért, rossz alávalókért
cseréli hûségemet,
Éppen megvetette, szívébõl kiûzte
Tökéletes szívemet,
Meg sem esik szíve, nem tér hozzám kedve,
Látván sok gyötrelmimet.”
A Balassinál is megismert versfõkbe rejti nevét, Istennek
írt panaszában (Panaszolkodásimnak sok inségébül…) Alig
lép ki magánéletének fájdalmas világából, csak 1703-ban, a
Rákóczival való találkozás után kezd bûnbánó zsoltárokat
írni, melyekben a nemzetért is könyörög. Így költészetében
az egyéni panaszok mellett megjelenik a hazáért aggódó, a
protestánsok erõszakos térítését rémülve szemlélõ hangja is.
Verseinek nyelvhasználatát átszövi az ima nyelve, hiszi, hogy
csak Istenhez imádkozva lehet elviselni javainak elvesztését,
számos gyermeke halálát, rabbá válását, hazája sorsának
rosszra fordulását. Jól szerkesztett versekben írta meg
magánéletének fájdalmát, férje hûtlenkedéseit:
„Ha meghalok, holtom után, ha lesz kedve,
Övé léssz, és várod, halálom ne késne.”
(Aki miatt elhidegült tõle férje, az Szidónia egyik rokona,
Appanyi Miklósné volt.) Versei átlagon felüli mûveltségérõl
tanúskodnak, stílusuk gyakran a népszerû daloskönyvek
darabjaihoz állnak közel, több versén ismerhetõ fel Balassi
hatása:
„Sebes árvízeknek, kegyetlen szeleknek
Érzem kemény zúgását,
Szívemnek fájdalmit, iszonyú kínjait,
Szemeim könnyhullását
Meg nem állíthatom, óránként jajgatom
Szerencsém változását.”
Környezetében nagy tiszteletnek örvendett, Bercsényi
Miklós írja róla Rákóczi fejedelemnek, hogy „Pekry felesége
okos, jó asszony, s jó lelkû, jó magyart fordít rajta”, azaz, jó
magyarrá teszi urát, Pekryt.
Huszton van a Pekry család, amikor 1706. március 8-án az
erdélyi kurucok ott országgyûlést tartottak, tiltakoztak Rabutin császári generális Erdéllyel kapcsolatos tervei ellen. A
fejedelem hiányában Vay Ádám képviselte Rákóczit. Ez a
gyûlés elõzménye volt az ónódi országgyûlésnek. Ott volt
Pekry Lõrinc is, aki éppen Rabutin elõl menekült a biztos
várba. Pekry katonai pályájához még az is hozzátartozik,
hogy szinte az egyetlen volt, aki a kuruc hadsereg valamennyi
tábornoki fokozatát elérte, késõbb része volt Rákóczi fejedelemmé választásában is. Ám a fejedelem látta Pekry ellentmondásos jellemét, vizsgálatot is indított ellene, mert úgy
ítélte meg, hogy bomlasztó intrikái gyengítik a kuruc vezetést, kapkodó döntései pedig csatavesztéshez vezettek
Rabutin generális ellen.
1707 telén lányuknak, Pekry Anna Katalinnak ülték a
menyegzõjét Kemény László erdélyi tanácsúrral. A menyegzõn még részt vett a boldog anya, de hamarosan riasztó hírek
érkeztek a Nagybányára betört császári katonák rémtetteirõl, ezért Pekryné szeretett volna biztosabb helyen lenni. A
fejedelem a Munkácshoz közel esõ Beregszentmiklóst enge-

50

Mûhely

di át számára, mely Rákóczy birtok volt. 1708. május 31-én
veje, Kemény László kíséri el új lakóhelyére. Nem sok idõ
van már hátra Petrõczy Kata Szidónia életébõl, betegsége
egyre súlyosbodik. Õsszel még megírja a Nyomorúságidban
kesergõ bús szívem és a Vale haszontalan könnyhullatásim
kezdetû énekeket, valamint Jézus életem világa címû énekét,
melyek a magyar vallásos költészet remekei közé tartoznak.
Ezt írja: „Minthogy pedig a keserves bujdosást megvallom, igen
szomorú szívvel viselem, hogy bánatimat enyhítsem, s felette
való gondolkodást – nem lévén semmi haszna – elkerülhessem,
fogtam e munkába.” Szívét elkeserítette Erdélynek letûnt
szerencséje is. A szenvedés késztetette arra, hogy az emberekhez „intõ írással” forduljon, az alázatosságban, a lelki
vigasztalódásban, a hitnek, reménységnek, a szeretetnek
méltó követõi legyenek, az õ élete is ezek gyakorlásában telt
el. Halála elõtt írt levele tanúskodik arról, hogy visszavágyott
Husztra, talán ez vezette félre az utókort, mert késõbb úgy
vélték, hogy Huszton halt meg. Valójában 1708. október 21én Beregszentmiklóson hunyta le szemét. Nem érte meg a
szabadságharc bukását. Elõször a huszti református templomban helyezték örök nyugalomra, majd véglegesen 1709.
május 26-án a férje mellé temették, aki az év március 6-án
halt meg. Sírjaik ma fellelhetetlenek. Beregszentmiklóson
könyvtár õrzi a nevét.
Korának legnagyobb költõi közé tartozik, nagy lírai tehetség, szerelmi költészete a hasonlatok gazdagságával, a természeti képek halmozásával emelkedik ki kortársai mûvei
közül. Pápai Páriz Ferenc még életében magasztaló költeményt írt hozzá:
„Élj szép virtusoknak világos tüköre!
Élj asszonyi rendnek nálunk példás dísze!
Míg eljõ jegyesed, az Istennek fia,
Minden keresztidet aki megszámlálta:
Arany hited után arany a korona,
melyet jutalmul letött a számodra.”
Egyik lánya, Pekry Polixénia(8) maga is író asszony lett,
fennmaradt naplójából a 18. századi Bécset ismerhetjük
meg. Férje a vargyasi Daniel családból való volt, mûvelõdési
törekvéseiben nem gátolta feleségét, aki korának egyik legmûveltebb asszonya. Többnyire vallásos és pedagógiai munkákat írt, bízott a tudomány, kultúra gyõzelmében, szorgalmazta a nõk iskolázottságát, mûvelõdésüket. Errõl tanúskodik egyik verse:
„Virradni kezd a Tudomány Ege,
Szépen is terjed már élesztõ melege,
Gyûl oda az asszonyrendnek serege,
Oh, vajha még oda jobban is gyûlnének!
vajha a könyv mellé többen is ülnének!
Sok vesztett dolgokat így elkerülnének.”
Nagyra értékelte édesanyja irodalmi hagyatékát, hátrahagyott verseit kiadatta Kolozsváron.
Az 1711 utáni idõkben a Rákoczi szabadságharc bukását
követõ megfélemlített években szinte megbénult az irodalmi
élet, Petrõczy Kata Szidónia versei sokáig lappangtak. Kallódó énekeskönyvét 45 verssel 1860-ban találták meg a magyarózdi kastélyban. Br Radák Istvánné Rhédey Klára, a köl-

