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Marosvásárhelyi gondolatok
A ti szavatokra lelkem felhevûle,
És Vásárhely kies halmára repûle,
Melyrõl végignézvén
a székely földeken,
A hûs forrásokon,
a fenyves bérceken:
E felséges vidék úgy magához ragadt,
Hogy szûk elmém éppen
a felhõkig dagadt,
Színûltig tõlt édes hazámnak
képével
És a történetek zajgó tengerével;

Mégyünk, nagy nemzetek! íme,Dáciának
Túlsó határin is már megindúlának,
Törjük az akadályt, melytõl nem
mehetünk,
S mind az emberiség kertébe sietünk.
Vajha Moldvának is kies parlagjai,
Ameddig terjednek a Pontus habjai,
Magyar Koronánknak árnyékába
menne,
S a csángó magyar is
polgártársunk lenne!
Csokonai Vitéz Mihály
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MEZÕBERÉNYI
ERDÉLYI KÖR
Megemlékezés
a Trianoni Békediktátum 100 éves
évfordulóján
a
székelykapunál.
A Mezõberényi
Erdélyi Kör Mezõberény Városával, a helyi Református Egyházközséggel és a Városszépítõ és Városvédõ
Egyesülettel közösen emlékezett meg a
Trianoni Békediktátum 100. évfordulójáról.
A rendezvény már délelõtt kezdõdött, amikor a Városháza elõtt, Koncsag Ferenc, a Mezõberényi Erdélyi Kör
alelnöke nyitotta meg Bagyinszki Zoltán
Száz év magány szülõföldön hontalanul címû kiállítását. A megemlékezés
délután a reformárus templomban folytatódott, ahol Papp Tibor lelkipásztor
prédikált. A Kárpát-medencei harangok zúgását is itt hallgatták meg a jelenlévõk, majd Bancsi Árpád
középiskolai tanár emlékezett meg a trianoni
békediktátumról.
A rendezvény a
székelykapunál folytatódott. Fejér Sándor,
nyugalmazott
evangélikus lelkész áldása
után többen is felszólaltak: Siklósi István, Mezõberény polgármestere, Bagita Attila történelemtanár, a Mezõberényi Református egyházközség
gondnoka, Kajlik Péter, a Mezõberényi
Erdélyi Kör elnöke. A beszédeket
koszorúzás követte a kopjafánál, majd
100 mécses elhelyezése Nagymagyarország határvonalán.
KAJLIK PÉTER MEGEMLÉKEZÉSE
Száz évvel ezelõtt, ilyenkor már megtörtént! 16.32 perckor aláírták! Kész,
vége, gyász, nincs remény! Egészséges,
életerõs testbõl kiszakították kétharmadát, közel 20 millió lakosból maradt
7 millió. Felvidék, Kárpátalja, Erdély,
Délvidék, Õrvidék... saját határaival
lett szomszédos Magyarország!
Az elõttem szólok más-más szempontból beszéltek ugyanarról a tragédiáról. Én most saját családom és nemzedékem szemszögébõl próbálom elmondani gondolataimat. A mi nagyszüleink
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az igazságtalan döntés napján már
éltek, már akik túlélték az I. világháborút! Sokáig nem is értettem, miért
emlegeti nagyapám sokszor Doberdót,
Isonzót. Õk megérhették azt is, amikor
a II. Bécsi döntés során, 1940. augusztus 30-án, Észak-Erdélyt visszacsatolták Magyarországhoz.
Már javában dúlt a II. világháború, a
világtörténelem legnagyobb emberi
veszteséggel járó hadjárata, ami több
mint 70 millió ember halálát okozta,
Magyarországon közel egymillió emberét, ami az akkori lakosság közel 7%-át

csak otthon, halkan, hogy még a falak
se hallják, meséltek nagyszüleink, szüleink a történésekrõl. Akkor Magyarországon már javában tombolt a gulyáskommunizmus, viszonylagos jóléttel, de
korlátozott szabadságjogokkal.
Számunkra a hetvenes-nyolcvanas
évek jelentették azt, amit nagyszüleinknek, szüleinknek a két világháború:
átéltünk két pusztító árvizet 1970 és
1975-ben, egy földrengést 1977-ben. De
ennél kegyetlenebb volt a kommunista
diktatúra, amikor minden pillanatban
éreztették velünk, hogy másodrangú

jelentette! Bár Mezõberényben nem voltak harcok, a
Malenkij robot következményeként összesen 562 embert
szállítottak Szibériába, akik
közül nem mindenki térhetett
haza...A háború véget ért, de
Magyarország újra a vesztesek között
szerepelt, ennek pedig egyenes következménye volt az újabb területi és
lakosságot érintõ veszteség: visszaállították a háború elõtti határokat!
A Benes-dekrétum következtében
(1945. április 5.) mintegy 75.000 szlovákiai magyart ítéltek el háborús bûnösként és utasítottak ki az országból.
Megtörtént a lakosságcsere, ami Mezõberényt is érintette. A II. világháborút
gyerekként túlélték szüleink, de borzalmairól sokat meséltek! Nem is sejtették
mi következik ezután!
A Világégés után a keleti országok a
szocializmus útját választották, több
évtizeden keresztül, a maga sajátos eszmerendszerével. Az én generációm az
ötvenes-hatvanas években született.
Akkor az ’56-os forradalom volt a legnagyobb történelmi esemény, de nem
tanították. Iskolában tilos volt említeni,

állampolgárok vagyunk, saját szülõföldünkön, Erdély õsi földjén hazátlanok,
bozgorok!
Az 1989-es események során még
egymás nyakában, Marosvásárhely fõterén ölelkeztünk románokkal, szászokkal, cigányokkal, örültünk, hogy
végre elûztük a zsarnokot! Nagy tévedésnek bizonyult! A sötét, nacionalista
erõk nem sokkal késõbb, 1990 márciusában támadtak az anyanyelvi jogaiért,
békésen tüntetõ több tízezres tömegre.
Fejszékkel, dorongokkal felfegyverkezve törtek életünkre. Utána napokig, a
hadsereg csõre töltött fegyvereivel néztünk farkasszemet. A több halott mellett, az akkori támadás következményei
napjainkban is tartanak. Családommal
ezek után települtünk Mezõberénybe,
akárcsak a Mezõberényi Erdélyi Kör
több, jelenlévõ tagja.
Akkor, nem tudtuk volna elképzelni,
hogy még hõsi halottainkat is meggyalázzák, õseink sírjait feldúlják. A szomszédos ország szász nemzetiségû elnöke
pedig a magyar nyelvvel gúnyolódik.
Hát itt tartunk manapság! Mondhatnám, ez Trianon öröksége!
De úgy látszik, nem adják fel ellenséÁtalvetõ
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geink! Õk most már nyugatról fenyegetnek, és azon munkálkodnak, hogyan
uszíthatnák ránk az identitás és arc nélküli bevándorlókat. Nem tanulták meg,
hogy minket nem lehet elpusztítani.
Több mint 1000 éves Nemzetünk hányatott történelme során túlélt annyi
veszedelmet, elnyomást, háborút, diktatúrát, hogy nem lenne csoda, ha nem
is létezne már! De bennünket mintha
ez a rengeteg sorscsapás még jobban
megszilárdítana, erõsebbé tenne! A
Kárpát-medence a mi hazánk, itthon
vagyunk, függetlenül attól, hogy Marosvásárhelyen, vagy Mezõberényben
élünk! A határok nem választhatnak el
egymástól, összetartozunk!
Most, a gyalázatos és igazságtalan
döntés 100. évfordulóján, a megemlékezés pillanataiban még nagyobb hangsúllyal mondhatom: ami összeköt bennünket, mindig erõsebb annál, mint
ami elválaszt! Vagyis: voltunk, vagyunk,
leszünk!
Erre a gondolatra két Himnuszunk, a
Székely és a Magyar adja meg a választ,
mindjárt elsõ soraiban: Ki tudja, merre
visz a végzet? Isten áldd meg a magyart!
Mezõberény, 2020. június 4.
Kajlik Péter,
a Mezõberényi Erdélyi Kör elnöke
SALGÓTARJÁNI ERDÉLYI KÖR
A koronavírus járvány miatt csak
2020. július 23-én tudtuk megtartani
tisztújító közgyûlésünket. Napirendi
pontok voltak: Az elnökség beszámolója a 2019. évi munkáról, a kör pénzügyi
helyzetérõl és a költségvetés teljesítésérõl. A Felügyelõ Bizottság jelentése a
vizsgálatok eredményérõl. A Jelölõ
Bizottság javaslata a lejárt mandátum
miatt a tisztségviselõkre. Szavazás.
A közgyûlés megköszönte a vezetõség által végzett munkát, majd szavazólapos választással egyhangúlag megválasztotta a tisztségviselõket.
A Kör vezetõségének tagjai: Elnök:
Valiskó Ferenc. Titkár: Mártonfi István.

Gazdasági vezetõ: Szabó Ildikó. A Felügyelõ Bizottság tagjai: Elnök: Kojnok
Józsefné, tag: Skoda Ferenc, Kiss Lajos.
Dr. Kúti István
Lapunk az olvasó kezében lesz már,
amikor – szeptember 12-én – sor kerül a
salgótarjáni Erdély-Kör jubileumi, ünnepi összejövetelére, a kör megalakulásának 30. évfordulóján. Lapunk decemberi számában – reméljük - helye lehet a
beszámolónak. Az EKOSZ t.b. elnöke
külön levélben mondott köszönetet a
Körnek a harminc éves kitartásért.
GYÕRI ERDÉLYI KÖR
A Gyõri Erdélyi Kör is nehezen élte
át a riogatós, karanténos idõszakot.
Bezártságunkat valamelyest enyhítendõ, fotóarchívumunkból több videoklipet és videót készítettem, majd ezeket több oldalra megosztva is feltettem.
Készítettem egy Youtube csatornát
Gyõri Erdélyiek néven. A következõkben, ezt bõvítve, erre az oldalra kerülnek majd a kirándulásaink, ill. reménybeli rendezvényeink anyagai is.
Közben, saját pénzünkbõl megelõlegezve, tervezzük az erdélyi anyagból
készülõ „Emlékszikla” kialakítását,
mint központi látványosságot. A várostervezõk fogják beilleszteni egy átépülõ
parkba. Az emlékezés és találkozások
helye lesz, melyre ígéretet kaptunk új

Hibajavítás
Elõzõ lapszámunk 12–15. oldalán
közöltük Techet Károly Trianonról
(némi mûszaki szemmel) c. írásának
elsõ részét. A 14. oldalon lévõ mindkét táblázatba a számítógépes szerkesztés végsõ fázisában két sajnálatos,
súlyos félreértésekre okot adó hiba
történt. A felsõ táblázat utolsó, ill. az
alsó táblázat elsõ sorában, az utolsó
oszlop elsõ számjegye – egy hármas,
ill. egy egyes – átcsúszott az elõzõ osz-

polgármesterünktõl. Készülünk közgyûlésünkre is, melyben a sajátságos
helyzethez igazítva fogjuk terveinket
kialakítani. Örömmel jelentjük, hogy
küszöbön áll a körünk segítségével még
a tavaly megalakult Öttevényi MagyarSzékely Egyesület csatlakozása az
EKOSZ-hoz.
Minden testvérkörünknek jó egészséget kívánok és kitartást e nehéz idõkben!
Pintye Tamás elnök
Erdélyt Járók Közhasznú
Egyesület lapja – a Tisztás
A Tisztás az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület (www.ejke.hu) negyedéves hírleveleként 2011 decemberében jelent meg elõször. A 2012.
szeptemberi számtól kezdõdõen az
EJKE által kiadott, online folyóiratként szerkesztjük. A lap a lehetõ legszélesebb értelemben vett erdélyi
kultúrával foglalkozik és ennek keretében teret ad a kortárs magyar irodalomnak is.
A folyóirat minden lapszáma elérhetõ az alábbi címen: http://ejke.hu/
wpcontent/uploads/2020/06/Tiszt%C
3%A1s-2020-I.pdf
Korábbi lapszámok 2011-tõl:
http://ejke.hu/tisztas/

lop végére. Így a Trianonban Magyarországtól elvétetett összlakosság
száma 3.322.000 helyett 322.000-ként,
a magyarság létszáma 2000-ben Romániában 1.411.200 helyett 411.200ként jelent meg.
A hibát már csak a nyomtatás után,
lapunk netes változatában (atalveto.mozello.hu, www.ekosz.eu) tudtuk
kijavítani. Elnézést kérünk.
(Az írás második részének közlésére
sajnos nincs lehetõségünk, a lap kiadásáért felelõs személy tiltakozása
miatt.)

Szerkesztõbizottság:
Dr. Kövesdy Pál fõszerkesztõ, B. Osvát Ágnes (irodalom és gyermekoldal),
Szabó M. Attila (Székelyudvarhely), Máté Pál (Szekszárd)
Kiadja az EKOSZ elnöksége. A kiadásért felel az EKOSZ elnöke
(dr. Szekeres Sándor, 2200 Monor, Kapisztrán J. u. 49.)
Alapító fõszerkesztõ: Orbán László
Levelezési cím: Dr. Kövesdy Pál – 7100 Szekszárd, Otthon u. 2. Tel./fax: (36) 74/417-705
E-mail: ekosz@tolna.net • ISSN 1416-4698
Nyomdai elõkészítés: Galamb Marietta • Nyomdai munkák: Böcz Nyomda, Szekszárd
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Orbán Viktor beszéde 2020. július 6-án
Sátoraljaújhelyen, a Centenáriumi
Turulszobor avatásán
Ismerjük a stációkat. A sátoraljaújhelyi Magyar kálvária fájdalmas stációit is ismerjük. Mégis újra járjuk a keresztutat.
Gyógyírt, vigaszt, reményt és biztatást akarunk. Tudjuk, hogy
ezt csak a keresztút végén kaphatjuk meg. Csak így és itt emelkedhetünk a fájdalmak fölé. Oda kell feljutnunk, ahol minden
megvilágosodik, és minden értelmet nyer. Fel kell jutnunk oda,
ahonnan megláthatjuk a jövõt. Ezért vagyunk ma itt.
A magyaroknak ezredéves magasságban van a történelem
horizontja. Innen szét lehet tekinteni, innen messzire lehet
látni. Jobbra Kassa, arra Szatmárnémeti, mögöttünk Munkács.
Ha nem a szemünkkel nézünk, hanem a szívünkkel, még
messzebbre is elláthatunk. Vissza, egészen az idõk kezdetéig.
Látjuk, amint a nagy sztyeppe vándorló népeinek százai eltûnnek és odavesznek a történelem porfelhõiben. Látjuk, hogy mi,
magyarok se el nem tûntünk, se oda nem vesztünk, hanem a latin,
a germán és szláv népek gyûrûjében, különálló minõségünket
megõrizve hazát alapítottunk.
Megnyitottuk szívünket a kereszténység elõtt, Isten igéjét
meghallottuk, megfogadtuk és államszervezésünk alapjává tettük. Ahogy meg van írva: »Vésd az emlékezetedbe, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem
emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gõg és a
gyûlölség.«
Ma is ezen a fundamentumon áll a hazánk. A nyugati birodalmi rohamokat rendre kivédtük. A keleti pogányok pusztító
csapásait kihevertük. Nekünk sikerült, ami a többi sztyeppei
népnek nem. Kiharcoltuk, megszerveztük, magunkhoz igazítottuk és megtartottuk helyünket Európában. Négyszáz éven
át, négytrianonnyi idõn keresztül erõs és független állam volt a
magyar. Azután háromszáz éven át, háromtrianonnyi idõn
keresztül küzdöttünk az Oszmán Birodalom ellen. Mélyen
bent, a Balkánon, aztán a déli végeken, majd visszahátrálva a
Kárpát-medence szívében. És bár Buda másfél trianonnyi idõn
át török kézen volt, rajtunk mégsem tudtak átgázolni. Majd
elbukott felkelésekkel és szabadságharcokkal súlyosbított kétszáz év, kéttrianonnyi idõ után mégis egy nagy európai birodalom társnemzeteként léptünk be a XX. század kapuján.
Bár az évszázadok alatt magyarok százezrei estek el a csatatereken, láthatta az egész világ, hogy a magyar nemzeten nem
fog se a golyó, se a kardvas. Ha le is verik a lábáról, újra és újra
feláll. Most jöttünk el a Magyar anyák tere mellett. A magyarok
kálváriáján az asszonyoknak külön hely jár. Ez jól is van így,
mert mindig az asszonyok pótolták a vérveszteségeket. Hol
országvédõ katonák, hol országépítõ mesteremberek hadait
adták a hazának. Mindig azt adták, amire éppen szükség volt.
Asszonyainknak köszönhetjük, hogy a túlélés és az országépítés
mûvészete a génjeinkben van. Nekik köszönhetjük, hogy mi