EKOSZ–EMTE

tõnõ egyik dédunokája fedezte fel, mentette meg és adta át
1865-benThaly Kálmánnak, aki a költõnõ életrajzával együtt
(ennek írója Szabó Zsolt, szalacsi református lelkész) jelentette meg az Atheneumban 1874-ben. Addig Petrõczy Kata
Szidóniát csak mint
fordítót ismerte az irodalom, ekkor fedezték
fel verseiben a költõt
is. A kézirat eljutott a
kor két ismert kritikusához
is,
Gyulai
Pálhoz
és
Toldy
Ferenchez. A lemásolt
eredetit Petrõczy Kata
Szidónia
tulajdon
kezével írt énekei
címen
átadták
a
Magyar Tudományos
Akadémiának. Ám az
eredeti
kéziratnak
azóta, hogy Thaly
lemásolta,
nyoma
Thaly
veszett.(9)
Kálmán ezt írta az Akadémiának átadott másolatra: „Az eredeti kézirat jelenleg gr. Pekry Lõrincz és Petrõczy Kata Szidónia
utódának br. Radák Istvánné, született gr. Rhédey Klárának birtokában van, a Pekry-féle ózdi kastélyban – Erdély – hol Pekry
Lõrinc arcképe is õriztetik.” Thaly az 1885-ben tanulmányokban megjelent közleményében azt írta már, hogy az Erdélyi
Múzeumnak „adatott át a kézirat”, mely kegyelettel õrzi azokat. 1908-ban az Erdélyi Múzeum próbálta visszaszerezni a
kéziratot Thalytól, de akkor õ már úgy tudta, hogy Gyulai
Pálnál maradtak a versek. 1914-ben az ózdi kastély akkori
tulajdonosa, özvegy br. Bornemissza Andrásné azt nyilatkozta, hogy br. Radák Istvánné annak idején elárvereztette az
ózdi kastély berendezését, az ózdi könyvtár tehát nincs
többé. A kastélyt gr. Teleki József vette meg. Minden késõbbi tanulmány a kis könyvecskérõl Perõczy Kata Szidónia eredeti kéziratáról Thaly tanulmányai alapján íródott, az õ közléseit fogadták el a késõbbiekben egyetlen lehetséges változatnak. A kis kéziratos könyvecske mindössze 45 versbõl áll,
bár úgy találták elemzõi, hogy többet írhatott, a könyvecskébõl valakik három lapot kitéptek. Harminchat vers a költõnõ
saját kézírásával maradt fenn, kilencet valamelyik lánya írhatott bele, talán éppen Polixénia? A könyvecske azonban rejtett még kincseket, a második részében valamelyik lányának
vagy unokájának versei következnek.
Jegyzetek
1. Magyarózd a Nagy-Küküllõ mentén fekvõ õsi magyar község.
A magyarózdi birtokot Bethlen Gábortól kapta Radák István, a
kastélyt vagy õ, vagy a késõbb Pekry Lõrinc, kuruc vezér építette, (talán 1682-ben) francia gótikus stílusban. Az biztos, hogy a
Pekry család lakott benne. A kastély a labancok ostroma következtében leégett, késõbb Radák Ádám, Pekry egyik veje 1732ben újjáépíttette. Utolsó tulajdonosa Teleki Ilona bárónõ volt,
1945-ben elhagyta az országot. Ma az egyik leszármazott döntése nyomán a Bonus Pastor Alapítványé a felújított kastély.
2. A Petrõczy (Petróczy) Pál családja Horvátországból jött Mohács
után a Felvidékre, Trencsén vármegyébe, mint a királybíró tárnokmestere kapott ott birtokot. Gyermekei közül István fiának
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volt leszármazottja Petrõczy Kata Szidónia édesapja, id. br.
Petrõczy István, (1623-1680?) a Wesselényi féle összeesküvõk
támogatója., akinek felesége Thököly István lánya, Erzsébet
(1629-1662) volt. Ifj. báró Petrõczy István,(1654-1712.) Szidónia
bátyja Thököly egyik tábornoka, elkísérte Thökölyt Törökországba, majd visszajött, II: Rákóczi Ferencet támogatta, a
fejedelemmel volt bujdosása elején Lengyelországban.
3. I. Lipót a Wesselényi- összeesküvés utáni megtorlás idején a
protestáns templomokat és iskolákat bezáratta, (Az összeesküvõk között volt több protestáns fõúr, Bocskai István, Petrõczy
István, Gyulafi László) és azok papjait, tanítóit üldözni kezdte.
Az országra elviselhetetlen mértékû adókat vetett ki, a magyarok nyakára több ezer zsoldost ültetett, ezek számát folyton
szaporította. Id. Petrõczy István a bujdosók seregében a császáriak ellen harcolt, ám a vesztett györkei csata után kénytelen
volt menekülni elõször a törökökhöz, aztán Lengyelországba.
4. Elõkelõ nemesi család, a Pekryek felmenõi közül a mohácsi
csatában részt vett Pekry János és Pekry Miklós. Pekry Lõrincz
(?Homonna?-Huszt 1709.márc. 6.) apja Pekry Ferenc, anyja
apja második felesége, Gálfi Krisztina Nõvére Pekry Zsófia,
rövid ideig annak a Teleki Mihálynak volt a felesége, aki késõbben jelentõs szerepet játszik Pekry Lõrincz életében.
5. Pietizmus: Németországból indult vallásos mozgalom a 17-18.
században, mely fõleg az evangélikus egyházban a vakbuzgóság, dogmatikus vallásosság helyett a kegyes, mély érzelmi alapokon nyugvó vallásosságot, felebaráti szeretetet, szigorú
önmegtartóztatást jelentette. Nem azonos a szenteskedõ,
jámborkodó hitbuzgalommal. Az egyházi irodalomban Johannes Arndt(1555-1621) tette ismertté vallásos verseivel. Barokk
kegyességnek is nevezik, egyesek a szentimentalizmus elõfutárának tartják, gondosan kimûvelt költõi nyelvezete, formavilága barokk ízlésre vall.
6. Apor Péter Methamorphosis Transilvaniae: „...ott fél térdre állván, az násznagy az véle valókkal köszöntötte az császárt deákul, Rabutin ott ülvén az Majestas székiben, az kalap feltéve
akkor is az fejében…ismét az földig magokot meghajtván háttal kellett visszajönniek mind az szín közepéig úgy, hogy az császár-képivel szemben estenek…Az meglévén, legelsõbben az
császár-képe asztalára ezüst-aranyas széllyû tálakban felvitték
az étket, gróf Pekri Lõrinc lévén az asztalnokja, innyadója gróf
Bethlen Sámuel….”
7. Beregszentmiklós Munkácstól nem messze a Latorca jobb partján fekvõ Árpád-kori település. A vidék legnagyobb mûemléke
a 15. században épült reneszánsz stílusú várkastély. A 17. században a Lónyaiaktól a Rákócziakra szállt. 1657-ben a sikertelen lengyelországi hadjárat után (II: Rákóczi György) a lengyelek feldúlják a várat. 1670-ben a Wesselényi összeesküvés leleplezése idején ide menekültek az üldözött résztvevõk, Nádasdy,
Frangepán, Zrínyi Péter. A várkastélyt az Esterházyaktól
Báthori Zsófia, I: Rákóczi Ferenc anyja vette meg. A várban
többször megfordult Thököly Imre, Zrínyi Ilona is, késõbb kedvelt helye volt a fejedelemmé választott II: Rákóczi Ferencnek,
itt töltötte a számûzetésbe induló fejedelem az utolsó éjszakáját. Ide érkezett a fejedelem vendégeként a már beteg Petrõczy
Kata Szidónia is.
8. Pekry Lõrinc-Petrõczy Kata Szidónia lányai: Klára-Szidónia,
Anna-Kata, Polixena (Polixenia), Teréz, Zsófia, vejei: br. Révay
Imre, br. Kemény László (majd br. Bethlen Elek kurucgárdista), br. Daniel István, br. Radák István és Kemény Sándor.
09. A Petrõczy Kata Szidónia kéziratát rejtõ boríték belsejére
Thaly Kálmán lila tintával feljegyezte: „Cserey Mihály (10)
Históriájában 1679 évnél miután elõadá miként tudá ki Teleki
Thökölyt (bosszúból, hogy leányát el nem vette) Erdélybõl, s
krakkai (Boroskrakkó) jószágát magának foglalá, folytatja:
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Így bánék Teleki Pekri Lõrinczczel is, Bethlen János mostohafiával a kit v. kellett, v. nem (vagy) cs (csak) árestáltatott Béldi
Pál Ligájának ürügye alatt, s az úgy mortificált, eluná a sokat
utoljára, kibujdosék Erdélybõl s mivel különben Magyarországban elõ n. (nem) mehete: kétlenség alatt pápistává lõn,
s grófi titulust adának neki Bécsben, így jöve vissza Erdélybe.
Pekri Erdélybe visszamenetele már a Leopoldi Diploma idejére és hatálya alatt történt.” Majd Thaly folytatja ceruzával:
Pekri 1703 októberben esett, mint a kiostromolt Balázsfalva
parancsnoka a kurucok fogságába.”
10. Cserey Mihály Miklósvárszéki Cserey Mihály (Csíkrákos
1667–Nagyajta 1756) magyar nyelvû emlékíró, apja a fogarasi
vár kapitánya volt, õ ott töltötte gyermekkorát. Az udvarhelyi
református kollégiumban tanult, majd apródként Teleki
Mihály kancellár mellett szolgált. Thököly híve volt, jelen volt
fejedelemmé választásánál. Kuruc és labanc seregben is szolgált. 1692-ben megnõsült ekkor Brassóban élt és több éven át
História címû emlékiratán dolgozott. Utolsó éveit Nagyajtán
élte. Históriája ötven évet ölel át, 1661–1711 között. Mûve
nem história a szó megszokott értelmében, inkább jellemrajzokat ad egyes szereplõirõl, Teleki Mihályról, Béldi Pálról,
Bánffy Dénesrõl. Bár törekszik a történelmi hûségre, de a
tényekre egyéni magyarázatokat ad, párbeszédeket talál ki a
valós szereplõknek tulajdonítva, kiszínezett helyzeteket mutat
be. A szereplõk tetteinek indoklása igen szubjektív. Mûvének
legdinamikusabb része a zernyesti csata leírása, melyben
Teleki Mihály életét vesztette.
Irodalom
1. Kiss Gábor Erdélyi várak és várkastélyok Panoráma 1987.
2. Digitális tankönyvtár A magyar irodalom történetei Szegedi
Maszák Mihály Gondolat Kiadó 46. fejezet A magyar nõi költészet történetének 1. fejezete Perrõczy Kata Szidónia
3. Irodalomtörténeti Közlemények 1915/25 évf. 2. füzet Irodalmi
adattár Petrõczy Kata Szidónia versei
4. Magyar költõk a 17. században a kuruckor költészete I. Szépirodalmi Könyvkiadó Budapest 1990.
5. Apor Péter Methamorphosis Transylvaniae Kriterion Könyvkiadó Bukarest 1978.
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Hargitaváralja
(Egyesület és közlöny)
„Hargitaváralja székely község. A valóságban nincs, mégis van.
Ezerarcú székely falu. Olyan mindnyájunknak külön-külön, amilyen a szülõfalunk. Hargitaváralja élõ falu, olyan, mint a mi falvaink Itt él a lelkünkben.” : Kibontjuk lobogónkat (1936. okt.
1. ; 1/8)
A szervezet születése
A Hargitaváralja Jelképes Székely Község, a trianoni békeparancs következtében Magyarországra menekült és itt szerteszóródott székelység összefogására és támogatására alakult
Budapesten 1921-ben. A szervezet megalapítója és egyben az
alapszabály kidolgozója Dr. Gagyhy Dénes tanár volt.
A különbözõ visszaemlékezésekben az alapítók vagy megálmodók között több név is felbukkan. Tamás Károly pl. így emlékszik a kezdetekre: „A marostordaiak társaságában vetõdött
fel az eszme: a széttagolt erdélyi társadalmat össze kell fogni egy
nagy hatalmas egyesülésbe, lapot vagy legalább hetenként megjelenõ folyóiratot kell indítani s pénzt gyûjteni az „erdélyiek háza”
névvel jelölt megfelelõ épület létesítésére, az „erdélyi lélek” ápolására s egyben a nagy idõk örök emlékezetére. Ebbõl az eszmébõl született meg Köllõ Ignác alispán hathatós agitációja folytán
a Hargitaváralja Jelképes Székely Község, melynek anyagi megalapozására illetékes helyen 200 kat. hold földbirtokot eszközölt
ki... (1939. december 1; 4/23)
Az alapszabályban lefektetett célok szerint felkarolják,
támogatják az õshazán kívül élõ székelyek társadalmi, közmûvelõdési és gazdasági ügyeit. Gyámolítanak egyenként és
összesen minden székelyt, hogy megõrizzék, tiszteljék és felelevenítsék az õsi hagyományokat, szokásokat és erkölcsöket.
Lehetõségeikhez mérten támogassák az otthon, Erdélyben
maradt testvéreiket.
A budapesti vezetõ (anya-) községen kívül az évek folyamán több társközség is létesült az ország különbözõ helységeiben. Például 1925. november 7-én a budapesti község fõbírájának hozzájárulásával megalapították a debreceni társközséget. Ezenkívül a Hargitaváralja címû hivatalos közlönyük
Községi hírek rovatában olvashatunk a szegedi, kispesti,
szombathelyi, felsõgallai, gödöllõi, gyömrõi és a gyõri „társközségekrõl” is. Sõt, az Egyesült Államokban élõ erdélyi
magyarok és székelyek is magyarhoni mintára megszervezik a
Hargitaváralja jelképes székely közösségeket. Amint azt az
1939. november 1-i hír is közli ”az elsõ székely közösség NewYorkban fog létesülni, amerikai szerkesztõi irodánk fõnökének,
Losonczy István fõmérnök- igazgató buzgólkodásának eredményeképpen.”
A budapesti közösséget a fõbíró, míg a társközségeket bírák
vezetik. A szervezõdések tevékenysége nagyon hullámzó.
Idõközben szervezetek (községek) szûnnek meg (pl. Szombathelyen vagy Kõbányán), mások pedig csak nagyon nehezen tudják mozgósítani a tagságot. Például Szegeden az 1939.
szeptember 30-ra összehívott képviselõtestületi gyûlést a
kevés taglétszám miatt el kellett halasztani – írja a lap.
A budapesti vezetõ község és az ország különbözõ pontjain
szétszórt társközségek között, nagyon laza kapcsolat volt (ha
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egyáltalán létezett). Túlságosan decentralizálva vagyunk.
Budapesti vezetõ községünknek többet és nagyobb eréllyel kell
foglalkoznia társközségeinkkel. – mondja az egyik társközség
vezetõje.
Számvetés a községekben elvégzett vagy el nem végzett
munkáról.
A községek megalakulásának tizenötödik évfordulójára
nagyszabású ünnepséget rendeznek Budapesten. Jó alkalom
a számvetésre. Dimény Mózes a Hargitaváralja Jelképes Székely Község fõbírája és a lap fõszerkesztõje Tizenötéves évforduló címû beszámolójában (Hargitaváralja, 1936. okt. 8; 1/9)
lehangoltan állapítja meg, hogy tizenöt évi mûködés után az
alapszabályban lefektetett követelmények és célkitûzések
csak nagyon kis mértékben valósultak meg. Ennek egyik oka,
hogy a székelység nagy tömegét nem tudták mozgósítani és
egy táborba gyûjteni.
A szervezet mûködésével
kapcsolatos kritikák a késõbbiekben is többször felmerülnek
pl.: Dr. Filó János Mit tettünk
és mit mulasztottunk... (1938.
ápr. 7; 3/15) címû írása nemcsak az Hargitaváralja Jelképes
Székely Község mulasztásait,
hanem általában a menekülteket tömörítõ szervezetek húsz
éves munkájának az eredményét értékeli: „Húsz esztendõt
töltöttünk már Erdélyen kívül. Itt
az ideje számot vetni önmagunkkal: mit végeztünk és milyen
eredménnyel?
A mérleg egyik serpenyõjében a mit tettünk kérdés szerepel. Amint írja – idõnként összejöveteleket rendeztek, egyesületeket alapítottak, melyek hangzatos célkitûzésekkel
indultak, de tevékenységük általában kudarcba fulladt. Estélyeket, bálokat, kongresszusokat rendeztek „teremtõ szándék,
vezetõ gondolat” nélkül, tagdíjakat szedtek és adományokat
gyûjtöttek, hogy fenntarthassák szûk érdekkörû folyóirataikat.
A mérleg másik serpenyõjében a mit nem tettünk összegzés
szerepel. Nem szervezték meg saját közösségeiket politikailag, társadalmilag, gazdaságilag és kulturálisan. Továbbá – írja
a szerzõ - nem hajtottuk végre magunkon és magunk között azt
az erkölcsi önrevíziót, ami nélkül nincs területi revízió. Sõt széttagoltuk erdélyi magunkat. És itt a Hargita” hibája: szétválasztotta az erdélyieket és a székelyeket. Maradtunk saját körünkben.
Hiányolja, hogy nem foglalkoztak az otthoni kérdésekkel,
hagyták elsorvadni a revízió kérdését, nem hozták létre a
maguk (mármint a menekültek) egységét, és nem törõdtek az
ifjúsággal, sem itt, sem Erdélyben.
Egy másik szerzõ, Tamás Károly, csak a Hargitaváralja szervezeteire összpontosítva így értékeli munkájukat: Sajnos, a
nagy reményekkel indult, nagyra hivatott jelképes község a mai
napig sem érte el a célját: egész tevékenysége húsz éven keresztül
apró-cseprõ összejövetelekben, kulturestélyek tartásában, diáktalálkozók fehérasztal melletti szalmaláng értékû örömeiben és
hosszú „nesze semmi” szónoklatokban, ebben a magyar betegségben, merült ki. A menekültekben rejlett roppant erõ oldott
kéveként hullott szét. (Tamás Károly Adalék Erdély történetéhez (1939. dec. 1.; 4/23)

Átalvetõ

EKOSZ–EMTE

Sajtótörténelem

Az összefogás,
Az elcsatolt területek menekültjeinek egy táborba tömörítése, minden szervezkedésnek, egyesületi alakulatnak fõ
témája és törekvése volt. Általában a tagok a szervezkedés
elején nagy lelkesedéssel, szóbeli fogadalmakkal vesznek
részt, ám az idõ múlásával a lelkesedés alábbhagy és a tagság
elapad. Maradt néhány megszállott, akinek idõnként egy-egy
jelentõsebb alkalomra nagyobb számú tagságot sikerül mozgósítania, de állandó aktív önkénteseket szinte soha. Az
összefogás témája ezért minden nagyobb összejövetelen, közgyûlésen felmerül. Például G.I. (Gáll István): Székely keserves (Gondolatok az augusztus 11. pesti székelygyûlésrõl)
címû beszámolójában többek között ezt olvashatjuk: „ (...)
Abban már ott is a gyûlésen és mindenütt széles e hazában egyetértünk (végre valamiben!), hogy közelebbrõl az összes kintlevõ
székelyt, továbbmenõen pedig minden erdélyit egy nagy erõs és
ütõerejû társadalmi egyesületbe kell tömöríteni. De azt már kétlem, hogy a Hargitaváraljába, mint meglévõ egyesületbe, az
összes mûködõ székely egyesületet (53-at) be lehetne sorolni!?”
(1939. 10. 01. ; 4/17.)
Észak-Erdély felszabadulása után az egyesület történetében is új korszak kezdõdött. Új vezetõséget választanak, akik
új elképzelésekkel és nagy lelkesedéssel próbálják folytatni a
munkát. E munkát Vajna Viktor fõbíró irányítja. A munkaterv megalkotásába bekapcsolódik Sütõ Nagy László az „Erdélyi Szemle” kiváló szerkesztõje is. Új idõk, új emberek;
Hargitaváralja, 1943. november 1.) A Hargitaváralja Jelképes
Székely Község szervezetét a második világháború után
(1946-ban) a többi civil szervezettel együtt a Rajk László belügyminiszter által kiadott rendelet értelmében felszámolták.
Az egyesület jelentõs kiadói tevékenységet folytatott. A
Hargitaváralja Jelképes Székely Község hivatalos közlönye a
HARGITAVÁRALJA
A miniszterelnökség által kiadott engedély szerint a
Szegeden hetenként megjelenõ idõszaki sajtótermék címe
Hargitaváralja. A kiadott lap kizárólag szépirodalmi, társadalmi és tudományos jellegû írásokat közölhet.
A lap elsõ száma 1936. augusztus 10-én jelent meg. Az elsõ
öt szám fejlécén még a „Szegedi Hargitaváralja jelképes székely
község hivatalos közlönye” áll. A hatodik számtól elmarad a
megjelenés helységére (szegedi) való utalás. A „Hargitaváralja” (jelképes székely község hivatalos közlönye) felelõs szerkesztõje csikszentgyörgyi Jósa János okleveles középiskolai tanár,
községi bíró. Szerkesztõk: Dr. Boga Dezsõ, Dr. Fehér István,
Dr. Némedy Gyula
Jósa János felelõs szerkesztõ (a lap tulajdonképpeni alapítója, szerkesztõje és mindenese) már korábban is foglalkozott
újságírással. Fõmunkatársa volt a gyulafehérvári „Közmûvelõdésnek”, az aradi „Délvidéknek”, társszerkesztõje a „Mezõkövesd és Vidékének” valamint felelõs szerkesztõje volt a
„Mezõtúri Újságnak”. Õ egyben a szegedi Hargitaváralja jelképes székely község bírája is (mai szóval a szervezet elnöke),
ami azt is bizonyítja, hogy ez a szervezõdés áll a lap kiadása
mögött. A szerkesztésben a társadalom különbözõ területein
dolgozó egyének vesznek részt: Dr. Boga Dezsõ tisztiorvos,
Dr. Fehér István a „Szegedi Új Nemzedék” belsõ munkatársa, újságíró, dr. Némedy Gyula, ügyvéd. Mindhárman már
elõzõleg is szépirodalmi, társadalomtudományi és ismeretterjesztõ írásokkal jelentkeztek a helyi lapokban. Még ebben az
évben, vagyis 1936-ban csatlakozik a szerkesztõséghez Gazsó
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Mátyás, mint fõmunkatárs, valamint több vidéki munkatárs is.
A lap hatodik számában (1//6) bejelentik, hogy „Országos közlönnyé vált a Hargitaváralja: Több oldalról szerzett felhívás és
kívánság alapján, de a mi eredeti elgondolásunk értelmében is,
folyóiratunk a mai számmal már Csonkaországunk hargitaváraljabeli községek hivatalos közlönye, tudományos, szépirodalmi és társadalmi hetilapja címén jelenik meg. A szegedi községen kívül a budapesti, kispesti pestszenterzsébeti és debreceni
Hargitaváralja községek nagytekintetû bírái és elöljáróságai
karolták fel közös lapunk szent ügyét és így ezentúl a „Hargitaváralja” az ország jelképe: székely községeink közös érdekeit egyöntetû irányításban fogja szolgálni.”
A szegedi Hargitaváralja falugyûlésen elhangzott beszámolóban (1936. szeptember 5.) kiemelték a folyóirat és a könyvtár létrejöttét: „ A szerkesztõség intézménnyé vált amennyiben
könyvtárat mûködtet és tervbe vette egy múzeum (Székely Múzeum) létesítését is. A lapról pedig hangsúlyozták, hogy a Hargitaváralja jelképes székely községekbe tömörült és az ezekbe
tömörítendõ székelyek összekovácsolása, munkára serkentése,
gondolatainak kölcsönös megismerése céljából indították.
(1/5)
A szerkesztõség igyekezett a kívánalmaknak megfelelõen
minden olvasó igényeit a lehetõség adta kereteken belül
kielégíteni, ám ahhoz, hogy célkitûzéseit megvalósíthassa,
hogy az erdélyi szellemnek méltó képviselõjévé válhasson az
erdélyi menekültek körében, sokkal nagyobb összefogásra,
szellemi és anyagi segítségre lett volna szükség. Az olvasótábor bõvítése céljából elhatározzák, hogy új rovatokat indítanak Népmûvelés, Kis góbé, Székely otthon, Könyvespolc, Székely
naptár, Góbéságok, Székely családok, Erdélyi nagyjaink címen.
A lap jellegét tekintve is vita bontakozik ki az olvasók között. „A Hargitaváralja nem lehet egyszerûen szórakoztató közlemények tárháza. Sõt szórakoztató közleményeket csakis oly
esetben nyújthat, ha azok a székely néplélekre jellemzõek, mint
pl. a „góbéságok” – ha emlékeket örökítenek meg, melyek a régi
otthonhoz való ragaszkodást erõsítik, mint például az ellenséges
ki-be vonulások küzdelmes eseményei, vagy olyan leírásokat,
melyek a mostani elnyomás ideje alatti hûséges kitartást jellemzik, s ezzel erõsítõleg, bátorítólag hatnak. A Hargitaváralja fõerõsségei éppen azok a szócikkek, melyeket legtöbb közönséges
halandó tart unalmasoknak, melyek azonban örök értékû adatokat tartalmaznak a székelység eredetére, fejlõdésére, jogaira,
kiváltságaira vonatkozólag. – A székelység jövõjének a múlt a
legerõsebb alapja. Jaj annak a népnek, nemzetnek, mely elfelejti
múltját!” (2/20) – írja az egyik olvasó.
Ezzel szemben mások úgy látják, hogy a lap nem kelti fel az
átlagemberek érdeklõdését. „Mert egy lapot nem a kiváltságos
szellemi arisztokráciának kell szerkeszteni, hanem az átlagnívójú többségnek. A fáradt tömegeknek nem száraz tudományos
cikkekre és még szárazabb családtörténeti adatokra van szüksége – amelyek mind tudományos értékûek – hanem könnyû szórakoztató olvasmányra, amely felüdít és az ólombetûkön keresztül hazavisz a zúgó bércek és csörgedezõ patakok mellé. (…)”
(3/10 – 12. sz.)
A lapra felfigyelnek és ismertetik az egyes fõvárosi, valamint vidéki sajtóorgánumok is. A Hargitaváraljáról az
Egyesült Államokban élõ erdélyiek is tudomást szerezhettek
a Csongrádi Kornél által írt vezércikkbõl, melyet A
„Bridgeport” címû lapban jelentetett meg. (Csongrádi
Kornél, az USA connecticut államának Bridgeport városában
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megjelenõ újság szerkesztõje) (3/7; 1938.02. 25.). A cikk
rávilágit az ott élõ „székelyek” magyarságszemléletére is,
mely sok esetben egyezik az anyaországban élõ székelyek véleményével: „Az eddigi revíziós megmozdulások azért sem értek
el jelentõsebb sikert,- írja a cikk - mert mindig sorainkból kerülnek ki a gáncsvetõk, akik a revíziót mindig feltételekhez kötötték,
az elsõ-belsõ zagyvasággal akadályozták. Ezeknek nem az volt a
fontos, hogy Magyarország visszakapja elveszett területeit, hanem az, hogy az õ becses véleményüket ismerje meg a világ. Most
úgy látszik, azon az oldalon is változtattak a taktikán, mert mozgalom indult meg Erdély érdekében. Annyira „divatba jött” Erdély, hogy erdélyieknek vallják magukat még azok is, akik pedig
nem oda valók. Mert Nagyvárad és Bihardiószeg sohasem tartozott Erdélyhez, akik tehát ott születtek, azok magyarországiak,
ma pedig – ha optáltak – nem erdélyiek, hanem romániaiak”.
Bár gyarapodik a pártolók és érdeklõdõk száma, a lap
mégis anyagi nehézségekkel küzd. Errõl árulkodik az a tény
is, hogy hetilapnak indul, de ezt az iramot nem tudja tartani,
és már a második évben – számozás szerint dupla számmal –
kéthetenként jelenik meg, ami késõbb sem változik. A szerkesztõségi üléseken (például 1938. augusztus 12-én, de más
alkalommal is) többször felvetõdik a lap nehéz anyagi helyzete. Ezt, a lap létét is fenyegetõ helyzetet többek között az elõfizetõk fizetési hátralékai, valamint a nyomdai költségek
emelkedése is súlyosbítja. Ezen a szerkesztõségi ülésen jelentették be, hogy a lap a fõvárosban is nyitott egy szerkesztõségi irodát. Az erdélyiség hangsúlyozására megváltoztatták az
alcímet is. Ezután „Erdélyiek tudományos szépirodalmi és társadalmi folyóirata” alcímet fogja viselni.
A lap anyagi hátterének a megteremtése a szerkesztõségi
megbeszélések központi témája lesz. A lap és a „háttér”
viszonyáról több kérdés is megfogalmazódott ezeken a megbeszéléseken. A lap évek óta azzal a felirattal jelenik meg: „a
Hargitaváralja jelképes székely község hivatalos közlönye!” Ha
hivatalos orgánum, miért nem részesül a lap anyagi, erkölcsi és
szellemi támogatásban az Elöljáróság részérõl?- teszi fel a kérdést Tamás Károly a szerkesztõség oszlopos tagja. Ha nem
hivatalos lap, miért viselheti ezt a címet a folyóirat? Vagy talán
csak „tûrt” helyzettel állunk szemben, talán azért, hogy ezzel a
címmel a folyóirat nagyobb elterjedtségre tegyen szert? Ez a feltevés azért sem állhat meg, mert maga a Község – tudomásom szerint – egyetlen példányra sem fizet elõ, ami azt teszi, hogy a lap
megjelenése vagy meg nem jelenése a Községet nem érdekli. (…)
A sajtó beszéde, a sajtó cselekedete, segítsége nélkül hogyan
gondolja megvalósíthatónak az Elöljáróság és annak élén a fõbíró úr a csonka hazai menekültek százezres tömegeinek egységes
megszervezését s ezzel – mert csakis ezzel lehet – az Elöljáróságnak hírt, tekintélyt és súlyt szerezni bel- és külföldön, fent az
ország kormányköreiben és lent a tömegek között? ( 4/5)
Hogyan értse ezt az érthetetlen dolgot a kívülállók nagy serege?
Mi, akik írjuk és áldozunk a folyóiratért, ezt abban a tudatban
tesszük, hogy a község érdekét szolgáljuk, annak belsõ életét erõsítjük. Az eredmény láthatólag az, hogy bár a külsõ bajok megszûntek, „intra muros” még nincs meg az unió, nincs meg az
összhang a lelkek egyesülése, azt sem tudjuk, van-e lapja – éltetõ lelke – a Községnek vagy nincs? Község vagyunk-e valójában,
vagy ilyen név alatt csupán egyesületesdi játék, gyûlésekkel, beszédekkel, jegyzõkönyvezésekkel és – egyéb semmivel!
Ezek az alapvetõ kérdések válasz nélkül maradnak.
A lap anyagi helyzetén a Észak-Erdély visszatérése sem változtatott. Keserûen jegyzik meg, hogy „négy éves pályafutás
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után sincs több elõfizetõ, mint kezdetben”. A lap kilenc évfolyamot ért meg. Utolsó száma 1944. június 1. (9/11) jelenik meg
majd minden elõzetes bejelentés nélkül megszûnik. A kilenc
év alatt összesen 186 szám jelent meg.