vagyunk a túlélés európai bajnokai. Dicsõség a magyar asszonyoknak!
Nem lettünk német tartomány, se török vilajet, se szovjet
tagköztársaság. A kitörölhetetlen bizonyítékok, templomok és
katedrálisok, városok és fõterek ma is ott állnak mindenütt.
Hirdetik, hogy mi, magyarok egy nagy kultúraépítõ és államszervezõ nemzet vagyunk.
Végül az ezeréves történelmi Magyarországot a budapesti
összeesküvések hátba döfték. Hadseregét megbénították és
szétzüllesztették, az egyetlen honmentésre alkalmas államférfit
meggyilkolták, az országot az ellenségeink, a kormányt a bolsevikok kezére adták. A Nyugat megerõszakolta Közép-Európa
ezeréves határait és történelmét. Bennünket védhetetlen határok közé szorított, természeti kincseinktõl megfosztott, erõforrásainktól elrekesztett, országunkból siralomházat csinált.
Erkölcsi aggályok nélkül rajzolták újra Közép-Európát, ahogy
újrarajzolták Afrika és a Közel-Kelet határait is. Ezt nem fogjuk
elfelejteni nekik soha. S amikor azt hittük, ennél már nem
süllyedhet mélyebbre se a gõgös francia és brit, se az álszent
amerikai birodalom, mégis volt lejjebb. A II. világháború után
szívfájdalom nélkül dobtak oda bennünket a kommunistáknak.
A lengyelek, a csehek, a szlovákok azt kapták jutalmul, amit mi
büntetésül. Legyen ez örök tanulság a közép-európai népek
számára!
Sokan jelentkeztek már, hogy szívesen elföldelnék
Magyarországot. Volt, aki a németeket akarta megfosztani egy
szövetségestõl, volt, aki a Habsburgokon akart bosszút állni,
volt, akit a haszonszerzés vezetett, és volt, aki mindig is gyûlölte a magyarokat. Õk kapaszkodtak össze, hogy eltüntessenek
bennünket a föld színérõl.
De mi makacs népség vagyunk, sohasem voltunk hajlandók részt
venni a saját temetésünkön. A dédapáink sem adták föl. Nem térdeltek le, és nem kértek kegyelmet. Talpon maradtunk és kibírtuk.
Kibírtuk a vagonvárosokat, a náci lágereket, a szovjet gulágot, a
kitelepítéseket, Csehszlovákiát, Jugoszláviát és Ceausescut. Ma
már nincs se Csehszlovákia, se Jugoszlávia, se Szovjetunió. Nincs
már se brit, se francia birodalom. S ami megmaradt belõlük, az
éppen most vergõdik bosszút álló gyarmataik multikulturális szorításában. A történelem igazságtételét a legnagyobbak sem kerülhetik el.
S ahogy igaz, hogy összenõ, ami összetartozik, úgy igaz, hogy
ami nem tartozik össze, az szét is esik. Jól mondták száz évvel
ezelõtt: mi még ott leszünk azok temetésén, akik bennünket
akartak sírba tenni. Mi, magyarok viszont maradunk, akárhogy
fordul is a szél. Megmaradunk, mert itthon vagyunk. Itthon
vagyunk, és ezért megmaradunk. A magyarság az emberi szív
módjára hol összehúzódik, hol kitágul, de lényegében ezeregyÁtalvetõ
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száz éve ott él, ahol a nagy államalapítóink kijelölték a helyét.
Méltósággal õrizzük a Kárpát-medencét, amely küldetésünk is.
Minden megszületõ magyar gyermek újabb õrhely is. Mi nem
szabdaljuk, nem gyötörjük, nem árusítjuk ki, hanem megtartjuk
a Kárpát-medencét.
Egy olyan nép önbizalmával és tartásával kell élnünk, amely
tudja, hogy többet adott a világnak, mint amit kapott tõle.
Teljesítményünk feljogosít bennünket a történelmünk folytatására.
S nekünk, maiaknak azt is tudnunk kell, hogy voltak már rosszabb
határaink is, mégis itt vagyunk.
Csehszlovákia és Jugoszlávia helyett kaptunk szlovákokat,
szlovéneket, horvátokat, szerbeket. Azzal a Szlovákiával,
Szerbiával, Horvátországgal és Szlovéniával, amely büszke nemzeti mivoltára, örömmel építjük a közös jövõt. A történelem
megadta az esélyt, talán az utolsót, hogy a közép-európai népek
új korszakot nyissanak, a nyugatról és keletrõl fenyegetõ
veszéllyel szemben megvédjék magukat, és együtt emelkedjenek föl. Az elmúlt tíz évben bebizonyítottuk a szomszédjainknak, ha a magyar nemzetrészek életereje összeadódik, az nemcsak nekünk jó, hanem nekik is. Csak az államnak van határa, a nemzetnek nincs. Ez a törvény. Van, aki megértette, és van, aki nem. Akik még nem, jobban tennék, ha
sietnének, mert fogytán az idejük. (Kiemelés a szerk.tõl.)Ezeréves történelem áll
mögöttünk, ezért mi felülemelkedünk az itt és most korlátain. Mi
látjuk Pozsonyban Bratislavát és
Kolozsvárban Clujt. Látjuk, mert
magyarul nézünk a világra. Látjuk a
hazát a magasban, de látjuk a fûszálak alatt is. Ha magyarul nézel, elfogadod, hogy a szlovák szlovák
marad, a román pedig román.
Látjuk szomszédjainkban azt, ami
elválaszt, de azt is, ami összeköt. Aki
magyarul néz a világra, Szent István
szemével lát. Szent István szemével
látni a XXI. századot azt jelenti,
hogy mi a velünk élõ népekkel akarjuk naggyá tenni a Kárpát-medencét.
Mára ismét mi lettünk a Kárpátmedence legnépesebb országa.
Száz éve nem voltunk ilyen erõsek.
Hidakat építünk és vasutat – le,
Belgrádig, és autópályát – föl,
Kassáig. Politikai, szellemi, gazdasági és kulturális gravitációs erõnk
napról napra nõ. Megindult a
magyarok visszavándorlása. Nyugat-Európához képest a béke
és a biztonság szigete vagyunk. És hogy így maradjon, rohamléptekkel épül az új magyar hadsereg is. Az erõ felelõsséggel jár,
és mi tisztában vagyunk a felelõsségünk súlyával. A Trianon utáni
száz év karantén, a száz év magány korszaka véget ért.
Felemelõ, hogy ismét vannak szövetségeseink, vannak
jószomszédjaink, és együtt készülhetünk a jövõre.Nincs a világnak egyetlen nemzete sem, amely kibírt volna ilyen száz évet. Ám
a mi fajtánk konok, szívós és leleményes, ezért nemcsak kibírtuk,
de ma ismét gyõzelemre állunk.
2020. szeptember
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Ezért szívbõl jövõ hálánkat és legmagasabb elismerésünket fejezzük ki az elszakított nemzeti közösségeink
évszázados helytállásáért, hûségükért a magyar nemzethez és a szülõföldjükhöz. (Kiemelés a szerk.-tõl.) Nagy
nemzetté válni csak az tud, aki megjárja a maga kálváriáját. Aki
kiismeri a megpróbáltatások útját. Aki kiállja a próbatételeket.
Aki megérti, hogy az igazság erõ nélkül keveset ér. A történelem nem könyörületes. Nem bocsátja meg a gyengeségeket.
Ha nincs legény a gáton, elveszünk. Ha a vértelen szépelgõkre
hallgatunk, elveszünk. Ha engedünk a széthúzás erõinek, elveszünk. A magyarok soha többé nem engedhetik meg maguknak a gyöngeség luxusát. Mindig csak az lehet a miénk, amit
meg tudunk védeni. Ez a törvény és ez a mi sorsunk. Ezért számunkra minden mérkõzés addig tart, amíg meg nem nyerjük.
Ezért nem ért véget a magyarok történelme sem Mohácsnál, sem
Világosnál, sem Trianonnál, és ezért fog Szent István koronájának
valamennyi köve ismét ragyogni.A következõ évtized nem
fogyatkozásról és nem veszteségekrõl, hanem gyarapodásról
és országépítésrõl szól majd. A világ mozgásban van. A változások tektonikusok. Az Egyesült Államok nem egyedül ül már
a világ trónján, Eurázsia gõzerõvel épül újra, az Európai Uniónk
eresztékei recsegnek, és most egy salto mortaléval reméli
megmenteni önmagát. Keleti szomszédunk lába alatt remeg a
föld. A Balkán is tele van válaszra
váró kérdésekkel. Új rend van születõben. A mi világunkban, a mi életünkben is nagy változások dörömbölnek a kapunkon. Országvesztéseinket kivédhetetlen sorscsapásoknak láttuk évszázadokon át. Az
utolsó száz évben is. Saját erõ híján
vártuk, hogy a legendák ködébõl
érkezik egy csodálatos felmentõ
sereg, amely fordít egyet a magyarok sorsán. Tekintsünk végig a száz
év történelmén. Értsük meg az
elmúlt tíz év változásának mélységeit. Ne ijedjünk meg attól, amit
látunk: mi vagyunk azok, akikre
vártunk.
Igen, mi vagyunk azok, akik megfordítják Magyarország sorsát. Remélhetjük, hogy a mi nemzedékünk,
a negyedik trianoni nemzedék még
beteljesíti küldetését, és egészen a
gyõzelem kapujáig fogja vinni
Magyarországot. De a döntõ ütközetet az utánunk következõ, az ötödik
trianoni nemzedéknek kell megvívnia. A végsõ lépéseket nekik kell
megtenniük.
Ahogy meg van írva: »Vegyetek erõt magatokon. És legelõször
is. A legegyszerûbb dologhoz lássatok – Adódjatok össze, Hogy
roppant módon felnövekedvén, Az Istent is, aki végtelenség,
Valahogyan megközelítsétek.« Nem lesz se könnyû, se egyszerû,
de megéri majd. Nagy idõk várnak rátok. Készüljetek, mindennap készüljetek. Magyarország mindenekelõtt, a Jóisten mindannyiunk fölött.
Hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok!”
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Botond Bálint

Az apokalipszis négy lovasa
(Magyar nemzet online, 2020. augusztus 3. Részletek.)
A NYÍLT TÁRSADALOM IDEOLÓGIÁI: A KOMMUNIZMUS, A LIBERALIZMUS, A GLOBALIZMUS ÉS A RASSZIZMUS
A nyílt társadalom projekt jól láthatóan a végkifejletéhez
közeledik, a rasszizmus nyílt felvállalásával teljessé vált az az
ideológiai paletta, amelyet rá kíván kényszeríteni a világra és
a valóságra. Józan értelemmel gondolkozva hihetetlennek
tûnik, hogy valakik a XX. század négy legpusztítóbb ideológiáját egyszerre akarják ránk erõltetni, ráadásul az erkölcsi
és etikai pozíciójából.
A nyílt társadalom projektet annak kell látnunk, ami, a
veszélyessége semmiféle idealizmust nem tûr el. Ez nem egy
társadalmi kezdeményezés, nem is egy elmebeteg milliárdos
Fantomas-jellegû hatalomátvételi kísérlet, hanem sokkal
inkább az emberi civilizációkban mindenütt megtalálható
hatékony gonoszság összes formájának egyidejû bevetése a
fennálló rend ellen.
A nagy négyes elsõ tagja a kommunizmus (kiemelések a
szerk.-tõl), amely eredeti formájában, még hatalomátvételi
és megtartási technológiaként sem volt soha mûködõképes,
csak bolsevizmusként, vagyis az erõszak egészen elképesztõen szélsõséges alkalmazásának magyarázataként bizonyult
értelmezhetõnek.
A kommunizmus ugyanúgy tartalmazza az egyenlõség gyilkos ábrándját, mint a liberalizmus, és ahhoz hasonlóan alapozza meg elméletében a gazdagok kifosztását és elpusztítását is…
A liberalizmus eredetileg értelmiségi projektnek tûnt, már
amennyiben ezt az LMBTQ-mozgalom által felzabált, gyakorlatilag a genderelméletben csúcsra jutó és a teljes egyetemi társadalomtudományt nevetségessé tevõ hagymázas
õrjöngést az értelem fogalmával kapcsolatban lehet egyáltalán említeni. Az, hogy legfõbb szószólói identitászavaros csepûrágók, pszichopata rapperek és tõlük megkülönböztethetetlen baloldali-liberális politikusok, és az, hogy ez az élcsapat milyen szövetségeseket tudott szerezni magának, pontosan megmutatja, kikkel is volt dolgunk idáig. ..
A stabil kultúráknak viszonylag jó hatékonysággal mûködõ
eszközei voltak az ilyen emberek kezelésére, de a
globalizációval és a technológiai robbanással járó tömegesedés tízezer számra hoz létre olyan szervezeteket, vállalatokat, amelyek képesek globális hatást gyakorolni. És ezeknek
a vezetõi, ha éppen nem teszik tönkre a vállalatot, akkor a
világot, a környezetet tökéletes precizitással használják ki,
mintha nem lenne holnap.
A globalizációs projekt nem tûnik értelmes lények vállalkozásának, sem a bolygó, sem az ember, még a gazdaság
középtávú érdekeire sincs tekintettel, mégis úgy védi a liberális politikai, kulturális és gazdasági elit, mintha az élete
függne tõle.
A globalizáció – ma már látható – nem jelent mást, mint
egy olyan gazdasági növekedés fenntartását, amelyre csak