A Hargitaváralja tartalmaz irodalmi anyagot is (vers, elbeszélés, novella), de inkább a tudományos (székely múlt és történelem) és társadalmi (fõleg a menekültek közösségeit érintõ) olvasmányok tárháza. Bár a lapban állandó rovatok is
találhatók, ezek inkább a kishírek egybegyûjtésére szolgálnak.
Az állandó rovatok között a legfontosabb a Községi hírek,
mely a Hargitaváralja Jelképes Községek tevékenységét gyûjti össze és adja közre. Ezzel azt a
kapcsolatrendszer kiépítését szeretné szolgálni, mely a különbözõ
tömörülések között kellett volna
kialakuljon. A negyedik számtól
kezdve ugyancsak állandó rovatként van jelen az Erdélyi Hírek is,
melyben a legfrissebb, az otthon
maradt erdélyi magyarsággal
kapcsolatos eseményeket gyûjti
egy csokorba. Ugyancsak állandó
rovata a Góbéságok, valamint a
Lármafa.
A kiadvány fõleg a székelységgel foglalkozó tanulmányokat
tartalmaz. Néhány kivételtõl eltekintve, zömében e témakörbõl kerülnek ki, történelmi, ismeretterjesztõ, prózai cikkei,
írásai eszmefuttatásai is.
A székelység õstörténetének tárgyalása akár egy külön
rovatot is igényelne, hiszen ebben a témában tetemes mennyiségû értekezést jelentettek meg. Elég, ha csak néhányat említünk példaképpen. Jósa János: Székely Õstörténelmünk kérdései (1941/24); Vargyassy Márton: Hol laktak a székelyek
Attilától – Árpádig? (3/47-48); Endes Miklós dr.: Történelmi
munkásságomnak eredménye a székely eredetkérdést illetõen
(6/20); Erdélyi László dr. A székely-eredetkérdés lényege
(1941/5); Jósa János Cs. A szigorú kõver (megj.: kõver jelentése kõlap.) (1/8); Jósa János Csiglamezõ és a csíki székely
krónika (4/18); Vargyassy Márton A székelyek eredete török
megvilágításban (1/6); Cikksorozatban közlik Balló István dr.
„Székely családok magyar nemessége és fõnemessége” címû
több részes tanulmányát vagy Jósa Jánosnak a tászoktetõi
vésetes kövek körül keletkezett bonyodalom tisztázására írt
több mint tízrészes értekezését.
A székelységrõl szóló írások sorát bõvítik a Kemenes Antal
dr.: Székely rovásírás és a tulajdonjegyek (2/27-29),
Udvarnoky H. Antal dr.: A székely nyelvjárások összeírása
(2/34-35) Vargyassy Márton: A székely határõrség (2/32-33)
címû tanulmányai is.
A lap szerkesztõsége szoros kapcsolatban volt a Székely
Egyetemi és Fõiskolai Hallgatók Egyesületének szegedi csoportjával. Az õ kérésükre a lapban megemlékeznek a Szegedre áttelepült kolozsvári egyetem elhunyt tanárairól (1/1314), nevezetesen Apáthy Istvánról, Davida Jenõrõl, Davida
Leóról, Demeter Györgyrõl, Hermann Antalról, Jancsó Miklósról, Orbán Sándorról, Reinbold Béláról, Szabó Józsefrõl,
Veszprémi Dezsõrõl. Ugyancsak ebben a számban ismertetik
a szegedi egyetem idõközben elhalálozott diákjai életútját is.
Elsõ ízben olvashatunk Mihálik Kálmánról, aki tanársegédként dolgozott az orvosi egyetem vegytani tanszékén 1922-
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ben bekövetkezett haláláig. Neve fõleg a Székely Himnusz zeneszerzõjeként maradt fenn mind a mai napig.
1942-ben a Kõrösi Csoma Sándor halálának százéves évfordulója alkalmából többek között Baktay Ervin és Endes
Miklós ismertetik a híres tudós, Tibet-kutató életútját, értékelik egyedülálló tudományos tevékenységét és eredményeit.
(7/9). Szõcs Pál tollából részletes ismereteket kapunk Budai
György híres grafikus addigi, az erdélyiek érdekében kifejtett
tevékenységérõl és mûvészetének kiteljesedésérõl (1/8).
A Hargitaváralja hangsúlyosan székely lap. A benne megjelenõ cikkek, írások leginkább a Székelyföld földrajzával
(ásványkincsek, gyógyvízforrások stb.), a székelység történetével, társadalmi életével, irodalmával, mûvészeti életével,
néprajzával foglalkoznak. A lapot olvasva az az érzésünk,
hogy Erdélyben csak székelyek éltek és élnek.
Ez a magyar-székely megkülönböztetés nem tett jót a lap
imázsának. Ezzel a szemlélettel a lap sok olvasót veszített. A
szerkesztõk is észlelik ezt a problémát és bizonygatják, hogy a
Hargitaváralja nemcsak a székely érdeket, hanem az általános
magyar ügyet is szolgálja: A Hargitaváralja” az erdélyiek és székelyek szétválasztása ellen megtette a magáét, midõn kifejezetten
székely hivatalos közlöny mivoltában a székelység kiemelése mellett megbecsülte, magához ölelte a nemszékelyeket, amiért támadásokat is állott ki, ennek ellenére külön rovatot nyitott nemszékely értékek méltatására. . (3/21-22)- írja Udvarnoky.
Mindez csak a kinyilatkoztatás szintjén marad, mert a lapban kevés szó esik az Erdélyben élõ magyarokról (Kalotaszeg,
a Partium, a Bánság, de akár a Szilágyság, a Mezõség magyarjairól, akárcsak az akkor még többségében magyar városokról, mint Kolozsvár, Nagyvárad, Arad, Szatmárnémeti,
Nagyenyed, Nagybánya stb.
Aki foglalkozik a Magyarországra menekült erdélyiek történetével, sorsukkal, életük alakulásával az nem kerülheti meg
és nem nélkülözheti Ádám Éva, valamint Tamás Károly tanulmányait ebben a témában. Ádám Éva cikksorozata kilenc
részben tette közzé a „Székely diákok sorsa az összeomlás után”
(8/ 10–16.). Tamás Károly: „Adalék Erdély történetéhez” címû
több részes visszaemlékezésében és egyéb írásaiban.
Az irodalom.
Amint azt már az elõzõekben említettük, a Hargitaváralja
nem irodalmi lap. Igaz, hogy egyes számaiban találhatunk
prózai írásokat is, így például Szacsvay Józseftõl regényrészletet, vagy Boga Dezsõ Csipkerózsika címû színdarabját olvashatjuk.
Megjelenésének kilenc évfolyama alatt számtalan verset
közölt a lap. E költemények szerzõi – egy-két kivételtõl eltekintve - általában ismeretlenek. Alkalmi versekkel jelentkeznek, melyek az elvesztett Erdélyrõl, a székelyekrõl szólnak.
Például: Bartha János dr. A székelyekhez (vers) (4/5) Bors
Dezsõ Húsz év után (vers) (3/35-36); v. Kéray Endre Karácsonyi székely kesergõ (vers) (1/19-20), és még hosszan sorolhatnánk, hiszen a lapnak majdnem minden számában közölnek egy vagy több verset. Ismertebb költõ – aki több verseskötettel is rendelkezik – Csanády György (a Székely himnusz
szövegének írója). Néhány versét a lapban is olvashatjuk pl.
Éjjel falun (4/23), vagy Székely (1/18) címû verseit.
A Hargitaváralja érdeme viszont az az irodalomtörténet
által eddig nem említett tény, hogy az elsõk között hat részletben leközölte Dsida Jenõ Psalmus Hungaricus (Magyar
Zsoltár) címû versét (9/5) Belelapozva az vers történetébe,
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láthatjuk, hogy még ma sem vált közismertté. Ennek egyik
oka lehet a vers hosszúsága, amiért csak nagyon kevesen vállalkoznak elõadására. Másik oka az, hogy a Dsida életmû
egyik legvitatottabb anyaga, hiszen az addigi versei alapján
nehéz eldönteni, hogy ez egy pillanatnyi fellángolás, megvilágosodás hatása, vagy pedig a költõ mindig így érzett, csak
most ért meg az idõ a megírására
Vizsgáljuk meg röviden a vers hányatott történetét.
Ahogyan Láng Gusztáv mondja, a Psalmus Hungaricus a
Dsida-életmû talán legviszontagságosabb sorsú darabja.
1936-ban írhatta a költõ, de nyomtatásban csak 1939. szeptember 3-án jelent meg a Pesti Naplóban. Rá egy évre a
kolozsvári Keleti Újság közli a verset abból az alkalomból,
hogy Észak-Erdély jogosan visszakerült Magyarországhoz. A
vershez a Keleti Újság 1940. szeptember 15-i száma egy rövid
bevezetõt csatolt: „Erdélyben most jelenik meg elõször néhai
Dsida Jenõ hatalmas költeménye, amelynél izzóbb és magyarabb
verset keveset írtak.”
A magyarság számára oly jelentõs történelmi esemény
(Észak-Erdély visszatérte) volt az oka annak, hogy a kommunista önkényuralmi rendszer, mind Romániában, mind
Magyarországon számûzte a költõ életmûvébõl. Az irodalomtörténetbõl tudjuk, hogy a két napilap után csak egy alkalommal, Dr. Vajthó László Mai magyar költõk címû gyûjteményes
kötetében jelent meg. (Dante könyvkiadó, Budapest, 1941.).
1940 és 1945 között nagyon ritkán, ünnepélyes alkalmakor
elszavalták, de a köztudatban nem élt. Errõl tanúskodik Máté-Törék Gyula, aki Psalmus Hungaricus (Magyar zsoltár)
címen bevezetõt írt a vershez a Hargitaváralja 1944. március
1. (9/ 5) számában. A szerzõ megerõsíti azt a tényt, hogy a
vers nem élt a köztudatban, nyomtatott változatát nagyon
nehéz volt felkutatni. Mint írja: „Annál szomorúbb, hogy ennek a csodálatosan szívbemarkoló költeménynek a felkutatása
szinte a lehetetlenséggel volt határos. Többekkel érintkezésbe kellett lépnem Kolozsvárt, míg végre vitéz Kun István tábori lelkész
esperes barátomtól sok lótás-futása után sikerült a vers szövegét
megszereznem!... Majd néhány sorral odébb: „Keresem Dsida
dicshimnuszát költeményének gyûjteményes kiadásában.
Hallgatom a budapesti rádió mûsorában magyar költõk szavalatait. Olvasom nyugat-magyarországi, felvidéki, délvidéki, de
meg az Erdélyi Magyar Estek nemzeti ünnepélyek mûsorait. Soha, sehol sem találkozom Dsida Jenõ alábbi tetemrehívó versének szavalatával!”
Folyóiratban legelõször a Hargitaváralja közölte. Átnéztem
a Dsida kutatók által összeállított könyvészetet (Réthy Andor
Dsida bibliográfiája), de még csak utalást sem találtam erre a
lapra. A folyóiratban a verset hat részletben közölték. (1944.
március 1 és 1944. június 1. között)
A második világháború után mind Romániában, mind Magyarországon a teljes hallgatás és tiltás övezte. Magyarországon, a vers körül kialakult csendet 1980-ban Jékely
Zoltán törte meg, amikor is A magyar irodalom gyöngyszemei címû sorozat Dsida-válogatásában tette közzé. A vers
ekkor jelent meg elsõ alkalommal Dsida-kötetben. A vers
körüli csendet a kilencvenes években oldották fel. Eddig még
sehol nem olvastam, hogy a verset a Hargitaváralja címû lap
megjelentette. Ez is azt támasztja alá, hogy a lapot csak
nagyon kis olvasótábor ismerte.
Ez a vers méltó befejezése volt a Hargitaváralja címû lap
kilenc éves pályafutásának.
Spaller Árpád
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Eleven hagyomány
Köteles Pál
(1827 április 24., Gyanta–1991. december 13., Budapest)
„Önök feledik, barátom, hogy ebben a
háborúban úgy csereberélték szövetségeseiket, mint az én katonáim a gatyát,
de higgye el, excellenciád, hogy ennek
ellenére én szimpátiával viseltetem az
ön népe iránt, törekvéseiket azonban
nem támogatom”
„Filoména már hallott suttogni róla,
hogy a királyné hogyan akarja segíteni
az országszerzést, de annak a kósza hírnek nem adott hitelt, hogy a legszebb
lányokat, asszonyokat küldik az
antantfõvárosokba diplomaták és törzstisztek hódítására.”
„Túl lassúnak találták a terjeszkedést, a lehetõ legnagyobb területeket
akarták birtokba venni, még mielõtt érdemben kezdett volna
dolgozni a párizsi békekonferencia, amely pénteken, január 18án hivatalosan is megkezdte munkáját.”
„A régi történelemkönyvek szerint, persze, hogy ismerik a
leckét a nebulók. De arról már gyakran megfeledkezünk, hogy
az újból, a tisztelendõ atya által írottból kellene mindenütt
oktatni a haza kis polgárait és természetesen annak szellemében, annak igazságait felhasználva kell befolyásolnunk a felnõtt társadalmat is. Arról már nem is szólva, hogy a külföldnek
ezt a történelmet kell ismernie: a látomásokat. Párizsban errõl
sem szabad megfeledkeznünk.
„És megindultak nyugat felé õfelsége hadosztályai, hogy valóra váltsák a nagy álmot, az ország területének megháromszorozását, s ami ezzel egyet jelentett, a kerek ország megteremtését.”
(Részletek, Köteles Pál: Balkánkeringõ c. regényébõl).