azért van szükség, hogy a fikciókra épülõ pénzügyi rendszer
ne omoljon össze. A globális vállalatok az embert, az emberiséget csak környezeti tényezõnek tekintik, legfõképpen
azért, mert szinte mindig olyan emberek vezetik õket, akikbõl az emberi minõség alapvetõ attribútumai hiányoznak.
Elsõ közelítésben az is nehezen érthetõ, hogy a fehérellenes rasszizmus miért lett egy liberális projekt zászlóshajója,
de ez a normális ember számára azért nem érthetõ, mert
képtelenség elképzelni azt a gonoszságot, rombolni vágyást,
ami ezekben az emberekben feszül. A nyílt társadalom projekt ugyanis nem az egyik rassz szempontjából rasszista,
ahogy az eredeti fogalom sugallja, hanem egyszerre minden
rassz irányában az. Most éppen feketéket béreltek fel arra,
hogy fehéreket, illetve normális életet élõ feketéket és
ázsiaiakat lõjenek le, verjenek agyon és raboljanak ki, de a
liberálisok minden rasszt egyformán gyûlölnek. A liberálisok
antirasszizmusa ugyanis egyszerre kultúraellenesség, kényszeres egyenlõsítés és harc minden lokális állami, szervezeti,
kulturális vagy szakrális autoritás ellen.
Projektjük azért nácijellegû alapvetõen, mert egy teljesen
kevert, etnikumok és rasszok nélküli emberi népességet
akarnak létrehozni, amelynek sem lokális kultúrája, sem
helyi kötõdése nincsen, csak a falanszter struktúráját ismeri,
az emberi lét örömeit nem. Õk ezt tekintik Übermenschnek,
és ez a képzeletbeli, nemek nélküli emberi végtermék tökéletesen megfeleltethetõ Adolf Hitler náci árjáinak, ahogy a
gépszerû szocialista embertípusnak is. Ideális munkaerõ,
olyan rabszolga, akinek emlékei sincsenek valaha volt szabadságáról, sõt ez az újítás nem is képes elgondolni a szabadság fogalmát.
Ha a nyílt társadalom projekt gyõz, akkor nem lesz hely a
földön, ahová el lehet menekülni. Akkor elõállhat az az
abszurd helyzet, hogy a kommunista Kína lesz a szabadság
és a rend otthona a bolygón. És minden heteroszexuális
fehér ember Putyin Oroszországába vágyakozik majd. A
nyílt társadalom célja a végsõ diktatúra, a végsõ embertelenség, a semmi, ahol a létezés is tilos, talán csak annak
nem, aki dolgozni képes…
A nyugati civilizáció technológiai összeomlása egy globális
atomháborúhoz hasonlóan „környezetszennyezõ” esemény
lesz. A fent említett négy ideológiának és a nyílt társadalom
projekt ötletgazdáinak pedig csak rendkívül primitív és ostoba elképzeléseik vannak arról, hogy a lokális kultúrák és a
helyi kormányzati egységek (nemzetállamok) nélküli világban hogyan is akarnak kormányozni. Soha ennyire buta
emberek nem csináltak még forradalmat, mint azok, akik
most akarnak…
Eddig minden sikeres ideológia alapvetõen integráló jellegû volt. Olyan ideológia, amelyik ennyire dezintegráló, mint
a nyílt társadalom, még sohasem jutott a megvalósulás közelébe. Ez az õrület ugyanis más, mert sokkal mélyebb társadalmi eróziókat indított el már évtizedekkel ezelõtt, mint
Átalvetõ
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amilyenek a kommunista és náci kísérleteket megelõzték. Az
apokalipszis négy lovasa most a bolsevizmus, a liberalizmus,
a fajgyûlölet és a globalizmus. És nekünk a józan paraszti
ésszel, a saját világbéli helyünkön kell szembeszállni velük,
mert csak addig létezünk, amíg van otthonunk, nemünk, családunk, országunk és ismerjük azokat, akik kormányoznak
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bennünket, és ha kell, el is küldhetjük õket. Fel kell magunknak tennünk a kérdést: akarunk-e úgy élni, akarunk-e olyan
jövõt, mint amilyet a közveszélyes önjelöltek és boldogtalan
értelmiségiek minden szempontból embertelen koalíciója
elképzel magának?
A szerzõ szociológus

Töviskoszorúnk
(Kommentár, vezércikk, lap-elõzetes)

Trianon évét éljük, lapunk mind a négy száma tematikusan
kapcsolódik a rettenetes évfordulóhoz. Ennek jegyében állítottuk össze szeptemberi számunkat is, és a mélységeket
folyamatosan kutatva keresünk kapcsolódási pontokat a
magunk meglátásai, meg a Botond Bálint fenti kiváló elemzése között.
Vonatkozó gondolataimat a júniusi lapszámban kifejtettem (Harc a nagyúrral), melyben az anyagelvûség, ill. annak
elvonatkoztatott kifejezése, a pénz, az „aranyalma” „személyében” véltem felfedezni az emberiség történelmének sötét
oldalát, a pusztítás erõinek, a gonosznak mibenlétét, kifejezõdési formáit, és – természetesen – nemzetünket sújtó szörnyû következményeit. Botond Bálint nevesíti a végpusztulás
négy lovasát (igaz, nem az eredeti, biblikus megfogalmazás-

Dürer: Az Apokalipszis lovasai
2020. szeptember

ban – l. Tõkés Béla mellékelt értékelõjét – de mindenképpen
mai világunkra tekintve.) A grafikailag õket megjelenítõ
Dürer-mûben a négy ló párhuzamosan vágtat, én viszont szerénytelenül hozzájuk gondolom a fogathajtót is, az õket irányítót, a Nagyurat, köznyelven a titokzatos háttérhatalmat
(deep state), mindközönségesen a Sátánt, a teremtõ erõ
ellenlábasát, a pusztítás urát.
A teremtõ akaratából létrejött kozmosz, benne globuszunk, és benne az élet, csúcsán a közösségbe szervezett
emberrel, egy csodálatos, tervezett diverzifikáció révén, a
káoszból a rendezettség felé tartó folyamatban (a rendezetlenség csökkenése – negatív társadalmi entrópia – révén)
vált azzá, amit világunknak ismerünk. Az általános szimmetria-elvnek megfelelõen, e folyamatban a teremtéssel a kezdetektõl együtt van jelen a pusztítás. Tõkés Béla professzor
véleménye szerint a pontosabb elnevezés nem a „szimmetria
elve“, hanem a szimmetria és az aszimmetria egységének
elve. Ez lehet a válasz arra az õsi, naiv kérdésre is, hogy az
Úr miért tûri meg a gonoszt. Mert így teljes a teremtés. A
tökéletes szimmetria ugyanis statikus, a jó és a gonosz
ugyanakkor nem lehet egyenértékû, mert ezzel, egymást
kioltva, a semmibe vezetnének, de létre sem jöhetett volna
semmi. A fejlõdést éppen a kettõ asszimetriája eredményezi,
ahol a jó hatását a rossz fölötti hatalma biztosítja. (Magam
ezt nevezném irányított fejlõdésnek.) Nem véletlenül találjuk ott tehát Dürernél a négy vágtató, végítéletet hozó lovas
fölött az angyal alakját! (Utalnék itt Tõkés Béla további gondolataira: az anyag és az antianyag potenciális energiaforrás,
és nevezhetjük ezt a változások hajtóerejének. Filozófiai
általánosításként pedig a hegeli dialektika, az ellentétek egysége és harca törvényszerûen fejezi ki ezt a hajtóerõt. Bõvebben lásd Tõkés Béla fecebook-ján, Freund Tamás kapcsolódó gondolatait pedig lásd az 52. oldalon.)
Javasolnám mindezt átgondolni, szem elõtt tartani, amikor
szembesülünk mindennapjaink érthetetlennek tûnõ jelenségeivel, a józan észt megcsúfoló megannyi megnyilvánulással.
A pusztítás folyamata ugyanis az egyén fejében kezdõdik, ezt
követi környezetének, saját életterének, és megától értetõdõen önmagának pusztítása-pusztulása (Szakács Árpád: ...mindig a kultúrán keresztül támadnak. Folyamatosan az ember
világnézetét, értékrendjét próbálják megváltoztatni, hogy aztán
azon keresztül nagy tömegek felett tudják átvenni az irányítást.).
Így tekintve mai világunkra, kétségbeesetten ébredünk rá,
hogy ekkora veszély nem fenyegette még a földi civilizációt –
kivéve talán a totális atomháború rémét. Ma viszont már
nem egy hírtelen (atom)robbanás lehetõségével állunk szem-
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ben, hanem egy alattomos, settenkedõ folyamat valóságával,
egy lassan felszívódó, testet-lelket pusztító méreggel, az
angyalarcot ölteni igyekvõ kígyó személyében. Pusztító szándékának nem elhanyagolható eszköze az ellenfél/ellenség
ellehetetlenítése, minden ellenkezõ vélemény megbélyegzése, kiiktatása, melynek gyûjtõneve az oly szépen csengõ
polkorrektség, pályamunkájának neve pedig a nem kevésbé
csodásan csengõ nyílt társadalom projekt. (Botond Bálint
tehát nem véletlenül nevezi meg éppen ezt az apokalipszis
ideológiai alapjaként. Bérmunkásai a Nyílt Társadalom
Alapítvány nevû cégben lelhetõk fel, bérszámfejtõ: Soros
György.)
Így állt mára feje tetejére a demokrácia, így lett belõle
totális diktatúra, és ha már globalizmus, akkor globális diktatúra. Pontosabban: a globálisnak áhított nyugati világeszme diktatúrája. Kontinensünk vonatkozásában ezt kell az
európai értékek fogalma alatt értenünk. Amikor ezek hiányát
kérik tõlünk számon, ezért nincs válasz a kérésre, hogy
neveznék már meg ezen európai értékeket. Az igazságot utóvégre még sem mondhatják ki. És a célt sem nevezhetik meg.
Amely nem más, mint (Bogár László megfogalmazásában) a
tradicionális, szakrális létberendezkedés szétverése. Az
(el)pusztítás szándéka és gyakorlata, maga az apokalipszis.
De hát állítsuk talpára a felfordított világot: vajon nem
éppenséggel a tradicionális, szakrális létberendezkedés
jelenti Európa valós értékét? Nem a könyörtelen támadási
folyamat a legfõbb bizonyítéka ennek? És nem annak védelme jelenti a legfõbb feladatot kontinensünkön, sõt immár az
egész globuszon? És ha már kontinensünkrõl és annak
védelmérõl, az áldozatvállalás mértékérõl, súlyáról szólunk,
akkor - hazatérve –íme egy kis csokor lapunk kiváló munkatársának, Szabó Istvánnak gyûjtésébõl (Átalvetõ, 104. szám):
-„Aki elfoglalja Magyarországot, az ura egész Európának“
(II. Murad török szultán, 1404-1451.)
-„Európában mindig a magyarok álltak élen a támadásban.
A török katonaság legjobban a magyarok elõl húzódott vissza,
számba se vettek szerbet, franciát, németet, de a magyaroktól
féltek, nagyra becsülve õket. Több okiratban olvastam, hogy
Magyarországra menni annyit jelentett, mint férfias harcot vállalni.“(Hayrullah Yigitbasi, jelenkori török történész)
-„A földkerekség népei közül a francia és a magyar a legderekabb nemzet.” (Bayezid szultán)
-„Valamennyi nép között, amely szemünk elõtt a történetben
elvonult, egy sem volt olyan szerencsétlen, mint a magyar, hiába
alkotott benne a természet erõs, szép, szellemes embereket.”
(Voltaire)
-„Ha a magyarok nem lettek volna, ma Cambridgeben és
Oxfordban a Koránt tanítanák.“ (T. B. Macaulay) (Közbeszúrt megjegyzés: ami késik, nem múlik! K. P.)
-„Polgárkoronát! Polgárt mentettem meg! Kiáltá a római
bolond, midõn kimenekült a Tiberbõl. Koszorút Európa!
Legyõztem a törököt! Kiáltja a magyar, pedig csak azért él, mert
megtette.“ (C.F. Hebbel)
Hát valahogy így. Ezer évig mentettük magunkat, ezzel
mentettük Európát, közben pusztultunk, de folyamatosan
tanultunk is. (Nem véletlenül lett mára éppen Magyarország
a menekvés reménye, mentsvára.) Úgy látszik, ez a sorsunk
ezer év óta, bolondként mentünk, miközben minket nem
mentenek, de szétdarabolnak, kizárnak, és belefojtanának az

atlantizmus pocsolya-óceánjába. Koszorút pedig legfeljebb
töviskoszorú formájában kapunk.
Talán nem tennék, ha ráébrednének: éppen ezzel emelnek
fel minket, ezzel hoznak össze minden igaz magyar embert,
ezzel táplálják az éltetõ, erõt adó belsõ tüzet. Ébresztenek rá
történelmi küldetéstudatunk súlyára! Annak felismerésére,
hogy végsõ soron talán nem is vagyunk bolondok! Teszik
világossá, hogy a 2010 óta kialakult politikai-szellemi-erkölcsi Magyarország miért elfogadhatatlan a gonosz, annak
külsõ erõi és belsõ szolgái (!) számára. És, hogy a gonosz
által megfertõzött, bekebelezett, folyamatosan jutalmazott
Nagyrománia számára miért elfogadhatatlan az erdélyi
magyarság. (A rabló rossz lelkiismeretén túl talán mélyebb
okai is vannak a magyarellenességnek Romániában. Külön
írást érdemlõ téma.) És értelmet nyer kormányunk megannyi, történelmi jelentõségû lépése kül- és belpolitikájában.
Valamint politikai bölcsessége, midõn, tisztában lévén saját
erõink, lehetõségeink csekély voltával, szövetségeseket keres
és talál európai környezetünkben, meg a fertõzéstõl mentes
világ tágabb keretei között. Hogy az apokalipszis beköszöntével itt menedéket találhasson az évezredes zsidó-keresztény kultúra. Trianon századik évfordulóján a szétszakított
magyar nemzet a menekvés-menekítés eme lehetõségével
válaszol a gonosznak. Hogy látva láttassék: a töviskoszorú 100
év múltán, 2020 év múltán is felemel!
*
Jelen számunkat is eme gondolatok, események, folyamatok szolgálatába igyekeztünk állítani. Kezdve Orbán Viktor
megrázó erejû beszédével a Centenáriumi Turulszobor avatásán, a felemelõ érzés kinyilvánításával, miután úgy Orbán
Viktor, mint Kövér László köszönetet mondott a Trianon
által kirekesztett magyarság százéves kitartásáért, továbbá a
jövõ zálogának, a világ magyar fiatalságának mentését célzó
beadványunkig. A történelmi áttekintéseket adó remek írásokig. De miért soroljam, kérjük olvasóinkat, váljanak tényleges, értõ olvasókká és befogadókká. Amíg lehet.
Köszönjük.
Kövesdy Pál
A szerk. megjegyzése: lapszámunkban egynémely szerzõtõl több
írás is megjelenik (önkritika!) Elnézést kérünk, de hát most „így
alakult”.
József Attila

Áldott légy, jó Magyarország!
Te voltál áldott menedékünk
Mikor ránk zúdult száz baj és gonosz
És most szívünk hálára békül
Ma felköszönt az elfáradt orosz:
Üdvözlégy, áldott légy, jó Magyarország!
Szegény, kifosztott Hungária
Magadhoz vettél árva gyermeket
S jóságodért nem adhatunk mást
Csak forró, hálás, áldó sziveket:
Üdvözlégy, áldott légy, jó Magyarország!
1923. febr. 18.
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Néhány gondolat a Töviskoszorúnk címû
vezércikket olvasva
Dr. Kövesdy Pál vezércikkeit, cikkeit, gondolatait évtizedek óta különös érdeklõdéssel olvasom, sõt, böngészem,
mint az Átalvetõ elkötelezett hive, a fõszerkesztõ egykori
Alma Materének volt oktatója, és fõleg a felölelt eszmekör
következetes elemzõje.
Botond Bálint szociológus tanulmánya kiváló alkalom volt
Kövesdy Pál számára Trianon-emlékévvel kapcsolatos gondolatainak kifejtésére. Az említett tanulmány ragyogó (bár –
érthetõ okokból - túl tömör) összefoglalása korunk fõ
negativ jellemzõ törekvéseinek, sõt, már a jelenben ható
katsztrófáinak.
Kövesdy doktor mély átéléssel tárja elénk az Apokalipszis
(a Jelenések Könyve, „kinyilatkoztatás”, “kijelentés”, “leleplezés”) Dürer által is megrajzolt jövendölését a világ végének eljövetelérõl, amikor majd bekövetkezik az utolsó ítélet,
és egy új világ teremtõdik. Közismert, hogy benne Isten az
utolsó idõkkel kapcsolatos tudnivalókat jelenti ki János
apostolnak.
Igen, meggyõzõdésünk, hogy új világ nyitja tágasra kapuit. A szerzõ mindezt a lelki mélységektõl a modern természettudományok magaslatáiig átfogó tudással és irigylésre
méltóan világos okfejtéssel vezeti végig és mutatja be
nekünk, olvasóknak. Bár nem mondja ki, de érezteti, hogy
lényegében a harmadik világháborút vívjuk, és ebben nem
szabad kockáztatnunk. A bibliai idõk négy lovasa nem hagy
alternatívát. Külön-külön mindenik egymagában is végveszélyt jelenthet. A társadalmi entrópia csökkenését csakis
tervezett, aktív együttmûködéssel lehet kiharcolni. Magától
nem megy, ezt be kell látni, önmagától a rendezetlenség, a
káosz csak fokozódhat. Az úgynevezett egyensúlyt nekünk
magunknak kell eltolnunk jó irányba.
A bibliakutatók nem egyeztek meg egyöntetûen, hogy mit
jelképez a négy lovas. Fordítástól és értelmezéstõl függõen
változatosak az elképzelések, de a legnépszerûbb megközelítés szerint õk a háború, a járvány, az éhínség és a halál.
Kortól függõen erõsödött vagy gyengült azoknak a hangja,
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akik szerint közeleg az apokalipszis. Az elmélet szárba szökkenésére jó apropó volt annak idején a spanyolnátha, az elsõ
és a második világháború, vagy a nagy gazdasági világválság.
A lovasok közül mind a négy azonban valahogy soha nem
akart egyidõben megjelenni.
Mostanáig. És ezek, tartalmilag, alig különböznek a többi
megfogalmazástól.
A koronavírus elterjedése nagyon kapóra jön azoknak,
akik sürgetnék az apokalipszist. Megvan a harmadik lovas,
ráadásul párban jön a negyedikkel.
Az elsõ lovast , a háborút, “üdvözölhetjük” a migráció
képében. Ugyan még nem robbant ki háború, de sokan elkerülhetetlennek tartják, hogy a kulturális különbségek és a
föld túlnépesedése miatt elõbb-utóbb bekövetkezzen.
A második lovas , a halál, már régóta itt van, de sokkal lassabban dolgozik, mint társai. Õ volna a klímakatasztrófa .
Harmadikként érkezik koronavírus képében a járvány,
következményeként pedig negyedikként fut be az éhínség, õ
lesz a gazdasági összeomlás. Ha jobban belegondolunk, ez a
négy jelenség együtt már eredményezheti a mostanság
ismert civilizációnk végét.
Külön tanulmányt érdemelne a mai értelemben vett raszszizmus. És érdemes lenne legalább egy pillantást vetnünk a
rabszolgaság több évezredes (nem elírás) történetére. De
ennek pillanatnyilag nem itt van a helye.
És a mi szerepünk. Ezt a fõszerkesztõ szemléletesen megrajzolja. Én némileg más irányból közelítem meg ezt a kérdést. Most nem részletezhetõ gondolatmenet alapján nevezik még a magyarokat a Mag-Népének. Továbbá, innen levezethetõ, hogy magyar népnevünk megértéséhez a mágusok
szerepének felismerése a kulcs. A mágusok, a „rendkívüli
teremtmények” (Tarih-i-Üngürüsz), akik õrzik az õsi, természetes családi-nemzetségi szervezetet, a mágusok népe: nép a
népben. A mag-nép az anya-nép, minden nép megalkotója.
Ezért ez a mag-nép a Föld védelmezõje, mert az anya mindig
védi gyermekeit. Ezért hordozza a „magyar” nevet a legtöbb
európai nép „anya” szavában. Miért ne lehetne
Dürer Apokaliptikus rajzaiban a fogat fölé magasodó alak maga a magus?!
A királyi mágusok világtörténelmi szerepének
felismerése örök és egyetemes értékekkel gazdagítja az emberiség kulturális világörökségét, minden
nemzet legigazibb, közös jövõjének javára. Lehetõvé és szükségessé teszi a népek megosztottságának
leküzdését, felülkerekedést a kicsinyes ellentéteken, minden nép valódi, közös õsmúltban összefutó
õstörténelmének feltárását. Ha ezt a munkát elvégzi az emberiség, képes lesz kijutni a nemzetek és
közösségek évezredes felbomlásának ördögi körébõl, s elindulni az összetartozás, a felemelkedés útján.
Prof. univ. emer. dr. chim,
Tõkés Béla nyugalmazott egyetemi tanár
A témához kapcsolódóan lásd prof. Freund Tamással készült interjúválogatást az 52. oldalon.
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Nemzeti összetartozás napja
A Magyar Országgyûlés csodálatosat alkotott, amikor
nemzetünk legsötétebb napját a Nemzeti Összetartozás
napjává, a magyar fejek és lelkek felemelésének ünnepnapjává szublimálta. Íme egy részlet a Határozatból.
„Mi, a Magyar Köztársaság tagjai, azok, akik hiszünk
abban, hogy a történelem ura, s azok akik a történelem menetét más forrásokból igyekszünk megérteni, hazánkért és a
magyar nemzet egészéért, az rögzített felelõsségünk jegyében,
a egyik legnagyobb történelmi tragédiájára, a történelmi Magyarországot szétdaraboló, s a magyar nemzetet több állam
fennhatósága alá szorító, 1920. június 4-én aláírt emlékezve,
számot vetve e békediktátum által okozott politikai, gazdasági, jogi és lélektani problémák máig tartó megoldatlanságával, egyaránt tiszteletben tartva a magyar nemzet érdekeit és
más nemzetek jogát arra, hogy a magyarság számára fontos
kérdésekrõl másként gondolkodjanak, attól a céltól vezettetve, hogy e cselekedettel hozzájárulunk a együtt élõ népek és
nemzetek kölcsönös megértésen és együttmûködésen alapuló

békés jövõjéhez, s egyúttal a tragédiái által szétdarabolt újraegyesítéséhez, a következõ törvényt alkotjuk...”
„...Az 1920. június 4-én aláírt trianoni békediktátum kitörölhetetlen, máig feldolgozatlan nyomot hagyott tudatában,
generációk óta a régió történelmének és politikai eseményeinek közvetlen vagy közvetett befolyásolója. Közép-Európa
államai és nemzetei a döntés rájuk vonatkozó következményeinek megfelelõen eltérõ módon viszonyulnak a szerzõdéshez. Egyes nemzetek önazonosságuk megteremtése és kiteljesítése szempontjából meghatározó és elõremutató eseménynek tekintik, ám a magyarság számára Trianon a legnagyobb
tragédiája. A nemzeti emlékezés, a Kárpát-medence népei
közös jövõjének elõsegítése és az európai értékek érvényesülése azt a feladatot rója ránk, hogy segítsük Trianon döntéseinek megértését és feldolgozását. Ugyanakkor lehetõséget ad
arra is, hogy bebizonyítsuk: a nyelvébõl és kultúrájából erõt
merítõ magyarság e történelmi tragédia után képes a nemzeti
megújulásra, az elõtte álló történelmi feladatok megoldására.”
Az idézeteket válogatta Máté Pál munkatársunk.

Dr. Kövér László úrnak, a Magyar Köztársaság
Parlamentje elnökének – Budapest
Tisztelt és szeretett elnök Úr!
Az Erdélyi Körök Országos Szövetsége (EKOSZ) 15 tagszervezete nevében köszönetünket és hálánkat fejezzük ki
Önnek a gyalázatos Trianon 100 éves évfordulóján elhangzott parlamenti beszéde nyomán.
Mi, akik – életkortól függõen – életünk hosszabb-rövidebb
szakaszát éltük le Romániában, a legtöbben meghatározó
éveinket a legdurvább diktatúra idején, de mindenképpen és
mindenkoron a kisebbségi sors lealacsonyító, szabad emberhez méltatlan kényszerét elszenvedve, magyarok maradtunk,
a „nem lehet” érzését a „lehet, mert kell” parancsára váltva,
annak engedelmeskedve. Kényszerû áttelepedésünk után
pedig eme civil körökbe csoportosulva, ill. az ezeket összefogó országos szervezetben ténykedve dolgozunk a befogadó
és az odahagyott nemzetrész, a közös lelki haza érdekében.
Számos pozitív és nem kevés negatív hatás ért itt minket,
nem kevés elismerésben is volt részünk, a „románok”
billogát is olykor kellett tûrni, a mérlegünk mégis messzemenõen pozitív. Olyan ajándékban viszont életünkben nem
részesültünk, mint amit Öntõl kaptunk. Amikor Ön köszönetet mondott az elszakított magyarságnak a kitartásért,
amivel mind a mai napig magyarnak maradt, életünk minden
sérelmét elfeledtük, minden munkánk értelmet nyert, lelkünk pedig beleolvadt a „magyarnak lenni” dicsõségébe.
Könnyeztünk kivétel nélkül, és boldogok voltunk, hogy
magyarnak születtünk és azok maradtunk. Azok maradunk
halálunkig.
Köszönjük elnök Úr életünknek egyik legnagyobb ajándékát!
Dr. Szekeres Sándor elnök
Alig fogalmaztuk meg fentieket, hangzott el Orbán Viktor miniszterelnökünk beszéde a Turul Emlékmû avatásán. Ebben Õ is
köszönetét fejezte ki a leszakított magyarságnak a száz éves kitartásért. Jó ma magyarnak lenni!
(K.P.)
Átalvetõ
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Trianoni évfordulóra...
II. …trianon népe…
...õk hûségnek nevezik, hogy dédelgetik
gyermeteg reménykéjüket..,
s buzgón készülnek a mindent visszavívó,
áldozat-követelõ napokra..,
nyomukban örök vigasztalanságuk
osztalékra-éhes szamara üget..,
oly ritmusra, melyet szárazon zörög nekik
kedvüknek lombja vesztett bokra..,
melyet, hallva megbizonyosodhatnak,
hogy szemük nem vak, fülük nem süket…
…téveszméik reves padlásokról
elõtalált fáklyái fojtón füstölögnek..,
kötésig benyeli õket a szólamokkal
hígított bugyborékos dágvány..,
sosem-volt gyönyörû tájakról mesélnek
angyal-jelmezes ördögöknek,
titkolt álmaik felperzselt ligeteit
sóvár képzelettel újra végigjárván..,
hogy nevet adhassanak még egyszer,
utoljára minden vesztett rögnek…
…testtartásuk egyfajta ugrásra kész,
vérükbe ivódott vívóállás,
a minden bizonnyal feléjük tartó,
megjósolt viharral mindig szembe..,
mint akik tudják: az õ életükben
soha nem jön már más..,
hisz, egy rég elhamvadt szerelembe

vannak élve betemetve..,
s egyetlen életjelük a szakadatlanul
forrponton megtartott sóvárgás…
…az erõt kárhoztatják, s birodalmi jussukat
siratják egekig zengõ jajokkal..,
a világra szóló Magyar Birodalmat,
ami sehol, soha nem volt..
…a „magyari urak” a történelemmel
soha nem értettek szót, tehát joggal
fordult el tõlük az Úr, s zárult be farizeus
fohászaik elõtt a mennybolt..,
s támadtak rájuk a világ démonai,
habzó szájukban éppen ezer foggal…
…a Szarajevó-i Áldozat még életében
tudatta szûk körével az uralkodói tervet..:
ugyanolyan kiegyezést akart,
mint ami 67-ben kiépült velünk, magyarokkal..,
hisz a föderális nemzetállamot
többre tartották már, mint a dinasztikus elvet,
vagyis háború nélkül is jött volna
az emancipálódás, ugyanolyan belsõ határokkal,
mint, miket azóta országhatárokként
„minden igaz magyar teljes szívbõl elvet”...

A mûvész július 10-én eltávozott közülünk. Emlékét - sok egyéb
mellett – jelen számunk is õrzi.
2020. szeptember

Szabó János
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Szellemi hadjárat a magyar jövõért
Folyamodvány
Potápi Árpád János miniszterelnök-helyettes,
nemzetpolitikáért felelõs államtitkár úrnak
Tisztelt államtitkár úr!
Nagyra értékeljük azt a fáradhatatlan tevékenységet, amit
nemzetünk érdekében, emberfeletti erõvel végez, továbbá az
EKOSZ-nak, mint a legnagyobb magyarországi civil erdélyi
szervezetnek sok éve nyújtott segítségét. Nem csak szakmai,
de emberi mivoltában is a legmegfelelõbb hivatalos személynek tekintjük, akihez az alábbi, javaslat formájába öntött gondolatsorral fordulhatunk.
Átéltük a kisebbségi sorsot, elszenvedtük az elnemzetlenítés
folyamatát, és megtapasztaltuk annak milliónyi, ravasz és aljas
fogását, ma pedig kétségbeesve szemléljük mindennek hozadékát, az elszórványosodást, a gerincek roppanásait, és legfõképpen: az agyak és lelkek kiüresedési folyamatát, ami a feladás, az el-és beolvadás legfõbb oki összetevõje. A folyamatosan (Dél-Erdély felõl a Partiumba, Szilágyságba, Bánságba,
stb.) terjeszkedõ szórványban pedig a folyamat öngerjesztõvé
válik, a mindennapi életben keletkezõ elkerülhetetlen helyzetek folytán: vegyes házasságok, melyeknek sok esetben a
vegyes iskolák vetik meg az ágyát, továbbá maga az anyanyelvû oktatás elsorvadása vagy teljes megszûnte. Eme szórványjelleg elsõsorban a szomszédos, leszakított, kisebbségben élõ
magyarságot veszélyezteti, de érvényes a világ-diaszpóra szórványnak mondható egészére is. A veszteség minden esetben
kettõs: a magyar nemzet fiait veszti el, az elszakadók pedig
Isten után legértékesebb kincsüket: azonosságtudatukat. Amit
az új, felvett azonosság soha nem fog pótolni, és talán soha
nem tudják meg, mekkora ez a veszteség. És szégyellni fogják
valamikori magyarságukat.
Konkrétumként, mindenekelõtt Erdély vonatkozásában,
emlékeztetünk a következõ tényekre: ha van is magyar iskola
a helységben vagy a közelben, annak színvonala nem egy
esetben sajnos kifogásolható. Ez csak tovább indokolja a szülõk végzetes döntését, miszerint a gyermek jövõje szempontjából úgymond elemi fontosságú, hogy román iskolába írassák
õt be. A magyar kormányzat rég foglalkozik a kérdéssel
(Határtalan program, Körösi-Csoma program, a diaszpóra
oktatói számára továbbképzõ tanfolyamok, stb., mindannyi
nagyszerû kezdeményezések), de egy további – kiemelt fontosságúnak vélt - lehetõség felvetése talán hasznos lehet.
A digitalizáció jelentõségérõl felesleges is szólnom, az Ön
több, eddigi kezdeményezése is éppen ennek mentén történt. Aktuálisan a vírusjárvány miatt bevezetett online-oktatás
sikere vezetett arra a gondolatra, hogy ennek nyomán elindulva talán fontos eszközre bukkanhatunk: az oktatás-nevelés
körét szélesítve és rendszeresítve!, a megfelelõ tartalmat
kellene belopni a TV-be, internetbe, az okostelefonba,
nagyfokú szakmaisággal, ötvözve játékossággal, vonzó jelleggel.