Köteles Pál, a Bihar megyei Gyantán született, 1927-ben.
Középiskoláit Nagyváradon végezte, (1945), majd újságírói
pályáját a nagyváradi Új Életnél kezdte. Bölcsészeti tanulmányai a Bolyai Tudományegyetem filozófia-lélektan szakán azonban félbeszakadtak, mert 1950-tõl másfél évig
politikai fogoly volt, majd a termelésben dolgozott mint
napszámos, segédmunkás, technikus. Az 1960-as évek közepétõl ismét tevékenyen bekapcsolódott a romániai mûvelõdési életbe: írásai a Bihari Napló, Fáklya, Familia, valamint az Elõre, Igaz Szó, Korunk, Munkásélet, Mûvelõdés,
Új Élet, Utunk, Ifjúmunkás hasábjain jelentek meg.
Szociográfiai ihletettségû riportjaiban fõként az ipari
munkásság és a vidéki értelmiség életkörülményeivel foglalkozott, de vállalkozott képzõmûvészeti vagy múzeumi
beszámolók, irodalmi interjúk készítésére is. Szépirodalmi

alkotásainak tárgyául elõszeretettel választott
a mindennapi élethelyzetekbõl adódó erkölcsi
konfliktusokat, amelyeket sarkított formában,
de kellõ lélektani motiváció és cselekménykezelõ leleményesség nélkül dolgozott fel. 1977ben áttelepült Magyarországra, s az Alföld c.
folyóirat szerkesztõségében dolgozott 1985-ig,
ezután szabadfoglalkozású író, majd 1990. februártól, haláláig az Erdélyi Magyarság címû
folyóirat alapító fõszerkesztõje. Itt megjegyzendõ, hogy az Erdélyi Magyarság, sajnálatos
megszûnéséig (2005. okt.–dec. 61. szám), az
Átalvetõ testvérlapja volt. (A szerk. megjegyzése: Atzél Ferenc, az Erdélyi Magyarság volt
felelõs kiadója szomorú történetként emlékezik a megszûnés részleteire.)
Köteles elsõként tárgyalta az erdélyi történelmi múlt, a
nemzetiségi együttélés, a kisebbségi kérdés rendezésének
kérdését, elsõként válaszolt a román politikai nacionalizmus megnyilvánulásaira és az elsõk között merített a
magyar nemzetiségpolitika haladó hagyományaiból
Hiába próbálunk bármit is belemagyarázni, mint ahogy
nem létezik hatalomtól
független bíróság, ugyanúgy nincs hatalomtól és
politikától független irodalom sem. Vajon azt
jelenti-e ez, hogy független érzelem, gondolat,
teremtõkészség sem létezik? A nemzet ugyanis
történelmi képzõdmény,
az állam viszont politikai.
És ez a tudat sajátosan
meghatározta a Trianon
utáni – akár erdélyi, akár
anyaországi – magyar irodalom szinte tudathasadásos jellegét. És megjelenik az irodalomban a külsõ kényszerekkel és adottságokkal szemben a nemzeti belsõ függetlenség. Nagyjából így
egyszerûsíthetõ le a szellemi élet és a nemzetek és államok
ma is élõ legnagyobb problémája. Sajnos, ha az államiság
otrombán odatolakodik a nemzet szelleme elé, többnyire
törvényszerûen elkezdõdik a romlás. Mert a diktatúrákban
a nyelv és a nemzet mindig valamiféle gyanúba keverhetõ
fogalom.
Átalvetõ
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Századunk nemzetiszocialista vagy éppen kommunista
eszmék jegyében elkövetett elborzasztó kegyetlenségei a
jelek szerint még nagyon sokáig fogva tarthatják az írók
képzeletét. Köteles Pált nyugodtan nevezhetjük a nemzet
jövõje elkötelezettjének, vagy akár emberjogi harcosnak is,
aki a diktatúrával szembehelyezkedõ, egyszersmind elõle
menekülni kényszerülõ erdélyi írók (mint Beke György,
Páskándi Géza) szellemi és politikai fegyvertársa volt. Ma
is idõszerû gondolata: „A politika-csinálók önmagukat is
megbecsülnék azzal, ha azokra is odafigyelnének, akik alkalmatlanok ugyan pártfegyelemre s aláíró gyakorlatozásra, de gondolkodásukkal a nemzet jövõjéért felelõsséget
éreznek, s cselekvésüket a jövõ szükséglete határozza
meg.” A nemzet jövõjének elkötelezettjei. Itthoni, s határon túli magyarokért. 1988-ban jelent meg Búcsú Erdélytõl
címû regénye. Az „erdélyi kérdést” megpróbálta a steril
magyar közélet középpontjába állítani, és ezt az 1990-ben
indult Erdélyi Magyarság címû, általa fõszerkesztett folyóirat jórészt erdélyi munkatársi körének segítségével sikerült
– halála után is – még jó évtizedig fenntartani.
És most ejtsünk szót egyik jelentõs kulcsregénye, a Hotel
Kárpátia keletkezésének elõéletérõl.
Gyanta, a nagyrészt magyarlakta bihari falu a második
bécsi döntés után román fennhatóság alatt maradt. A lakosok egyharmada ezt követõen Magyarországra menekült.
1944. szeptember 14-én a honvédség aradi offenzívája nyomán Gyanta magyar kézre
került. 1944. Szeptember 2023 között a magyar hadsereget
kiszorították Arad térségébõl.
A magyar utóvédek szeptember 24-én délután néhány órás
heves utcai harc után feladták
a Fekete-Körös völgyében
fekvõ falut. A bevonuló román
hadsereg harmadik hegyivadász hadosztályának katonái
nyomában megérkeztek a
„voluntárokból”, azaz környékbeli önkéntesekbõl alakított Somesul zászlóalj (más adatok szerint a szovjet fogolytáborokban toborzott önkéntesekbõl alakult Tudor Vladimirescu hadosztály) emberei, Teodor Brindea õrnagy (más
források szerint százados) vezetésével. Azzal vádolták a helyieket, hogy fraternizáltak a visszavonuló magyar katonákkal, illetve a románokra lõttek. Parancsnokuk utasítására
az óvóhelyekrõl kikergetett embereket részben a helyszínen, részben a temetõ árkában lõttek agyon. 41 helybéli
magyar lakost, egy (vegyes házasságban élõ és családját
védelmezõ) románt és két magyar katonát mészároltak le.
A vérengzés legfiatalabb áldozata egy kétéves kislány, a
legidõsebb egy 71 éves férfi volt. A halottaknak tizenéves
fiúkkal ásattak közös sírt, egyházi temetés nélkül hantolták
el õket Sokakat bántalmaztak, a nõket megerõszakolták.
Felégették a százötven éves református parókiát, kegyszerekkel, értékes könyvtárával és iratanyagával együtt. A
falut kirabolták és felgyújtották, az állatállományt elhajtot2019. december
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ták. A helyi románok egy része próbált segíteni az áldozatokon. Az augusztus végén román hatóságok által internált
Boros Ferenc lelkész családját például a falu orvosa bújtatta el.
A háború után Ambrus Péter, a Magyar Népi Szövetség
nagyváradi és Bihar megyei tagozatának elnöke kezdeményezte a faji gyûlölködésbõl végrehajtott vérengzések vétkeseinek perbe fogását. Magánnyomozást folytatott, kihallgatási jegyzõkönyveket vett fel, névvel ellátott és névtelen
vallomások tömegét gyûjtötte össze. Elõbb a bukaresti kormánytól, majd a legfõbb ügyésztõl is kérte a bírósági eljárás
megindítását – mindhiába. Végül a Nagy Nemzetgyûléshez,
az akkori román parlamenthez fordult panasszal, minden
eredmény nélkül. Ambrus Péter nem sokkal halála elõtt
bízta a közel ezer oldalnyi gyûjteményét falubelijére, az író
Köteles Pálra. Ebbõl az anyagból írta õ meg a Hotel
Kárpátiát, még 1980-ban, de Magyarországon is csak 1989ben láthatott napvilágot a regény. Az erdélyi Gyantán – a
regénybeli Egyházason –, mint annyi szomorú helyén a
világnak, ártatlan emberek estek áldozatul a faji, a vallási,
a nemzetiségi gyûlöletnek
Az az idõ viszont – melynek eljövetelére Köteles Pál vágyakozott – még most sem jött el. Továbbra is vannak tiltott
és ki nem mondott gondolataink egymás elõtt, nem tûnt el
a gyanakvás, a bizalmatlanság, sõt az igazság kimondásának félelme sem. Mezõbikácson még ma is tabu az 1944.
szeptember 27-i sortûz, s azok, akik tehetnének valamit az
igazság kimondásáért, az áldozatok emlékének megbecsüléséért, felidézéséért, gyávaságból vagy megalkuvásból ezt
még ma sem vállalják
Az idõvel való találkozás jelentõségére csak az író gondol. Õ ugyanis az igazság elébe indult, mert rájött, hogy az
igazság fontos összetevõi az anyag és az idõ. A mulandó
anyag és az örökkévaló idõ. Olyan megnyilvánulások lehetõsége érlelõdött benne, amelyeket leginkább a Don
Quijote-i szélmalomharc ellen vívott küzdelemhez lehet
hasonlítani.
Manapság nem csak kedvtelésbõl vagy a történelem szeretetébõl vált annyira fontossá a magyarság-európaiság
téma, hiszen a kérdés ma talán aktuálisabb, mint bármikor
is volt: az emberek élni akarnak – érteni és igazságosan
megoldani az – akár rájuk kényszerített – együttélés problémáit. Ehhez pedig ismerni kell a múltat, s nem utolsó sorban felelõsséggel kell vállalni az aktuális politikai színpad
feladatait. Aminek ugyan az igazsághoz vajmi kevés köze
van, az idõ múlásához azonban annál több
Köteles Pál síremléke Budapesten, a Farkasréti temetõben található.
Jelentõsebb mûvei: Az ügy, avagy kilépõ a Paradicsomból
(Noran kiadó), Az ötlábú Isten (Szépirodalmi Könyvkiadó,
1989), Illatos füvek, Magyarság-Európaiság (Magvetõ
Könyvkiadó, 1993), Magyar világ Amerikában (Noran
kiadó), Túl a falon (Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979),
Hotel Kárpátia (Magvetõ Könyvkiadó, 1989), Lelkek félárnyékban, Búcsú Erdélytõl (Eötvös kiadó), Balkánkeringõ,
(1989.)
Összeállította: B. Osvát Ágnes