Arra gondolunk, hogy a magyar kormányzat illetékes
részének irányításával kidolgozásra kerülhetne egy speciális, kortól és célközönségtõl függõ, differenciált oktatási
online-rendszer. (Miközben jól tudjuk, hogy a közvetlen kapcsolatot oktató és oktatott között nem pótolhatja.)
Kiemelten gondolunk a szórvány-magyarságra (õk jószerint
kiszorulnak az eddigi kezdeményezésekbõl!) Kezdve a legkisebbektõl, a magyar nyelvû mesemondástól, játékoktól, népdaloktól indulva, az elemi, majd a felsõbb osztályok számára
kidolgozott anyaggal, nagy szakmai tudással, érzékenységgel
felruházva. Az alapvetõ nyelvi ismeretektõl, a nyelv zenéjének megszerettetésétõl kezdve a sajátos magyar kultúra (történelem, irodalom, zene, képzõmûvészet, stb.) megannyi elemének és a keresztény értékeknek a fokozatos becsempészéséig, mindazon ismeretek és érzelmi töltetek közvetítéséig,
melyek együttese alakíthatja ki a magyar tudatot és magyar
nemzeti érzést, a nemzeti büszkeséget. Hozzájárulhatna a
fejek felemeléséhez, a „Trianon-szindróma” testet-lelket mérgezõ rémének feloldásához. Arról nem is szólva, hogy a világszórvány ifjúsága számára milyen hihetetlen ûrt töltene be
(kiegészítve vagy akár pótolva az itt-ott meglévõ, de
rudimentális magyar oktatást.) Egyszóval: ráébredne az elsza-
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kított-elszakadt-elszakadóban lévõ fiatal, hogy van egy szeretõ anyanemzete, amelyik utána nyúl. Akinek õ fontos!
Itt merül fel a Kárpátalján kialakult helyzet, melynek megoldására a legfrissebb hírek szerint nincs remény: a magyar gyermekek 5. osztálytól kizárólag ukrán nyelven tanulhatnak. Nem
gondolom valószínûnek, hogy ukránul hallani fognak majd
Petõfirõl, Arany Jánosról, Adyról, Munkácsyról, Liszt Ferencrõl,
Bartókról... De nagyon is gondolom, hogy az anyaországnak
kötelessége utánuk nyúlni, megmenteni õket a lelki sorvadástól, elidegenedéstõl.
Továbbá, ismerve hazánk jelenlegi tudati-ismereti állapotát,
a magyarországi fiatalság számára is hihetetlenül hasznos és
szükséges, kiegészítõ, szórakoztató és nem kötelezõ, tehát
vonzó lenne, besegítve az elinduló NAT várhatóan nagyszerû
gyakorlatába. (Itt egy igen fontos zárójel nyílik: hány százalékon is áll a semmibõl indult Momentum? Sokan észlelik kétségbeesetten, hogy a mai fiatalság baloldali - így, sommásan
megfogalmazva! Az üres fejeket-lelkeket könnyû méreggel feltölteni. És ne tévesszenek meg minket a most fokozatosan
javuló népszerûségi mutatók, de tanuljunk az önkormányzati
választásokból! Létkérdést érintek: Károlyik, Kun- és Linder
Bélák dörömbölnek az ajtón, töltik az ellenséges ideológiát fiaink fejébe, számos egyetemünk katedráiról! Szörnyû tartalmak
ömlenek az „okos telefonok”-ból gyermekeink, unokáink
agyába, lelkébe, a született jóságot, nemeslelkûséget kihasználva, azt megmérgezve, feje tetejére állítva! Milyen jövõnek
vetik itt a magját? Hatalmas felelõsség terhe nyomja vállunkat,
és nem 4-5 év, de évtizedek perspektívájában kell gondolkodnunk. Lépni kell, de nagyot és gyorsan. Iszonyatos katasztrófát
kell megelõzni!)
Egy ötlet-felvetésrõl van szó részünkrõl, amit, ha fogadókészségre találna a politikai vezetésben, a határon belüli és túli
szakemberek által lehetne-kellene kifejleszteni, a tartalomtól
kezdve a végrehajtás mikéntjének kidolgozásáig, természetesen a célközönség szüleinek bevonásával, érzékenyítésével, a
helyi magyar szervezetek segítségével. Nem lenne könnyû, de
megérné! A siker kétesélyes, de nem megpróbálni a mi vétkünk lenne. (A szülõk vonatkozásában megjegyzendõ, hogy
akik gyermeküket románnak, stb. akarják nevelni, ott nincs mit
keresnünk, de a legtöbb esetben számíthatunk rá, hogy közremûködnek egy csodálatos világ megnyitásában a gyermek
elõtt, ahol õ majd büszkén érzi magát otthon egész életében.)
Adja Isten, hogy nyitott kapukat döngessünk, és a szakmai
körökben talán már el is indult valami e téren. Ez esetben csak
gratulálni tudunk majd és szorítani a sikerért. Felelõsséget
nemcsak nemzetünk, de egész Európa jövõje iránt is viselünk!
A háború a jó, a nemes, az építõ erõk és a pusztító hatalmak
között elkezdõdött, sürgõsen gondoskodni kell a véderõ és az
utánpótlás kinevelésérõl!
A kiírtásunk jegyében eltelt 100 évre adott válaszsorozat
egyik, és talán nem a legjelentéktelenebb elemeként gondolunk e lehetõségre. A fejek felemelése, a szellem magyar értékkel történõ feltöltése közös ügyünk, kötelességünknek érezzük
a munkában részt venni, a magunk módján. Önök mögött
állunk.
Igaz tisztelettel:
Dr. Kövesdy Pál
EKOSZ örökös t.b. elnök, az Átalvetõ fõszerkesztõje,
a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjének birtokosa
2020. szeptember
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***
Fentiek rögzítése után értesültünk Orbán Viktor miniszterelnökünk kijelentésérõl: A magyar népet nem a genetika
konstruálja, hanem a nyelv és a kultúra.” Ennél jobb patrónusa kérelmünknek nem lehet.
Utólagoson született, záró mondatként ismét csak Orbán
Viktortól idézek: ...a döntõ ütközetet az utánunk következõ,
az ötödik trianoni nemzedéknek kell megvívnia. A végsõ
lépéseket nekik kell megtenniük. Tegyük hozzá: ennek alapjait viszont nekünk és ma kell leraknunk.
***
A fenti anyaghoz alig pár nap alatt szinte lavinaszerûen számos hozzászólás, támogató vélemény érkezett a világ több pontjáról, jeleként a felvetett kérdés fontosságának, aktualitásának.
Az alábbiakban a beérkezés sorrendjében közöljük ezeket.

Támogató reagálások
– Mint aki 32 éven át éltem és oktattam szórványvidéken,
tapasztalhattam azt, hogy mit jelent egy-egy településen
magyarnak lenni. Mivel kevés volt a magyar gyermek, nem
lehetett szó iskolai magyar oktatásról, a kevés magyar ajkú
kereszt(y)énhez kéthetente-havonta jutott el a lelkész. Az
ilyen települések magyarsága egy pár évtízed alatt elveszett.
Magyarságtudatuk, magyar anyanyelvük ápolásában nagy
segítséget jelenthetnének a dr. Kövesdy Pál által Potápi
Árpád János nemzetpolitikai államtitkárnak megfogalmazott sorok. Teljes odaadással támogatom kérelmét az
internet adta lehetõségek felhasználására a Kárpát-medencei, szórványban élõ gyermekek és fiatalok oktatásában.
Tisztelettel: Szabó M. Attila, történész, helységnév-kutató, a
Magyar Kultúra Lovagja, az EKOSZ kiadványának, az Átalvetõ-nek szerkesztõje, a Szilágysági Magyarok oklevelének tulajdonosa, a Szilágysági Jeles Emberek (Oamenii de Seama ai
Salajului) cím birtokosa.
***
A világ, és vele együtt az oktatás, az iskola intézménye a
szemünk láttára alakul át ezekben a napokban. A világháló,
a digitális tananyagok és tantermek, a televízió egyre
nagyobb teret szakít a hagyományos oktatással szemben.
Egyértelmû, hogy ebben a folyamatban azok a nemzetek fognak nyerni, akik gyorsan, jól, és valós igényre nyújtanak
segítséget. Egy ilyen igény a világhálón is elérhetõ, mindenki
számára hozzáférhetõ oktatási-nevelési program, ami nem
csak a tanulók, de a pedagógusok munkáját is segítené. Az,
hogy milyen lesz a jövõ, nem tudjuk megmondani, de mindenképpen lesz beleszólásunk, ha a ma felnövõ, tanuló nemzedéket felvértezzük azzal a tudással, azokkal a jártasságokkal, amelyekbõl szeretnénk, hogy jövõt építsenek az utánunk
érkezõknek.
Tisztelettel: Ferenczné Szõcs Éva
(A gondolatmegosztó magyar szakos tanárnõ, mûvelõdési
mindenes, Kászonújfalu-Kézdivásárhely vidékén egyike a moldvai csángó vidék iskolahálózata animátorainak.)
***
Tisztelt Potápi Árpád államtitkár úr!
Farkas Miklós, nyugalmazott matematikatanár vagyok, a
segesvári Gaudeamus Alapítvány alapító elnöke, majd 20
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éven keresztül igazgatója, jelenleg tiszteletbeli elnöke, Segesvár díszpolgára.
Tanári pályafutásom 42 évét a segesvári Mircea Eliade Fõgimnázium magyar tagozatán éltem meg, a szórványmagyarság körében, ezért nagyon jól ismerem a dr. Kövesdy Pál
fõrvos úr által felvetett problémákat, és teljes mértékben
osztom a véleményét. Mindenben támogatom a kezdeményezését, amelyet nagyon jónak tartok. Több, hasonló próbálkozásról tudok a Székelyföldön is, jó volna ezeket összegyûjteni és felhasználni, s legfõképpen célzottan eljuttatni a
szórványiskolákba. Nem lesz könnyû feladat, de a szakemberek összefogásával, odaadó munkájával megvalósítható.
Kiváló tisztelettel: Farkas Miklós, tanár
Segesvár, 2020. május 28.
***
Igen tisztelt államtitkár úr!
Jól tudom, hogy minden jó szándékú, menteni akaró (vagy
csak „okoskodó”) ember tudja, hogy MIT kellene tenni, de a
HOGYAN már ezerfelé és ezerfelõl burjánzik. Sok bába
közt elvész a gyermek. Arad megyében, Nagyvarjason, egy
(akkor még!) színtiszta magyar faluban születtem. Tíz éves
koromig román szóval csak az iskolában találkoztam. De
tanulni kellett, tanulni akartam tovább. Nos, a vége filozófiatörténelem szakos diploma lett. Közben magyar maradtam.
Hogy „maradtam” – a gyerekkori emlékeknek, meséknek,
élményeknek hála. Régóta tudom. Hogy nem sóhajtozó
„búsmagyar” lett belõlem, azt a Székelyföldnek, a székelyeknek köszönöm. Megtapasztaltam a szórványt, megtapasztaltam a tömböt - a magányosságot és a közösséget. Jelenleg az
Átalvetõben vagy az aradi Szövétnekben írom ki magamból,
amit népem adott, és amit egy másik néptõl „kaptam”. (Jobb
híján...)
Teljesen azonosulni tudok dr. Kövesdy Pál kitûnõ ötletével, elképzelésével, mert: már az óvodában (sõt, az anyaméhben) magyarrá kell tenni a gyereket. Amit a kisgyerek játszva-játékosan, szórakozva és szórakoztatva, könnyedén megtanul - az lényévé, lelkévé válik. (Nem véletlenül mondta
Churchill, hogy a játék a legkomolyabb dolog. A játékban
egyszerre érzed a szabadság, boldogság és a fegyelem-önfegyelem ízét. Csodálatos együttállás. Így nézve, az emberileg
elérhetõ legtökéletesebb tett és nevelõ a játék.) Azzá leszel,
ami lelki-szellemi táplálék, inger, kihívás 7-10 éves korodig
beléd épült, ami lényeddé lett. S az egészséges gyerek hihetetlenül sokat, mélyen képes erkölcsileg-szellemileg „épülni”. Gondoljunk a zsidókra, akik már 3-4 éves koruktól írniolvasni-számolni tanítják gyermekeiket.
Államtitkár Úr! Kérem, legyen elnézõ, hogy túlságosan
„egy gombot nyomtam”. Negyven év pedagógiai tapasztalat,
kínlódás és öröm áll mögöttem. Elõttem pedig az a bizalom,
amit dr. Kövesdy Pál gondolatai és Ön iránt érzek.
Tisztelettel: Szabó István, tanár, filozófus, Sarkad.
***
Támogatom dr. Kövesdy Pál javaslatát. Fontos lenne, hogy
a trianoni határon kívül maradt magyarság fiataljai telefonjaikon és táblagépeiken keresztül olyan tartalmak kínálatára
bukkanhassanak, melyek eléjük tárják a nemzeti kultúra
megismerésének lehetõségét. Tanítani és nevelni, örökségünket utódainknak továbbadni a legnemesebb feladatok egyike,
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amelyet a magyarság fennmaradásáért tehetünk. Az internet
adta lehetõségek kihasználása olyan fórumok megteremtésére is lehetõséget kínál, amelyek hóban és fagyban is eljuttathatják a tudást és információt nemcsak a Kárpát-medence
legtávolabbi zugába, hanem világszerte mindenüvé.
Páll István Zoltán, ny. villamosmérnök-közgazdász, Magyar
Ipari Karbantartók Szervezete Felügyelõ Bizottság tagja,
Százhalombatta.
***
Tisztelt Dr. Kövesdy Pál!
Figyelmesen elolvasva a felvetését, teljes mértékben
helyénvalónak ítéljük. Óriási munkának tûnik elsõ hallásra,
bár elképzelhetõ, hogy „rész-anyagok” már készen vannak
aktívan dolgozó pedagógusok munkásságában, így azokkal
lehetne indítani és menet közben születne meg a folytatás.
Nem tudjuk megítélni, hogy ez idõben, munkában, szakértelemben mennyi/milyen ráfordítást igényel, de a pedagógusszövetség (a szerk. ebben fenntartásait fejezi ki) remélhetõleg szakszerûen be tudna segíteni a megvalósításba, megtalálná, vagy ajánlaná azokat a jól képzett, fiatalos gondolkodású szakembereket, akik tevékenyen bekapcsolódnának a
kivitelezésbe.
Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelõs államtitkár
úr munkásságáról csak felsõfokban nyilatkozhatunk. Fáradhatatlan és pótolhatatlan az, amit tesz. Csak köszönet neki is
és a jelenlegi magyar kormánynak is.
Sikeres munkát, sok energiát hozzá! Örvendünk, hogy
ilyen értelmiségiek akadnak, akik nemcsak szóban, hanem
tettekkel is segíteni akarják és tudják kisebbségi fiataljaink
megmaradását és jövõjének alakítását.
Tisztelettel: Szabó-Máthé Ildikó és Szabó- Máthé Barna nyugalmazott pedagógusok, Székelyudvarhely
***
Csak gratulálni tudok a felvetéshez. Igencsak szükséges lépésnek tartom, amivel közel hozhatjuk egymáshoz a
világban szétszórt magyarokat. A messzi országokban
élõk második, harmadik generációja úgy 40-50 éves korában
kezd igazán érdeklõdni a gyökerek iránt, de az ifjúkorban
elvesztett lehetõségeket már nem lehet pótolni. Mi, akiket a
körülmények Erdélybõl Magyarországra, majd Svédországba
vetettek, két lányunkat igyekeztünk magyarnak nevelni, de a
felvetett megoldás így is óriási hiányt pótolhatna, személyiségüket, lelküket gazdagítaná, egész további életüket jó irányban határozná meg. A közvetített tudásanyag generációkon
átívelõ magyarságtudatot biztosíthatna. Minden napos késés
veszteséget jelent. Remélhetõleg lesz politikai akarat és
anyagi háttér ennek a nagyszerû gondolatnak a megvalósítására.
Tisztelettel: Dr. Szabó Zoltán egyetemi tanár, Linköpingi Orvosi Egyetem, Svédország
***
Tisztelt államtitkár úr!
Magam is csatlakozom dr. Kövesdy Pál kezdeményezéséhez, amely a magyar gyermekek-ifjak nemzeti öntudatának egészséges fejlõdése érdekében a kulturált szórakozás és
ismeretszerzés minden lehetõségét (a legmodernebbeket is,
mint amilyen a tévé és az okostelefon) igyekezne jobban
hasznosítani.
Átalvetõ
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A magyarságtudat fejletlen volta némileg másként jelentkezik a felnövõ nemzedékek három csoportjánál. Ezek egyike a hazai ifjúság, amelynek tudatát nemzeti múltunk és jelenünk liberális-baloldali politikusaink általi (lényegében
hamis) beállításai igyekeznek megcsonkítani és eltorzítani,
Ezért fontos, hogy oktatásügyünket népüket (vagyis népünket) szeretõ józan szakemberek irányítsák.
Egy másik csoport az országunk elcsatolt területein élõ,
kisebbségbe került magyar lakosság, a harmadikat pedig a
más országokba kivándoroltak képezik. Számukra Önnek és
hivatalának fontos szerepe van. Ezt szerintem az itt elõterjesztett javaslat elfogadása által gazdagítani lehet.
Tisztelettel
Tóth Károly Antal
Göteborg, 2020. május 31.
(Néhány személyes információ: 1965-tõl Nagyváradon voltam középiskolai tanár. A feleségemmel, Tóth Ilonával a nagyváradi Ady Endre Irodalmi Körben tevékenykedtünk, majd
mindketten az 1982-ben megjelenõ Ellenpontok címû földalatti (szamizdat) folyóirat munkatársai voltunk. Ezt követõen, a
román állambiztonság általi meghurcoltatásom után Magyarországra telepedtünk át, de néhány év múlva az akkor még
mûködõ kommunizmus Svédországba való áttelepedésre késztetett. Azóta Magyarországon és Erdélyben megjelent néhány
esszékötetem, valamint az Ellenpontok anyaga is. T. K. A.)
***
Kedves Pali, ötleted, miszerint a szórványban, de a tömbben is élõ magyar gyermekek, tanulók (de szüleik is) gazdagíthatnák ismereteiket az anyanyelv, történelem, magyar
kultúra terén, éppen most lett a legidõszerûbb. Két fórum is