58

Irodalom

B. Osvát Ágnes

Csak írom
a magamét
Rég eltávozott barátnõm áldott emlékére, mert ezt az egész
gondolatsort az Õ, – intelligensen bohókás mosolya kíséretében
elmondott - szavai indították el bennem.
Elõszóként elõrebocsájtom azonban, hogy az irodalomhoz való vonzódásomnak elég sokféle összetevõje van.
Valószínûleg ez másokkal is így történik, talán azzal a
különbséggel, hogy legtöbben végül leragadnak egyfajta stílusnál, és életük végéig ezt tartják meghatározó irodalmi
értéknek. Pedig van ám a klasszikusoktól merõben eltérõ
(sznobok által mélységesen lenézett),
mégis fogyasztható,
sõt szórakoztató olvasmány is. Szerintem erre is szükségünk van, mert másképp hogyan érthetnénk meg az egyszerûbb emberek gondolkodásmódját, ami
sokszor ésszerûbb és
valóságosabb minden írói fogással túlbonyolított írásmûnél. Mi lenne, ha az
emberek mindenike
csak kaviárt akarna
fogyasztani nap mint
nap, mi történne
akkor – mondjuk – a jó, magyaros krumpligulyással, ami
szerintem még ehetõbb is bármilyen tengeri herkentyûnél.
Itt ugrik be nekem Hasek Svejkje, amit úgy 16 évesen végigkacagtam, így nem csoda, ha örökérvényû megnyilatkozásai
végképp az agyamba ragadtak: „Nem lehet mindenki okos,
óberlajtnant úr, kell, hogy a hülyék kivételek legyenek, mert ha
mindenki okos volna, akkor annyi ész volna a világon, hogy
attól minden második ember teljesen meghülyülne.” Mondá
Josef Svejk
Félreértés ne essék, a továbbiakban nem leértékelni akarom én Haseket, sõt. Õ nyilvánvalóan univerzális érték. De
még csak nem is a giccset vagy ne adj Isten, a bulvársajtó
termékeit akarom védelmembe venni. Jelen esetben gondolok inkább a sokak által leszólt és lenézett Curts-Mahleri romantikus kisregényekre, melyek nem a magasröptû irodalmi élmény megtestesítõi, mégis bizonyos szinten pozitív
élményt adnak az olvasónak. Jut eszembe sokoldalú és
nagymûveltségû barátnõm példája, aki idõs korában esténként ilyen filléres regényeket olvasgatott és nevetve mondta, hogy számára a klasszikusok már semmi újat nem tudnak mondani, a politikát meg szívbõl megutálta, ám ezek-
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ben a megmosolyogtató, naiv szerelmi történetekben mindig újabb és újabb olyan emberi tulajdonságokat vél felfedezni, amikrõl eddig nem sokat tudott. Elítélendõ dolog
ez? – kérdezett rám egyszer. Dehogyis, legyintettem –
akkor még kevés meggyõzõdéssel ugyan – aztán ahogy teltek az évek, egyre jobban rájöttem az õ igazságaira. Még
akkor is, ha engem jobban elszórakoztat egy jó fogós
keresztrejtvény megfejtése, ez azonban nem zárja ki, hogy
tökéletesen meg ne értsem az õ szempontját is.
Ennyi kitérõ után elmondhatom, hogy az én irodalmi
érdeklõdésem elég hamar jelentkezett, ezzel kapcsolatosan
van néhány örökre belém égett élmény, melyek nagyon sokszor és sokféle formában átfutottak az idõk folyamán a lelkemen, ám – úgy tûnik, hogy csak most érzek késztetést
arra, hogy írjak is róla. Mihelyt kinõttem a Grimm- és
Andersen-mesék szinte horrorisztikus világából, majd a
Sebõk Zsigmond bûbájos Mackó úr kalandjai címû meseregény-sorozat és a mindig tanulságos, emberi tulajdonságokkal felruházott állatmesék bûvkörébõl, pont akkoriban
kezdtek rohamosan elterjedni a szovjet írók serdülõknek írt
hõstörténetei, melyek olyan gyerekekrõl és fiatal lányokról,
fiúkról szóltak, akik a hazaszeretet és a haza védelmében,
mindig valami csodálatos dolgot vittek végbe. Az ’50-es
évek elején nagyon olcsón és viszonylag szép kivitelezésben
lehetett hozzájutni ezekhez a könyvekhez, melyek idealizálva mutattak be egy olyan világot, amirõl – gyerekfejjel addig nem hallottunk és ami – késõbb átértékelve a világszemléletemet – elgondolkoztatott, hogy lám-lám, így lehet
megkísérelni egy egész nemzedék elbolondítását, így lehet
idealizálni és „hõstettekké” avanzsálni egy gyilkos eszme
nevében fogant, több mint félévszázadon át tartó diktatúrát
– hogy finoman fejezzem ki magam. Én is napokig tettem
félre a kiflipénzemet – ami akkor 25 bani volt - és kb. két
hét alatt kigyûjtöttem annyit, hogy meg tudtam venni a
Marina Raszkova életét, egy második világháborús, hõs
szovjet pilótanõ történetét. Fényképekkel ellátott, gazdagon illusztrált, szép kivitelezésû kötet volt, alig néhány
lejért és én boldogan szorítottam magamhoz az életem elsõ
„keresetébõl” vett könyvet. Ilyen módon jutottam hozzá az
Altáji történet és még jó néhány, hasonló ifjúsági regényhez, melyek mind a Szovjetunió-beli gyerekek csodálatos,
minden szépre és jóra lehetõséget kapott életérõl szóltak.
Be kell vallanom, hatásukra, hónapokig tartó, alapos zûrzavar keletkezett az én fejemben is. Ha valaki otthonról nem
kapta meg az „ellennevelést”, bizony ezeknek a propaganda-ízû, de tényleg szórakoztató könyveknek a hatására évtizedekig lelkes rajongójává válhatott egy valójában gyilkos
eszmének. Nekem, - szerencsémre – viszonylag rövid idõ
alatt sikerült túljutnom ezen a perióduson.
Ezután következett az az egészen érdekes jelenség, hogy
elõbb próbáltam megemészteni a kezembe került klasszikusokat – melyekbõl bevallom, volt amit csak sokkal késõbbi
újraolvasás után értettem meg – s csak ezek után következtek a könnyedebb olvasmányok, melyek viszont pont úgy le
tudták kötni a figyelmemet. Mondják egyébként, hogy nálam mintha fordítva lennének bekötve a dolgok, pl. a másoknál jótékonyan hatásos idegnyugtatóktól egyenesen idegrohamot kapok, a könyveket úgy olvasom, hogy elõbb a véÁtalvetõ
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gére lapozok és visszafelé olvasok néhány oldalt. Hát, nem
tudom. Még szerencse, hogy nem vagyok villanyvezeték,
mert ott a fordított bekötés végzetes bajokat tud okozni.
Megint eltértem az eredeti mondanivalóm lényegétõl.
Onnan akartam kiindulni, hogy Apám klasszikus orosz
írókhoz való vonzalma nyilván jó korán rám ragadt, mert
elsõsorban ki legyen egy gyerek legfõbb példaképe, ha nem
a nagy tudású édesapja! Amikor úgy 11-12 évesen elkezdtem mustrálni a kis magán-könyvespolcán sorakozó köteteket, elsõsorban nyilván a Puskin Anyeginja fogott meg,
mert nagyon szép, színes képekkel volt tele, és mai napig
úgy érzékelem, mintha még mindig kezemben tartanám és
forgatnám a lapokat, hiszen valamiért, tényleg nem tudom
miért, de ennyi évtized távolából is mai napig meghatározó szerepet tölt be az érzelmi életemben. Nagyon fontos
volt nekem az Apa könyvespolca. Titkokkal tele jelenségnek láttam, betûzgettem az addig csak hallomásból ismert
írók nevét: Tolsztoj, Dosztojevszkij, Csehov, Gogol,
Lermontov, és közelrõl sem teljes a névsor. Aztán következtek az Õ, eredeti francia nyelven írott klasszikusai,
(melyeket elvarázsolva bámulgattam és természetesen,
egyetlen szót nem értettem még belõlük). Két-három év
múltán viszont már magyar fordításban is olvashattam õket,
de mint fentebb már leírtam, voltak olyan fogalmak,
melyekrõl csak halvány sejtésem volt még akkoriban, hogy
mit is jelenthetnek. Majd a fokos orvosi könyvek, melyekhez tilos volt hozzányúlnunk, mégis, ha a szüleink nem voltak otthon, dobogó szívvel lapoztunk fel az öcsémmel. Ez
volt tehát az irodalom felé fordulásom elsõ állomása, aztán
szép sorban felfedeztem E. Allan Poe Hollóját, amit kellõ
körítéssel, éjszaka, pislákoló kis lámpa fénye mellett borzongva olvastam a paplan alatt, hogy másnap éjjel már a
Svejken nevetgéljek, ugyanabban a felállásban.
A következõ évben már megint Nagyszüleimnél laktam,
ahol aztán végképp belecsöppentem az olvasás soha abba
nem hagyható bûvkörébe. És itt jön be a gondolat, aminek
leírásával elkezdtem ezt a témakört boncolgatni. Emlékszem, olyan 12 és fél éves lehettem, amikor mandulagyulladással ágyba kényszerültem, és szegény Nagytatám, hogy
felvidítson, összejárta az akkoriban létezõ antikváriumokat
(ha ugyan nem csak egy volt belõle), majd sugárzó arccal
hozta nekem Tóth Kálmán összes költeményeinek két kötetét, amibõl elsõsorban a kiadás díszes külseje fogott meg.
Élénkpiros kemény kötésben aranyozott betûk, belül pedig
finom velin-papírra nyomott versek sokasága várta, hogy
ezúttal egy olyan világot fedezzek fel, ami nem nevezhetõ
éppen az irodalom csúcsának, mégis olyan esendõen emberi és szerethetõ,
És jöttek szép sorban Jókai és Mikszáth jubileumi díszkiadású kötetei, Flaubert, Romain Rolland, Victor Hugo,
Stendhal, Herczeg Ferenc, Új Idõk, Színházi élet, E. A.
Poe, Swift Gulliverje, majd késõbb a ponyvairodalom akkoriban még sok helyen fellelhetõ példányai, persze ártatlan
leányregényekkel fûszerezetten, mert nekem ugyan mindegy volt akkoriban, hogy éppen mit olvasok, csak írott szó
legyen. Ám, mint már említettem, a klasszikusokból vajmi
keveset értettem, de amit igen, az mind óriási lenyomatot
hagyott a késõbbi világszemléletem margóján. A Nyomo2019. december
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rultak-al semmi gondom nem akadt, számomra teljesen
világos volt minden gondolatisága, ám a Romain Rolland
Elvarázsolt lelke kissé zavarosan hatott a még egyáltalán
nem kialakult tudás- és érzésvilágomra, magyarán szinte
semmit nem értettem belõle. Késõbbi újraolvasása folyamán annál inkább.
Élménybeli sorrendben viszont, a már említett Tóth
Kálmán összes költeményei után a születésnapomra Édesanyám lepett meg Petõfi összessel, ugyanakkor a Tamás
bátya kunyhójával és két díszkötésû Vernével, a Grant kapitány gyermekei-vel és a Dél csillagá-val. Majd felfedeztem
a Nagymama szekrénye alján lapuló Herczeg Ferenc
Gyurkovics lányok és Gyurkovics fiúk c. füzetes regényeit,
valamint a háború és menekülésbõl átmentett Színházi
Élet-eket, nem utolsó sorban pedig az Új Idõk-et. Na, igazi
élményt és felfedezést ez utóbbiak nyújtottak, mert volt
abban minden, ami egy kamaszlány érdeklõdésére számíthatott. Még a bennük található keresztrejtvényekre is vevõ
lettem, bár elég keveset sikerült kitöltenem, de amit sikerült, azt nagy örömmel mutattam meg Apunak, lévén, hogy
legfõbb „ítélõbírónak” mégiscsak Õt tartottam mindig.
Nem lehet kihagyni Zilahy Lajost sem, a Két fogoly és a
Halálos tavasz valamiért tabunak számított, amit
Nagymama igyekezett nem kezem ügyébe rakni, de azért
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titokban mégis sikerült megkaparintanom õket, hiszen egy
gyermekben, ha észreveszi, hogy valamit dugdosnak elõle,
annál jobban felkeltik benne a kíváncsiságot. Hát, mit
mondjak. Elolvasás után nemigen értettem, hogy miért kell
ezeket dugdosni elõlem. Nagy élményt nem nyújtottak számomra.
Na, talán ezt nevezik finom-vegyesnek, amiket késõbb
elég nehezemre esett kategorizálni magamban, de jó késõre azért ez is sikerült valahogyan. „Az idõsebb kor nagy elõnye, hogy rendszert tudunk felépíteni tapasztalatainkból, ha
nem vagyunk egészen ostobák vagy aljasok…”
És itt visszakanyarodnék az eredeti témához, ami ennek a
vallomásnak megírására késztetett. Szegény, halhatatlanságba távozott, drága barátnõm! Bizony, igazad volt, a
klasszikusok újat már nekem se tudnak mondani, sõt talán
semmi nem tud újat mondani, hagyjuk meg ezt a sznoboknak, akik azt hiszik, hogy ha pökhendien lenézik a könnyedebb, éppenséggel csak percekig tartó olvasásélményt nyújtó filléres regényeket, attól õk már a mûveltség megtestesítõi lesznek. És ha valaki ezért megjegyzést tesz nekik, azonnal megsértõdnek. Zárójelben beszúrnám ide egy évtizeddel ezelõtti, eszmeiségében idevágó élményemet. 2007-ben
felkérést kaptam, hogy a Duna-tv Kívánságkosár c. mûsorának keretén belül mutassam be – azóta már olvasottsági
csúcsokat ostromló – folyóiratunkat, az Átalvetõt. Persze,
hogy lelkesen vállalkoztam a feladatra, és örömömben
fûnek-fának felhívtam a figyelmét, hogy azon a napon, ha
tehetik, nézzék a Duna tévét. Pechemre, összetalálkoztam
egy volt kolleganõmmel is, - aki ugyan az enyémtõl merõ-
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ben eltérõ társadalmi közegbõl küzdötte fel magát a folyóirat-szerkesztés bonyolult világáig – nos, naivan és elbizakodottan neki is elújságoltam a dolgot, kérve, hogy az említett
dátumon, ha akarja, szembesülhet velem a képernyõrõl.
Szigorú, majdhogynem lesajnáló tekintettel mért végig,
majd kimérten közölte: „Mit gondolsz, én Kívánságkosarat
szoktam nézni?” És mindezt olyan hangon, mintha legalábbis azt mondtam volna neki, hogy nézd milyen szép
kabátot turkáltam ki a kukából, igaz, milyen jól néz ki?
Kissé leforrázva, sürgõsen elköszöntem tõle, sértettséget
viszont egyáltalán nem éreztem sem akkor, sem azután. De
nem ám! Megint csak Márait vagyok kénytelen idézni:
„Megsértõdni csak a csiszlikek szoktak s azok, akiknek a világ
véleménye fontosabb, mint az igazság”. Vagy: „Agyad mûveltsége véges és gyermekes. De jellemed és szíved mûveltsége lehet
teljes és emberhez méltó, akkor is, ha szellemi ismereteid korlátozottak.” Parafrazálva: nem csak az észnek, hanem a szívnek is van intelligenciája, és lehet, hogy ez utóbbi a fontosabb. Bizony, bizony, jól fog ilyenkor a Füveskönyv, sok elfeledettnek vélt igazságot hoz elõ az emberbõl. Nyilván és
fõként azért, mert az én ízlésvilágomra az összes magyar
írók közül Márai tette a legnagyobb hatást. Füveskönyvét jó
szívvel ajánlanám minden, egy síkon gondolkodó, vélt tudásába bebetonozott sznob figyelmébe.
Drága, talán egy jobb világba távozott barátnõm emlékét
pedig híven meg fogom õrizni mindaddig, amíg fel nem
kerülök majd jómagam is az égig érõ lajtorja valamelyik
fokára, ami ki tudja, hol ér véget és ahonnan kiszállni többé
nem lehetséges.

Lapozgatás a Tutsek Anna szerkesztette, Magyar Lányok c. folyóirat 1931. január 1. számában. Részlet Z.
Tábori Piroska, serdülõknek írt útmutatásaiból, ami akár most, 88. év múltán is aktuális lehetne. Feltéve, ha
a mai fiatalok olvasnának. Már tisztelet a kevés kivételnek.

Mûvelõdés, otthon
Azt hiszem, a történelem az a tudomány, amelyet minden
fiatal szeret.
Kit ne érdekelne, honnan jöttünk, milyen küzdelmeken
ment keresztül az emberiség, az egyes nemzetek, fõként a
magunké, míg idáig jutottunk? Kik voltak a nagy emberek,
kik idáig segítették, kiknek fejlõdését köszönheti? Milyen
természeti, földrajzi körülmények segítették vagy hátráltatták? Megkapta-e azt a helyet az emberiség sorsának irányításában, amit megérdemel?
Az iskolában csak bizonyos idõpontig juthatunk el a történelem ismeretében. Azt tanuljuk ott, amit a tudósok már
csaknem kétségtelenül igaznak állapítottak meg, ami elég
régen történt ahhoz, hogy elfogulatlanul mondhassunk ítéletet felette és aminek a következményei is beláthatóak
már.
Éppen ezért nem tanulhatjuk ott a ma történetét. A ma,
valami kialakuló, még csak forrongó valami. Minden szép
és jó lehetne belõle, de minden veszedelmet is magában
rejt. Nemcsak az egyénre, hanem még inkább a közre nézve
is. Igaz, hogy a köz egyénekbõl áll. Éppen ezért, hogy a köz
sorsa jó irányban dõljön el, hogy a nemzeti fejlõdés meg ne

álljon és igazi fejlõdés legyen felfelé, az emberi ideál felé,
ezért kell minden embernek, ha még olyan kicsiny pontnak
érzi is magát, törõdni a mával, a ma történelmével. Mi lesz
az országokból, nemzetekbõl, a kultúra hová fog fejlõdni.
Ez a törõdés sok-sok okból fontos. Elsõsorban azért, mert
megszabadít a jövõtõl való oktalan félelemtõl. Nos, az
emberiség, ha kezdi elveszíteni a jövõben való hitet, bizalmat, biztonságérzetet, ebben nagy része van a tudatlanságnak.
Tudatlanság ellen pedig egyetlen fegyver van: A TUDÁS.
A tudás, mely egyetlen ellenszere a gyûlöletnek, vádaskodásnak, szélsõségeknek. A tudás, mely biztonságot ad,
egyensúlyt teremt az egyes áramlatok között és olyan nemzedéket nevel, mely irányítani tudja sorsát a legnehezebb
idõkben is.
Nem elég azt tudnunk, hogy valaki az ellenségünk. Meg
kell tanulni, hogy miért az és milyen békés fegyverrel lehetne leszerelni ezt az ellenségeskedést. Meg kell ismernünk
azokat a nagy embereket, akik ezt a békés kiegyenlítõdést
segítik munkájukkal és lélekben, munkában, csatlakoznunk
kell hozzájuk.
Tanuljatok, tudjatok, hogy oszoljon a sötétség és a tudás
és testvériség tiszta napja világítsa be a mát, melybõl születik a holnap, a szebb jövendõ.
Átalvetõ
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Irodalom

„Foszló kalácsként úsznak a felhõk, s árva/ félelmek emlékeznek az elmúlásra,/ majd áttetszõ sugárpihékre
szakadnak,/ hol nincs értelme már a szavaknak.”
B. Osvát Ágnes: Felhõk bûvöletében)

John Keats (London, 1795. október 31.– Róma, 1821. február 23.), a
nagy angol romantikus költõk egyike, a „Szépség Költõje.” Bár csak
22 éves korában fedezték fel és 26 évesen meg is halt, ma a világirodalom legnagyobbjai közé sorolják. Szelleme, egyetemessége, kifejezési
eszközeinek érzékletessége Shakespeare méltó utódjává teszi.

Az álomhoz
Az õszhöz
Halk párák s édes ízek évszaka
Jössz s hû híved, a sárga nap örül
És összefogtok s dús fürtök soka
Csügg a szõlõn a nádtetõk körül,
Vén alma-ágat áldott súly töret
S zamat tölt minden õszi magvakat,
Dinnye dagad, feszül édes bele
A mogyoróknak s száz bimbó fakad:
Késõ virág, minõt a méh szeret,
S már azt hiszi: örök méz-szüret,
Bár nyári sejtje csordultig tele.
Ki nem látott még téged? Kiszököm
S megleslek gyakran csûrök közelén,
Ülsz gondatlan a téres küszöbön
S hajad lágyan leng a cséplés szelén,
Vagy épp aratsz s halk mákillat hatol
Hozzád s elaltat és nem éri már
Sarlód a szomszéd, reszketõ kalászt,
Vagy fõd, mint fáradt béresé, hajol
Patak tükrére s friss italra vár,
Vagy bor-prés mellett les lassú, sóvár
Szemed, hogy végsõ cseppig hullni lásd.
Hol a tavasz nótái? mind halott?
Mi gondod rá! van néked is zenéd:
Míg esti felleg szõ be halk napot
S a tarlón rózsák színét szûri szét,
A parti fûzfák közt búsongva dong
A szúnyograj, mely száll míg szétomol,
Mert kapja-ejti kényén könnyû lég,
Kövér nyáj béget s visszazeng a lomb,
Tücsök cirpel, veresbegy is dalol:
Vékonyka fütty a szérûskert alól
S gyûlõ fecskék zajától zúg az ég.
Tóth Árpád fordítása (Nyugat, 1919. 7. sz.)

Ó, csöndes éjjel enyhe balzsama!
lágy ujjaiddal érints könyörülve
s fénytõl futó, éjimádó szemünkre
boruljon a felejtõ éjszaka;
ó, édes Álom! hogyha akarod,
törd meg dalom most s fogd le gyenge pillám,
vagy várd meg a záró áment, amíg rám
a mákonyos ágy suttog altatót;
de óvj s erõsíts, mert a vánkoson
a sírba szállt nap árnya átoson;
ûzd el szobámból a búsarcu gondot,
mert éjjel áskál, mint sunyi vakondok;
csukd el a lelkem ékszerét vigyázva
s fordítsd meg kulcsod az olajos zárba.
(Kosztolányi Dezsõ fordítása)

Szonett
a szabadban
Kit nagyvárosba zárt a sorsa rég,
oly édes annak, hogyha belelát
a mennybe s oda lehel egy imát,
hol telt mosollyal kék színû az ég.
A szíve boldogabb lehet-e még,
mint ha hullámzó réteket talált
s olvas, gyepágyon nyújtva derekát,
egy szerelemtõl epedõ regét.
Ha este otthonába tér, a fül
még sejti a madár dalát, a szem
még rejti a kék, tág eget s örül.
S õ búsul, hogy a nap oly sebesen
száll, mint a tiszta ûrön át röpül
egy angyal könnye, hullva csöndesen.
Vas István fordítása
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Bánffy Miklós