felmerült a javaslatodban, melyeken keresztül mindez eljuthatna célközösségéhez. (TV, internet,) Mindkettõnek megvannak a szakemberei, akik formába öntenék az oktatásra
szánt anyagot. Az egyik hozzászóló utalt a pedagógus-szövetségre, ezzel kapcsolatban nincsenek illúzióim, itt az országban a NAT-ot is heves ellenvélemények kísérik, hát még ha
fokozottabb nemzeti irányba terelõdne az oktatás. Ám a
határon kívül élõ magyarságra valóban lehetne alapozni. De
ehhez ismerni kellene az adott ország tananyagát a magyarságra vonatkozóan. A magyarországi irodalom- és történelem-tananyaggal párhuzamosan lehetne haladni, mondjuk az
erdélyi korszakok bemutatásával, a kevésbé ismert események, alkotók, mûvek felidézésével, a különbözõ korosztályokhoz igazítva (történelem és irodalom párhuzamosan).
De mindezt csak tanórán kívül, a pedagógusoknak a kötelezõt kell leadni, ez csak fakultatív ismeretszerzés körébe tartozhatna. Ebbe be kell vonni az Erdélyben, Felvidéken,
Délvidéken, Kárpátalján stb tanító pedagógusokat is. A cél,
ahogy mondtad: nemzeti önismeret, értékek megismerése,
az anyanyelv kulturált használata, mindez a nemzeti identitás erõsödését szolgálná.
Az ötleted soha nem volt aktuálisabb, mint éppen most, a
100. évfordulón. Soha nem volt ennek az ügynek elkötelezettebb pártfogója, mint most Potápi Árpád János személyében.
Személye, megszólalása, az ügyek, melyek mellett kiáll,
mindez a reményünket erõsíti. Bizonyára felkarolja, és
támogatja, amit felvetettél.
Serdült Benke Éva tanárnõ, írónõ, Paks
Megjelent, és szerte a Kárpát-medencében nagy sikerrel
bemutatott kötetei:
A meg sem ismert Palágyi (kismonográfia) kiadta a
paksi Pákolitz István Könyvtár 2007.
Elindultam szép hazámba (úti élmények az elcsatolt területekrõl) kiadó Paks Pákolitz István Könyvtár 2008
Erdélyi bárka (történelmi és mûvelõdéstörténeti esszék)
Szekszárd, Babits Kiadó. 2013.
Életem, Erdély (Erdélyi könyvtár -és iskolatörténet) Mentor
Kiadó Marosvásárhely 2014.
Gerinceltörésben (egy erdélyi nemzedék gerinceltörésének története) Mentor Kiadó Marosvásárhely 2018.
***
Potápi Árpád államtitkár Úrnak, tisztelettel!
Magyar anyanyelvük, magyarságtudatunk, és hagyományaink õrzése, ápolása nagy segítséget jelenthetne a dr. Kövesdy
Pál által megfogalmazott sorok.
Nagyon hosszú lenne leírnom az én tapasztalataimat,
melyeket Temesváron, majd itt a Magyarországban hasznosítottam a leghatékonyabban, mint mûszaki tanár. A 18 évnyi
szakoktatói pályafutásom alatt nehéz küzdelmek árán, de
sok tehetséges diákot indítottunk életútjákra. Sok Országos
Innovációs versenyrõl hozták el a legjobb díjakat. Ilyen eredményeket csak egy különleges oktatási stílusnak köszönhettem: megfordítottam az elmélet és a gyakorlat sorrendjét,
máskor pedig párhuzamosan tanítottam a kettõt. A legtöbb
diákom késõbb, azt vallotta, hogy az én tanításaimmal boldogultak jól az egyetemen, mert kreatívabbak lettek. Errõl
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részletes tanácsokat tudnék adni, de, amit én fontosnak találok, az, hogy vissza kell vezetni az oktatásba a kreativitás
alapjait. A kísérletezõ, építõ, alkotó készség a legfontosabb
az innováció számára. Jelenleg túl soknak találom a lexikális,
adatismereti oktatást, és a tantárgyak száma is túl sok. Több
szakosodásra volna szükség, mesteremberek képzésére az
ipar számára. Szükség van a szelekcióra, mert nem mindenkibõl lehet mérnököt faragni. Ez nem diiszkrimináció,
hanem minõségi besorolás és többszintû oktatás.
Sohasem feledtem el, hogy diákjaimnak, hogy ideát beszéljek a hazaszeretetrõl, a magyarságtudatról, elborzasztva
õket, amikor szembesültek azzal, milyen kissebségi sorban
élni. A fent megemlített témakörökben felajánlom tapasztalataimat.
A modern informatika alkalmazása most jól vizsgázott az
oktatásban, még ide is besegítettem. Csak javasolni tudom,
hogy tovább kell fejleszteni a távoktatást, ott ahol lehet, ezáltal a diákoknak több szabadidejük lesz és rugalmasabb a fiatalkoruk.
1989-ben alapítottuk meg Gyõrben az elsõnek bejegyzett
Erdélyi Kört, amelynek titkára voltam 4 évig. Bábáskodtunk
az Országos Szövetség létrejöttében is. Jelenleg a civil egyesület elnökeként, dolgozom az erdélyi szellemiség és hagyományaink megõrzéséért. Több civil szervezet tagja és tanácsadója is vagyok. Temesvárról hozott tapasztalataimmal gazdagítottam a Gyõri Reflex Egyesületet, az Ökoturizmus
támogatója voltam s vagyok. Elterjesztettem „Tündérország” néven az Erdély és a Kárpát-medencérõl szóló elõadássorozatokat, amit 2 könyvem megjelenése is tanúsít.
A világhálón több ezer fotóval gazdagítom a természeti
szépségeink népszerûsítését.
Tisztelettel: Pintye Tamás, tanár, a Gyõri Erdélyi Kör elnöke.
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zetben élni akaráshoz nélkülözhetetlen áldozatvállalás
képessége és az ezzel járó küzdelemben létfontosságú egészséges veszélyérzet is mûködik. Ez teszi megérthetõvé és
élõvé az ismert igazságot: Magyar az, aki ennek hátrányai ellenére is büszkén vállalja magyarságát.
A nemzet megosztva halad egy kényszerösvényen, s mégis
el kell kerülnünk azt a szakadékot, ahova ez vezet.
És ekkor óhatatlanul juthat eszünkbe a költõ váteszi figyelmeztetése: ne hagyjuk a templomot és az iskolát!
Egyházaink megkapják a támogatást és az elismerést
ahhoz, hogy munkájukat Isten dicsõségére és a nemzet javára végezhessék. Igen! A nemzet javára is. Ne feledjük az ellenünk történelmi sikereket elérõk esetében a nemzettel azonosuló ortodoxia hatalmas erejét!
De az iskola is hasonló fontosságú, és ezer szállal kötõdik
isteni küldetésünkhöz.
Ez az a pont, ahol kapcsolódhatunk a Kövesdy Pál által felvezetett témához, melyet már több kiváló magyar nemzettársunk írásban is megerõsített.
Ismerjük az internet jóra és rosszra egyformán felhasználható lehetõségét. Tetszik, avagy nem, de ez a jövõ. A járvány
idején errõl különösen meggyõzõdhettünk, és sikereket is
értünk el általa.
Ugyanakkor gondoljunk sok más mellett csak két sötét
példára. Az arab tavaszra, és közelebb pillantva az ezen eszközt letagadhatatlan sikerrel használó, romboló szándékú
ellenzéki áskálódásra, szervezkedésre!