A zöld és lila színû pojáca
Volt egyszer egy nagy játékboltban egy zöld és lila színû
pojáca. Egyszerû papírpojáca volt, amilyet a kisgyermekek
szeretnek. Ha meghúzták a róla lelógó zsineget, furcsán
rángatta kezét-lábát.
A boltban sok-sok baba volt. Kicsi, nagy, volt ott mindenféle. Nappal csöndesen feküdtek a nagy fehér fadobozokban. De amikor este lett, s bezárták a boltot –huj! – milyen
mozgás támadt.
Elõször a doboló nyúl nézett óvatosan körül, vajon igazán
nem láthatja-e senki õket? Aztán dobolt, büszkén, merészen. A jelre mind elõbújtak a babák. Felkeltek a menyasszonyok, az alvó és a beszélõ babák, vígan
dörömböltek a paprikajancsik, a huszárok
megpödörték lószõr bajuszukat, míg ott
fönn, a legfelsõ polcon a két birkózó
atléta, zajosan, vég nélkül birkózott, majd elõre, majd hátra rángatva egymást deszkakarjaiknál
fogva, az emberek küzdelmének
szimbólumai. Majd csoportokba
verõdtek össze. Barátságok, rokonságok szerint. A porcelángyermekek, mit
sem törõdve ruháik híjával, körülvették a
selyempapírból készült, nagy, kövér, bóbiskoló japánt, aki nyugodtan, jóakarón elmondta nekik mindig ugyanazt a keleti mesét, amit a
gyermekek addig-addig hallgattak, míg elaludtak
mellette. A polcokat ellepték az ólomkatonák,
védve, ostromolva az ott felállított papírvárat, a
szoba földjén pedig doboló nyulak és hegedülõ majmok víg zenéjére táncra kerekedett a felnõtt babatársaság. Ezek között volt a zöld és lila színû pojáca is.
Víg gyerek volt régebben. Táncolt, ugrált, taktusra
rángatta hosszú lábait, félrecsapta tarka süvegét. Sõt,
rossz vicceket is csinált. Különösen egy nagy, kék labdát
szeretett bosszantani. Ha találkozott vele, mindig hasba
ütötte, csak úgy kongott tõle sima kék teste. A labda, amint
nagy nehezen visszanyerte egyensúlyát, nagy mérgesen feléje gurult, hogy leverje. De pojácánk ügyes volt, kikerülte, s
most hátulról rúgta meg. És csúfondárosan kacagott.
De egyszer elment a kedve. Mi történt?
Midõn egy este kiugrott a közös dobozból, melyben sok
más játékszerrel együtt aludta nappali álmát, csodálatosan
kötöttnek, bágyadtnak érezte magát. Mintha nem mozogna
olyan szabadon, mint máskor. Nemigen gondolt vele, azt
hitte, hogy csak elzsibbadtak a lábai. De csakhamar rájött,

hogy máshol van a baj. Az a hosszú zsineg, amelynél fogva,
ha rángatták karját, lábát mozgatta, amely életének legfontosabb része volt, beléakadt egy kis selyemmenyasszonynak
fodros szoknyáiba. És most rab volt, rab. Eleinte ugyanazzal áltatta magát, hogy majd kiakad megint. De biz az nem
akadt ki. Késõbb szabadulni akart, szabadulni minden áron.
Ha a menyasszony jobbra indult, pojácánk balra ment,
hogy kiszakítsa magát. Ez ugyan nem sikerült neki, ellenben iszonyú fájdalmat érzett, melytõl össze-vissza járt keze,
lába. És ilyenkor olyan furcsa látványt nyújtott, hogy láttára a mogyorótörõk szája kiakadt a nagy kacagástól.
Belátva kísérleteinek hiábavaló voltát,
ezután mindenütt követte a végzetes
menyasszonykát, sõt, ha táncolt a kicsike,
pördülve-forogva lendületes ütemben, a
pojáca óriás ugrásokkal kellett, hogy körülötte száguldjon, nehogy az a zsinór, amely õket
összekötötte, beleakadjon a többi táncolóba. Ha
távolból is, de mindenütt a kis menyasszony után
lépdelt. Végre elhatározta, hogy odamegy a szõke
lányhoz, s megkéri, hogy szabadítsa ki az uszálya
fodraiból. A zsineg által vezetve könnyen
ráakadt. Ott beszélgetett a sarokban a nagy
kék labdával, azzal, akit õ annyiszor, víg korában megbosszantott.
Odalépett a menyasszonyhoz s elõadta a kérését,
hogy hát õ semmiképp nem tud szabadulni tõle. A
szõke menyasszony pedig reánézett világoskék üvegszemeivel, s azt kérdezte: - Igazán szabadulni akarsz?
Erre aztán úgy érezte a pojáca, mintha õ bolondot
kívánt volna. Valami bókkal akart felelni. De éppen,
midõn elõbb udvariasan meghajtotta magát, a kék
labda észrevette ellenségét, hatalmas gurulással rávetette magát és leteperte.
És így volt ez ezután mindig. Ahányszor közeledett a
menyasszonykához, a kék labda, irgalmat nem ismerve,
útját állotta és megmángorolta. Hiába fordult most a többi
babához, kiket egykor annyit mulattatott, ezek hidegen azt
válaszolták, hogy õk más dolgába nem avatkoznak, hogy
különben sem tehetnének semmit, s a kék labda a menyasszonynak közeli rokona: egy ládában érkeztek Norinbergbõl.
A kék labda engesztelhetetlen volt. Hiába kért, könyörgött pojácánk, hiába kért bocsánatot. Hiába esdekelt, csak
egyszer egy percig engedné a menyasszonnyal beszélni.
– Micsoda – kiáltott fel ily kérésre a kék golyó, nem elég,
Átalvetõ
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hogy velem szemtelen voltál, most a húgomat akarod elcsábítani, õt, a legszebb menyasszonyt az egész boltban! Ah,
soha! Te egy rongyos papírbaba vagy, míg mi, tudd meg, mi
legfinomabb, valódi norinbergi játékszerek vagyunk . És
újra reágurult és újra leteperte.
Igaz, õ csak egyszerû papírpojáca volt, kit tûrtek eddig a
finom selyem- és porcelántársaságban, mert mulattatta
õket, mert víg volt és könnyû táncos, de ez még nem lehetett jogcím arra, hogy szemeit egy legfinomabb valódi
norinbergi játékszerig felemelje.
A pojáca ezt belátta és nagyon, nagyon szomorú volt.
Egy napon, midõn persze a babák mozdulatlanul fetrengtek a polcokon, egy német nevelõnõ jött három gyermekkel
a boltba. Nézték ezt is, azt is. Végre hosszú válogatás után
a nagyobbik fiú egy doboló nyulat kért, a kis leányka szõke
menyasszonyt, a gouvernante megvette nekik a játékokat,
ki is fizette.
Ekkor a harmadik, legkisebb gyerek, a Gézuska szólalt
meg: - Én est a pojácsát atajom.
Ó, hogy örült ennek a zöld és lila színû barátunk.
Boldogan hadonászott a jobb karjával, annyival is inkább,
Hétvári Andrea

November-december
Pocsolyás november,
belelép az ember
pocsolyák vizébe,
vizek levesébe.
Kopogós december,
didereg az ember,
füle is de fázik,
kalapod megázik.
Maszatos kabátka
se szeri, se száma
csatakos cipõcske,
pucold ki elõre.
Cukorka sereggel
teleszórta reggel
a szobát azóta
Mikulás apóka.
Fényes karácsony,
pihe száll az ágon,
fehérrel-arannyal
duruzsol az álom.
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mert a leányka már levette a menyasszonyt az asztalról s a
zsinór, a pojáca életzsinórja kifeszült közöttük. Már azt
hitte, hogy õt is megveszik, õ is elmehet velük. Vele! De a
nevelõnõ ridegen szólt: - Nem. Géza tegnap rossz volt,
megette a lekvárt a spájzban. Géza nem kap semmit!
Már pakolták a nyulat, a menyasszonyt. A boltos ki akarta bontani az összekuszált zsineget, mely az eladott menyasszonyhoz kötötte a pojácát. Nagyot rántott rajta. A zsinór
kiszakadt a hátából. Borzasztó fájdalmat érzett a zöld és lila
színû hõs és utolszor a menyasszonyra nézett. És még láthatta, hogy világoskék üvegszemébõl egy kis üvegkönny
hullott a padlóra.
A pojáca elájult. Kiesett karja, lába.
A boltos látva, hogy eltört, kidobta az utcára. Gyufát
áruló gyermekek találták meg. Elõbb játszottak vele, azután
megunták, olyan mozdulatlan volt. Meggyújtották. Vajon a
lángja is zöld meg lila színû?
Már égett, midõn utolszor a bolt felé tekintett. A kék
labda éppen a kirakatban volt, nagy kék hasa amúgy dagadt
a kárörömtõl.
A pojáca füstölve, sercegve égett az aszfalton.
Hétvári Andrea

Jó éjszakát, falevél!
Köd szitál és hull a dér,
alszik a sok falevél.
Alszik már a fütty a fákon,
felhõ fátylán nõ az álom.
Felhõ fátylán nagyanyó
nézdegél, hogy hull a hó.
Hull a hó és jõ a dér,
jó éjszakát, falevél!
Szép álmokat, erdõlányom,
elszállt az õsz, itt a tél!

Nagyon kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újévet
kíván mindannyiotoknak és továbbra is várja leveleiteket,
javaslataitokat a szerkesztõ néni az alábbi címre:
B. OSVÁT ÁGNES
540477 Targu Mures, str. Armoniei nr. 22, ap. 13, jud.
Mures, ROMANIA
Telefon: 0265249918, 0365803670.
Mobilszám: 0771293784
E-mail: osvatagnes@gmail.com
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Tisztelt
olvasóink!
Decemberi lapszámról lévén szó, minden
példányba futószalag-szerûen bekerül az
elõfizetési csekk. Akik elõzõleg már befizettek, kérjük, tekintsék azt semmisnek, esetleg
adják tovább ismerõseiknek!
Elõfizetõi díj változatlanul: 2000 Ft belföldre, Európába 20 EU, a tengeren túlra
30 USD egy évre.
Elõfizetni természetesen banki átutalással
is lehet, a következõképpen: Belföldrõl:
Erdélyi Körök Országos Szövetsége.
Számlaszám: 10918001-00000063-39990003,
UniCredit Bank, Szekszárd.
Külföldi átutalás esetén: Erdélyi Körök
Országos Szövetsége 2200 Monor,
Kapisztrán János u. 49. Számlaszám:
10918001-00000063-39990003. IBAN: HU34
1091 8001 0000 0063 3999 0003. Bank-kód:
UNICREDIT BANK - SWIFT (BIC):
BACXHUHB
Jelen lapszámunkat ajánljuk a neten
színesben is megtekinteni.

Támogatóink
(a megjelölt elõfizetõi díjakat meghaladó befizetéseket tekintjük támogatásnak)
Emlékezetünk rá: lapunk függetlenségét és erdélyi olvasóinkhoz történõ
díjmentes eljuttatását teszik lehetõvé e nagylelkû adományok. Köszönjük!

Berecz Gábor
Dajbukát Tibor
Dr. Bartha Sámuel
Dr. Boros György
Dr. Hortobágyi Gusztávné
Dr. Lüdke Bosy Ibolya
Hidvéghy Norbert
Jeremiás László
Kapusi Mária
Szakács Géza
Szabó Péter
Szélig István
Tunyogi Károly
Ujj János
Vereczkei Réka
Zsombori Ilona
Ismeretlen

Arad
50 RON
Nagyernye-Maros m. 3000 Ft
Balatonendréd
8000 Ft
Budaörs
1000 Ft
Budapest
1000 Ft
Maros m., cím nélkül 12 000 Ft
Pécel
1000 Ft
Marosvásárhely
1OO RON
Érd
1000 Ft
Marosvásárhely
2O EU
Arad
15 RON
Véménd
1000 Ft
Budapest
3000 Ft
Arad
100 RON
Véménd
1000 Ft
Pécel
3000 Ft
név és cím nélkül
2000 Ft

ÁTALVETÕ ONLINE
Lapunk közvetlenül elérhetõ az

atalveto.mozello.hu
címen, ahol azonnal megnyílnak a betekintési lehetõségek.
Természesen változaltanul elérhetõ az EKOSZ honlapján

(www.ekosz.eu) is.

Eredményekben gazdag,
boldog
új esztendõt
kívánunk!

FELHÍVÁS
az

szja 1%-nak felajánlására

Hálásan köszönjük azoknak az embereknek, akik
eddig is a személyi jövedelemadójuk 1%-át az
Erdélyi Körök Országos Szövetségének ajánlották
fel.
Kérjük, eddigi támogatóinkat, hogy személyi
jövedelemadójuk 1%-át civil szervezetünk számára
ajánlják fel, ezzel is támogatva a magyar kultúrát
és hagyományt, ezen belül az erdélyi magyar
hagyományokat. Számítunk minden jó szándékú
magyar emberre, ezen belül az erdélyi magyar
emberekre, vagy akik a történelmi viszontagságok
miatt elhagyták szép szülõföldünket, Erdélyt.
Tájékoztatni szeretnék, hogy az szja 1%-át, az
EKOSZ alábbi adószámán lehet feltüntetni:

19110114-1
1-1
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