***
Potápi Árpád János Államtitkár úrnak – Budapest
Tisztelt Államtitkár úr!
Dr. Kövesdy Pál és az õt támogató megszólalások elolvasását követõen megerõsödött bennem egy évek óta dédelgetett
terv gondolata. Igen fontosnak tartom, hogy a Fõszerkesztõ
úr indította el ezt a kezdeményezést, mert az expatriáltak
népes közösségének õ az egyik leghitelesebb, legönzetlenebb, és a gyakorlatban évtizedek óta bizonyító tagja.
Megszoktuk a sok beszéd és a gyéren megmutatkozó cselekvés csüggesztõ párhuzamát. A hass, alkoss, gyarapíts, és az
okoskodj, hangoskodj mérlegének lehangoló elbillenését.
De mára van egy olyan háttere a tenni akarásnak, amely
eddig nem létezett. A keresztény-konzervatív értékekre alapozó és nemzetben gondolkozó kormány, s annak olyan képviselõi, mint Ön! Ez bátorít arra sokunkat, hogy merjünk
nem csak álmodozni, de ötleteket, terveket felmutatva próbálkozni, a magunk szerény eszközeivel is hozzájárulni egy
hatalmas munkához, egy sokak számára egyenlõtlennek
tûnõ, mégis kötelezõ és Istennek is kedves küzdelemhez.
Megmaradásunkról van szó! Ennek pedig alapját képezi a
mindenekfelett álló nemzettudat. Ha ez kihunyt, akkor nincs
kinek megmaradni. Ha ez nem élõ és erõs, megszûnik annak
igénye is, hogy magyarként éljük kurta létünket és nemzetünk újabb évszázadait. Ez az a belsõ töltet, amelyben a nemÁtalvetõ
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Hasonló fegyverrel kell szembeszállnunk, de nem hasonló
töltettel. És itt a keresztény-konzervatív gondolat ötvözõdik
a tudás, az ismeret, az információ fontosságával.
Amit Kövesdy Pál leírt, mind igaz. Az oktatás áldásait minden magyarnak, éljen bárhol a világban, magyar nyelven kell
eljuttatni. Az anyaországi vagy az elszakított, de tömbben
élõtõl, a szomszédos szórványokon át el a diaszpóráig ez által
kell megtartanunk a nemzet számára mindenkit, aki felismeri (éppen ezáltal is) azt, mit is jelenthet a „magyarnak lenni”
gyönyörûsége, annak letagadhatatlan kereszthordásával
együtt is.
Teleki Pálra gondolok most, õ hangsúlyozta, hogy „merjünk magyarnak lenni”. És az erdélyi Albrecht Dezsõnek
Makkai Sándortól Széchenyiig visszanyúló üzenete is szólít:
„merjünk nagyok lenni”. S ennél is pragmatikusabb a Németh
László-i szó: vagy kovász nemzet leszünk vagy elpusztulunk! És
itt a kontinens felrázására gondolt.
Egy ekkora küldetés, melynek isteni és emberi dimenziói
felmérhetetlenek, minden nehézsége ellenére is arra kötelez,
hogy minden eszközzel kapaszkodjunk meg a nekünk szánt
lejtõn, s éppen ebben a centenáriumi évben indítsunk el
valami nagyszerût.
Én kellõ szerénytelenséggel egy, ezt a célt szolgáló intézményt képzelnék el, amelyik az internet segítségével minden
korosztály számára eljuttatná a napi iskolai oktatást, illetve
ezen felül egy másik, szabadegyetem típusú ismertanyag
használatának lehetõségét. Úgy, mintha az online oktatás
szakmailag kidogozott módon állandósulna mindazok számára, akik rászorulnak, segítséget nyújtva azoknak is, akik a
hagyományos módon tanulnak.
Valljuk be, hogy ezzel azt is sikerülhetne elérni, hogy ahol
az oktatás színvonala, sõt szelleme nem az elvárt, a tanuló
lehetõséget kapjon a korrekcióra.
Tisztelt Államtitkár úr! Sokan és nagyon bízunk Kormányunkban és Önben. Azoknak, akik jórészt komoly okkal
kellett elhagynunk a szülõföldet és innen sikerült valamit
visszaadni ama felejthetetlennek, Ön különösen példaképünk. És ez nem üres szólam! Minden megnyilvánulásában
érezzük a hitelességet. Úgy, ahogy azt igazán mi tudjuk megérezni. Ezért fordulunk Önhöz.
Kérem, gondolkodjanak el ezen a lehetõségen. Minden
áldozatot megérhet.
Egy nemezt küldetésének céljai felé nyithatja meg az utat.
Nagy tisztelettel: Dr. Szász István Tas
Hozzászólónk nem szándékozott közölni elismeréseinek felsorolását, de kérésünkre megküldte ezeket. Célunk (mint minden hozzászóló esetében):ezzel is nyomatékot adni gondolatainak.
Dr. Szász István Tas címzetes általános fõrvos, pszichiáter, a
FAKOOSZ örökös tiszteletbeli elnöke, Hippokratész díjas egykori MOK tisztségviselõ, többszörös egészségpolitikai lapalapító
fõszerkesztõ, millenniumi média díjas publicista, a Magyar Írószövetség és Irodalomtörténeti Társaság tagja. Sajtótörténészként a kolozsvári HITEL nemzetpolitikai szemle múltjának és
szellemének kutatója, feltámasztója, munkásságáért miniszteri
elismerésben is részesített, 28 saját kötetes orvos és író. A
Magyar Éremrend Lovagkeresztjének tulajdonosa, Magyar
Örökség Díjas és Márton Áron emlékéremmel kitüntetett múzeumalapító. Leányfalu Díszpolgára.
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***
Régóta az az érzésem, hogy az egyébként rendkívül hasznos informatikai világháló-rendszer egyre jobban eltávolítja
az embereket egymástól és önmaguktól, s ez reánk, magyarokra nézve kiemelten veszélyes, mert a legszétforgácsoltabb
nemzete vagyunk így is Európának. Ezért szívbõl csatlakozom barátom, Kövesdy Pál, az Átalvetõ fõszerkesztõjének a
javaslatához, annál is inkább, mert magam is egész életemben arra törekedtem, hogy az egészséges hazafiságot az irodalom és a mûvészetek üzenetével ébresszem fel az emberekben, otthon Erdélyben, majd itthon Magyarországon. A
technika lehetõségeit vissza kellene fordítani eredeti funkciója felé: a lélek- és tudatformálás, az emberi teljesség, a
tökéletesebb önismeret szolgálatába. S nyilván a magára
utalt szórványmagyarság számára lenne ez a legüdvösebb.
Úgy gondolom, ennek a korszerû hazafiságra nevelõ mûsornak a készítõi pedig éppenséggel a fiatal, tehetséges humán
szakemberek körébõl kellene verbuválódjanak.
Banner Zoltán a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével
kitüntetett mûvészettörténész, író, elõadómûvész
***
Tar Károly „Az iskolák fölöttébb szükséges voltáról” – A
nyugati szórványban élõ magyarok anyanyelvi oktatásáról c.
dolgozata lapunk online-változatának mellékleteként olvasható.
Július 3-án érkezett meg a június 22-i keltezésû válasz a
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelõs államtitkárától, Potápi Árpád Jánostól. Íme ennek vonatkozó része.
...AMI AZ OKTATÁST ILLETI, A VÁLTOZÁS ELKEZDÕDÖTT. AZ ÚJ
NEMZETI ALAPTANTERV MÁR NEM MAGYARORSZÁGBAN, HANEM A
TELJES KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYARSÁGBAN GONDOLKODIK, AMIBEN A
KORMÁNY MINDEN TAGJA HISZ, ÉS AMIÉRT KÜZD. A VÁLTOZÁS VALÓBAN SÜRGETÕ, UGYANAKKOR A LÉPÉSEK JÓL MEGFONTOLT TERVEZÉST
IGÉNYELNEK. ÉSZREVÉTELEIDET ÉS JAVASLATAIDAT HÁLÁSAN KÖSZÖNÖM, AZOKAT MUNKATÁRSAIM OKVETLENÜL MEGVIZSGÁLJÁK. JÓ
EGÉSZSÉGET KÍVÁNVA ÜDVÖZÖL:
POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS
(Fenti anyagot az EKOSZ nevében szerettük volna a címzettnek eljuttatni, ez sajnos gátakba ütközött. A kezdeményezõ (K. P.) lélekben továbbra is az EKOSZ-t tekinti felterjesztõnek.)

Reményik Sándor

Mi a magyar?
(Részletek)
Magyarok voltak Magyarország nélkül,
Magyarok vannak Magyarország nélkül,
Magyarok lesznek Magyarország nélkül.
Két évtizedes idegen keretben
Mi megláttuk az örök lényeget –
Országokat lehet szétdarabolni:
Nem lehet legyilkolni lelkeket!
Kolozsvár, 1941. május 15.
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Szász István Tas naplójegyzetei
Régi és új rabszolgaságról
Amint begerjedt a tengeren túli fekete életek szentségét
zászlajára tûzõ uszítás, majd szinte azonnal felbukkantak
európai követõi is, adta magát egy gondolat: mi közünk
lehet ehhez nekünk, mikor még a jelenkori és múltakban
élt tengerentúli vádlottak sem vádolhatók joggal. Akkori
idõk szokásait, fejlettségi fokát, társadalmi berendezkedését (amely a fejlõdének egy adott lépcsõfokát jelentette)
anakronizmus számon kérni, és ez csak szándékosság esetében, vagy kevéssé képzett tömegek tudatlanságára és indulataira alapozva képezheti vád tárgyát.
Túlzásnak nevezhetjük, de mond valamit, ha azt kérdezzük, miért nem ítélik el az emberevõ õsöket is? Akik pedig
nem nevezhetõk fehér, keresztény, európai képzõdményeknek.
Magyarország soha nem volt gyarmattartó és soha nem
foglalkozott rabszolga-kereskedelemmel, ellenkezõleg
évszázadokon át (nem csupán a szigorúan vett török idõkben) minket hurcoltak rabszolgának. Ennek „emlékére”
senkinek sem jutott eszébe mozgalmat indítani.
De ennél is többet mondhatunk!
Ugyanis az egykori gyarmattartók és az ebben csak kis
részben érintett németek a legújabb kor tulajdonképpeni
rabszolgatartói, hiszen büszkén hangoztatott és „viselt”
jólétükben nem voltak hajlandók az úgynevezett alantas
munkára, és erre önként vállalkozó rabszolgákat hívtak be
országaikba, s ezek nem csak a harmadik világból jöttek,
hiszen megjelent náluk a fegyelmezett munkára sokkal
alkalmasabb kelet-európai munkaerõ is. Ma spárgaszedõknek nevezik ezeket, de sok más munka is rájuk maradt és
marad továbbra is. És az is bebizonyosodott a járvány váratlan tesztje által, hogy milyen módon bánnak e modern rabszolgákkal, hiszen közösségeik az embertelen körülményeik miatt váltak járványgócokká.
Íme, néhány gondolat már elegendõ ahhoz, hogy ennek a
más céllal gerjesztett mozgalomnak az összetettségérõl,
zavarosságáról, mondhatjuk sötét hátterérõl elgondolkozzunk.
Kétség nem férhet hozzá, hogy ilyen õrület spontán nem
jön létre ekkora, több kontinensnyi kiterjedéssel, és ekkora
erõvel. Az elõkészítés volt az igazi feladat. Az, hogy mikorra már a jól „pácolt” nyersanyag készen állt, találtak egy
indokot a startlövéshez, sokkal kisebb gondot jelentett. És
az sem véletlen, hogy ilyen indokot miért éppen most kerestek, amikor az amerikai elnökválasztási kampány, a keresztényüldözés százévente felerõsödõ hulláma, s biztosan más
célok is egybeestek.
A szellemet tehát „kiparancsolták” a palackból.
A kérdés, hogy visszaparancsolható-e még. Mert ha nem,
akkor a nagy kísérlet laboránsai is célkeresztbe kerülhetnek. Ami természetesen számunkra nem vigasz.
A pusztítás mérhetetlen lehet. És minden szempontból!

A gerjesztõk úgy érzik, hogy õk minden körülményt számításba véve (mert ennyire biztosan gondolnak) képesek
megvédeni magukat. A többi pedig nem érdekli õket.
Az anyagi jólét, a hatalom a kultúra csúcsait birtokló,
minden bizonnyal értelmiségi személyekbõl álló erõközpont most a múlt teljes eltörlését kockáztatja, vagy tervezi.
Tagadják, vagyis nem félik az Istent, semmire sem értékelik
az Embert, feleslegesnek tartják a kultúra elért teljesítményeit, s mindezeket összevetve nemet mondanak az erkölcsi
normák szükségességére is. Akkor mi az, ami létük értelmét
jelenti? Csak a pénz? Csak a hatalom?
Józan észszel nem lehet felmérni. De vajon ismerik-e a
józan emberi észt?
Ismét csak arra a következtetésre juthatunk, hogy istennek hiszik magukat.
A vesztük tehát elõre meg van írva. Csak az idõpont ismeretlen.
2020. június 29.

Isten-haza-család
Leányfalu reformátusságának történetében az eltelt 20
esztendõ meghatározó volt. Isten akaratából kaptunk hozzá
megszentelt helyet és elkötelezett vezetést. Valódi közösséggé váltunk, amelyben a hívõ magyar református otthon
tudja és akarja érezni magát.
De honnan ez az igény? Errõl szól a kötet szerkesztõinek
kérdése.
Tudjuk jól, hogy minden lépésünk, életünk minden pillanata, lelkünk minden zegzuga és utolsó hajszálunk is a
Teremtõ nagy és felfoghatatlan akarata szerint zajlik,
mûködik, él.
Emberi észszel mindez felfoghatatlan, de éppen ezért
adatott meg a hit kegyelme.
Hogy magam miként jutottam el ide, azt megköszönni
nem tudom. Hiszen minden úgynevezett rossz és minden jó
úgy történt velem, hogy az épülésemre szolgáljon, elõbbre
vigyen, és egyre erõsebbé tegye hitemet.
A kegyelemnek elsõ jele volt, hogy egy évszázadok óta a
református hitben élõ és minden nemzedékében ezt az egyházat szolgáló családba csöppentem. Amit természetesen
csak késõbb foghattam fel. De a keresztségben a hit mellett
már a magyarságom fontossága is megmutatkozott. Hiszen
kisebbségben jöttem a világra, sorsomban pedig az erdélyi,
sajátosan magyar ökumené is korán jelentkezett, amikor a
református keresztség után házunkat, a Hitel otthonát – az
ott Erdély értelmiségének jeleseivel együtt gondolkodó –
Márton Áron római katolikus nagy magyar püspök is felkereste és megáldott a „légy jó magyar ember” szavakkal.
A háború során csodák sora kísérte lépteimet, s többször
is a manapság csak véletlennek nevezett szerencsének
köszönhettem életemet.
Utána a román nemzeti kommunizmus évtizedeinek
Átalvetõ

EKOSZ–EMTE
megaláztatásai közben bekövetkezett traumák sorra csak
megerõsítettek. De az Isten házát a tilalom idején sem
kerültük el, és fõgondnok apámmal vasárnaponként ott
ültem a Farkas utca õsi templomában, egy oldalsó stallumban.
Bevallom, ezért választottam Leányfalun is az oldalsó
padot, s csak most kapcsolok, hogy itt is egy fõgondnok
mellett ülök.
Ami ezt követõen történt, olyan sorozata az irányt adó
csodáknak, amirõl itt nincs hely beszámolnom. De a
Gondviselés sorra olyan feladatokat adott, amelyekre soha
nem gondoltam, hogy alkalmat, sõt erõt, képességet és idõt
kapok.
A mai elanyagiasodott világban hihetetlen, de minden,
ami szolgálat volt, gyakorlatilag az úgynevezett „semmibõl”
lett. S amint sorjáztak a feladatok, és ahogyan megvalósultak, egyre több hálát éreztem azért, hogy nem büntetések
figyelmeztetnek utamon, hanem a kegyelem hihetetlenül
sûrû és valóban a csodák világába tartozó sora bizonyítja,
hogy az Örökkévaló fogja a kezemet.
Mára életem nagyobbik részét már nem mint kisebbségi
és egy azonos helyen a leghosszabbat, közel 34 esztendõt,
Leányfalun éltem meg. Tanúja voltam templomunk születésének, s az ezzel kapcsolatos kegyelmi pillanatoknak.
Közösségre találtam, melyet minden erõmmel próbáltam
szolgálni itt helyben, és amennyire lehetett, ama nagyobbal
együtt. Hiszen közösségekbõl épül fel a nemzet. S ha a
nemzet építõkövei a hit erejét felismerõ közösségek, akkor
eleget tehetünk annak az isteni parancsnak, hogy a család
mellett a hazát is szolgáljuk.
A kereszténység nagy nyomás alatt éli legújabb évtizedeit, s benne a magyar keresztények, a magyar egyházak is. A
védekezés mindnyájunk feladata. Mindenkinek a maga
területén, hívõ keresztény és becsületes magyarként kell
adnia képességei legjavát. Talentumainkkal el kell számolnunk. S ha ezt tesszük, akkor egyszerre szolgáljuk az Urat
és azt a kis hazát, amelyet reánk bízott. Hiszen tudjuk jól,
ha nem így volna, már régen nem lennénk.
Leányfalu. 2020. július 4.

Nyugat-kelet régen és ma
Sokadszor és sokat, s mégsem elégszer emlegettük, hogy
a kimondhatatlanok háttérhatalom néven emlegetett karmesterbrigádjának hûséges kiszolgálója, ama annyit csodált
és vigyázó szemeink tekintetével simogatott Nyugat mit is
jelent valójában múltunkban és jelenünkben. Végre eljutottunk a felismerésig, és jövõnkre gyakorolt befolyásukat
megpróbáljuk csökkenteni.
Mert a múltban magunk védelme mellett értük is vérezve
s ebben általuk méltánytalanul ritkán támogatva, sõt olykor
ármányosan és látszólag ellentmondásos módon akadályoztatva is (lásd a feledhetetlen francia tüzérséget Mohácsnál
török oldalon), biztosítottuk számukra a lehetõséget a világ
felfedezésével és gyarmatosításával foglalatoskodni és egymással nyugodtan marakodni.
Nem esek a napjainkban szokásos anakronizmus hibájá2020. szeptember
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ba. Tudom, hogy ezt akkor nem mai mérce szerint ítélték
meg. Akkor ez nem volt rablás. Jogosnak tartották.
De a gondolatmenet ezen pontján a magyar emlékezet
ismét jogosan háborog. A mi még jó hétszáz évekkel elõbb
és szövetségi alapokon folytatott úgynevezett kalandozásainkat miért nevezik rabló hadjáratoknak idegen, s olykor
még erre örömmel vállalkozó saját források is?
Szóval a Nyugat: igen, õk akkor meggazdagodtak és gyarapodtak, emberben és anyagiakban. Mi meg fogytunk és
szegényedtünk. El- és lemaradtunk. S azóta a csodált égtáj
immáron lenézõ és csak jó esetben elnézõ tekintete verõdik
vissza vigyázó, bámuló pillantásunk nyomán.
Ahogyan a gyarmatok esetében nem számítottak a módszerek, úgy vetült ránk ennek szelleme a kontinentális
viszonyok adta könnyített formában. A hozzánk viszonyulás
e szellemének aztán fájdalmasan konkrét következményei
is sújtottak.
Egyszerûbben fogalmazva a gyarmati és a félgyarmati
szemléletrõl beszélhetünk. S ez a szellem ott világított az
egyszerû szemekben is.
Fel- és kihasználtak, és ebben a háttérhatalom hûséges
kiszolgálói voltak, mert adva volt számukra az az életszínvonal, amely aztán elpuhításuk által most kezdi megbosszulni magát. Bizony az is csapda volt. Aranycsapda.
Õk azonban nem tudják, nem érzik még most sem.
Mintha keveset háborognánk azon, hogy eljutottak a kétsebességes Európa tervéig is. És mintha ritkán szembesítenénk õket azzal, hogy amit tõlük kapunk, az csak egy része
annak, amit rajtunk nyertek és nyernek folyamatosan.
Folyton az uniós pénz bûvöletében élünk. Azt például nem
kell egyetlen munkaterület esetében sem hangsúlyozni, ha
az a mi pénzünkbõl épül! Vegyük végre tudomásul, hogy
mindkét esetben saját veríték épül a falakba.
És mi történik már megint? Ismét velünk akarják megfizettetni saját eddigi és jövõbeli jólétük árát. A sokat vitatott
kölcsönt alighanem fel fogják élni, délen szinte biztosan.
Ebben nagy a gyakorlatuk. Nekik szabad eladósodni.
Nekünk pedig a felzárkózásért folyó munkában, a náluk
elvárt életszínvonalat alulról sem szagolva kell küzdenünk
és közben szolidaritást vállalnunk azokkal, akik soha, de
soha nem voltak szolidárisak velünk. Egy esetre hivatkoznak folyton. Csakhogy tévesen. Mert ha a migránsokkal egy
szinten merik emlegetni a nekik csak nyereséget jelentõ 56os emigrációt, akkor ne merjék azok befogadásával folyton
betömni a szánkat.
Ez a helyzet kontinensünkön a Nyugat és a Kelet viszonya
dolgában. Szenvedéseink most elõnyünkre vannak, mert
sokat tanultunk belõlük. Fõleg türelmet és munkát, no meg
veszélyérzetet. Féltve óvott jólétük viszont most õket veszélyezteti. Vakon rohannak vesztükbe.
Mi azonban nem örvendezünk ezen. Nem csupán, mert
nem szokásunk, de nem is érdekünk. Ugyanis magukkal
ránthatnak a szakadékba. És ezért mindent meg is próbálnak ellenünk, vagyis önmaguk ellen.
A Háttérhatalom karmesterbrigádja kotta nélkül tudja a
dolgát. A büszke Nyugat-zenekar pedig kottából követi azt.
2020. július 14.
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Ágoston András jegyzetei
Kihívó cinizmus
Leginkább ez a válasz arra, ha Magyarországon a hatalomba került balliberális tisztségviselõket igazolt, vagy annak
tartható bírálat éri.
Szembetûnõ példa erre a nemzetünk büszkesége a
Széchenyi Lánchíd.
A jó eséllyel igaz tények: a híd állapota rossz, egyre romlik. A másik, hogy a javításhoz szükséges pénz már tavaly
rendelkezésre állt.
Ennek ellenére Karácsony Gergely cinikus nyugalommal
ismételgeti, a híd körül azért nincs mozgás, mert a kormány
nem hozott döntést arról mennyivel lenne hajlandó beszállni
a költségekbe.
Mosolygós arca magabiztosságról tanúskodik. Annak az
embernek a rendíthetetlen nyugalmáról, aki ugyan nem
ismeri magát a problémát, de azt tudja, hogy magatartásával
egy külsõ intenciónak, valami felsõbb hatalomnak tesz eleget. Mi több, biztos benne, hogy ebbõl az egészbõl neki személyesen semmiféle baja nem származhat.
Mi az oka a kormányzat végtelen türelmének, ha a balliberálisok állandó provokációiról van szó? Hacsak nem a
kormányzati felelõsség maga. Hogy a probléma megoldását
célzó törekvés náluk minden pillanatban elsõdleges jelentõséggel bír. Van nekik gondjuk így is elég. A kétharmad ereje
nagy, de lassan számolni kell a következõ kétharmad megszerzésének a szükségességével is.
A balliberális budapesti vezetés, kihívóan cinikus viszonyulása nem érthetetlen. Különösen, ha tudjuk, Soros már folyósította az elsõ millió dollárt. Névleg a vírus elleni küzdelemre, lényegében már a legfontosabbra, a 2022. évi parlamenti
választásokra készülõ balliberális ellenzék felkészülésének
segítésére.
Voltaképpen jó, hogy Soros kezdeményezett. Ha valaha
világos volt egy-egy választás tétje, akkor erre a soron következõ magyarországi parlamenti választás jó példa lehet.
Ha elõbb nem, akkor a választási kampány közeledtével
mind sürgetõbbé válik a sorozatos kihívásokra adott kemény
válasz szükségessége. Ez az, amire lassan már a nemzeti
oldal leghûségesebb szavazói is várnak.
Hogy a hatalom oldaláról is nevén nevezzék a gyereket.
Mert ami árulás az árulás. A nemzetárulás is az, csak a legnagyobbak közül való. Ha azonban ez a minõsítés a találó, a
kampányban élni kellene vele. A miheztartás végett.
Mert a legfontosabb: a kihívó cinizmus a demokráciában,
a nemzeti és a nemzetellenes erõk viadalában nem válhat
sikeres fegyverré.
(Június 18.)

A magyar kártya
Ami biztos: Magyarország támogatási politikája, növelve
egyben az ország politikai súlyát, a szomszédos államokban
megnyitja a közös gyarapodás lehetõségét. Jó alapja lehetne

ez a helyi többség kisebbségek iránti viszonya megváltozásának. Lehetne, de mégsem. Pontosabban, Vannak ugyan lényegi változások is, de a kisebbségek komfortérzése csak
igen lassan változik. A többi között azért is, mert a magyar
kártya alkalmazása a helyzettõl függõen (túl) könnyen elõkerül, akár a helyi hatalom szereplõinek a politikai színtéren
folytatott huzakodása során.
Javíthat-e Magyarország a jelenlegi helyzeten? Van ahol Szerbiában például - máris fontos eredményeknek lehetünk
szemtanúi, de tény, hogy a Kárpát-medencében élõ magyar
kisebbségek nem ritkán nyomás alá kerülnek. Nem csoda,
hiszen a hosszú évtizedek szomorú tapasztalatai érzékennyé,
nem egyszer gyanakvóvá, igen, bizalmatlanná teszik õket.
Jó, de mit tehetnek a kisebbségek, a kisebbségi vezetõk?
Ha mellõzik az egységes fellépést, szinte semmit, vagy
nagyon keveset. Egység nélkül szinte egyszer sem kerülhetik
ki a mesebeli helyzetet: a hoci-nesze játékban mindig a helyi
többség kerekedik felül.
Mi lehet mégis az egységes fellépés alapja? A harminc éves
tapasztalatok azt mutatják, hogy a kisebbségi közösség, amíg
nincs önálló jól felépített és hangosan támogatott autonómiamodellje s nem követelheti a kettõs állampolgárságot,
gyakorlatilag nem éri el a helyi többség politikai érzékenységi küszöbét. E nélkül meg legfeljebb részleges jogérvényesítés lehet.
Jó tudni, hogy a Fidesz-KDNP pártszövetség nemzetpolitikája eredményeként a kettõs állampolgárság két kivétellel
már megvalósult. A magyar kormány nyíltan támogatja az
autonómiához való jogot. Többet a magyar nemzet egészének érdeksérelme nélkül a jelenlegi helyzetben talán nem is
tehet. Lenne hát ok a Nemzeti Együttmûködés Rendszerének (NER) alkalmazására, nem is kevés.
Szintén harminc éves a történelmi tapasztalat, hogy a
kisebbségi közösségek nem tudnak megegyezni, milyen autonómiaformát kívánnak. Jóllehet nem fér kétség hozzá, a
területi és a nemterületi autonómia egyszerre megvalósíthatatlan, harminc éve nincs konszenzus arról, melyikkel kellene kezdeni. Sõt, az sem vált egyértelmûvé, hogy ha a döntés
megszületne is, hadrafogható, a legszélesebb rétegek számára érthetõ, négy-öt gépelt oldalon bemutatható autonómiamodell nélkül nincs alapja a kisebbségi követelésnek.
Itt lenne szükség az egyetértés kimunkálására alkalmas, a
NER adta keretekre.
Az Orbán-kormány állandóan kezdeményez. Felnõnek-e
hozzá a kisebbségi vezetõk? Van választásunk? (Július 4.)

A viadal
Az egyik oldalon ott állnak a Soros-hálózat, a szabadkõmûvesek, a háttérhatalom, azaz a globalitás katonái. A másikon a “fehér, keresztény, heteroszexuális férfiak (és nõk)”, a
nemzetállami gondolat képviselõi. Mindkét oldal õszinte és
kemény. Jellemzõ a szembenállásra, hogy Soros és övéi
egyre inkább csak felemelt sisakrostéllyal jelenhetnek meg a
nyilvánosság elõtt. Két a világrendet átalakítani „hivatott”
Átalvetõ
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szellemi és pénzzel bélelt irányzat egymásnak feszülésére,
csak valamikor a hidegháború idején volt utoljára példa.
Ma, a nagy átrendezõdés idején a globalisták oldalán ott
van a pénz, a paripa, a fegyver. Ellenükben két nagy erõ hat.
Az egyik, hogy miközben a társadalmakat megnyomorító
kíméletlen háborút folytatnak, maguk a jótékony homályban
szeretnének megmaradni, ami lehetetlen. A másik, hogy céljuk, a falanx-mentalitás elterjesztése a közép-európaiaknak
nem felel meg. A nemzetiek fõ fegyvere a szabadságvágy, a
szuverenitásra támaszkodó jogszemlélet. Ha az eszmék eljutnak hozzájuk, ez a szavazók legszélesebb rétegeit is a nemzetiek oldalára fogja állítani.
Itt állunk most.
Ebben a helyzetben kell megküzdeni a primátusért. Egyre
inkább nyílt küzdelemben, kilépve az érvek mezejére. Úgy,
hogy egyelõre mind a két oldal ragaszkodik a népfelség elvéhez. Miközben demokrácia-felfogásuk igencsak különbözik.
Minderre figyelemmel viszonylag rövid idõ alatt el kellene
jutni a következõ hét évre szóló EU költségvetésig, a hétszázötven milliárdos stabilizációs víruskölcsön felvételéig, s
nem utolsó sorban a migránsügy megoldásának minden
uniós tagország számára elfogadható stratégiájáig.
S ott van az Amerikában terjedõ, a feketék és a fehérek
ellentétén alapuló új rasszizmus, melynek rombolása egyre
kiterjedtebb. Amerikában a koronavírus újabb hódítása is
megállíthatatlannak tûnik.
Ebben a pillanatban nem úgy néz ki, hogy az Európát és a
civilizált világot nyomasztó gondok egycsapásra megoldódhatnak. Nem, mert a hosszú távú nemzeti érdekeinek sérelmét sem a nagyok, sem a kicsik nem vállalják. A társadalmi
feszültségek pedig robbanással fenyegetnek.
(Július12.)

Bemelegítõ
Bemelegítõ a kampányra augusztusban több mint másfél
évvel a választások elõtt? Úgy látszik igen. A nemzetellenes
baloldali-liberális ellenzék frusztráltsága berobbanás elõtti
állapotokra utal. Egyelõre csak a ballib oldalon, de mégis
érdemes odafigyelni. Nemcsak Budapest elvesztése miatt.
Sokkal inkább a máris viharrá erõsödõ nemzetközi nyomás
az, amire oda kell figyelni. Látni kell, hogy a nemzeti oldal
rendszerváltozás óta eddig nem látott intenzitású választási
kampánnyal néz szembe.
Van, amit nem lehet idõben elkezdeni. Meg kell találni a
durva provokációk ellenszerét.
Magyarország és nemzet egészének további felemelkedése
sorskérdés, amit csak az új kétharmad biztosíthat. Miután a
magyar kormány tizenkét éves kétharmadon alapuló teljesítményét ma már senki nem képes lesöpörni az asztalról, s ezt
józanabb pillanataiban az ellenzék, illetve annak megmondó
emberei is legalább hallgatólagosan elismerik, a FideszKDNP pártszövetség reális választási célja az újabb kétharmados gyõzelem lehet…
A jövõt fürkészve, a viharfellegeken is túl, észre kell venni,
hogy az elkövetkezõ tíz-tizenöt évben le lehet zárni a szélesebb értelemben vett kultúrharcot, amely sok évszázadon át
fékezte a magyar nemzet felemelkedést. Azt kell elérni, hogy
a jelenlegi külföldrõl hathatósan támogatott balliberális
2020. szeptember
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ellenzék a nemzet sorskérdéseiben hozott döntéseket hatékonyan ne veszélyeztethesse. Legyen tarka-barka a magyar
politikai elit, de benne a balliberális nézetvilág legfeljebb
egyike lehessen a kicsi hervatag virágoknak.
Ezért kell ügyelni már a balliberális bemelegítõre is.
Szelíden, de határozottan kell már az elejében jól megnyesni a – törvényekbe ütközõ – provokáción alapuló stratégiát,
amelyet õk azért szorgalmaznak, mert elõnyt remélnek
maguknak. Nem mintha okosabbak lennének nálunk, de úgy
gondolják, hogy a balliberális demokrácia felfogás buzogányát, persze külsõ segítséggel, õk nagyobb erõvel képesek
forgatni.
Legelõször a hibás lépéseiket lehetne maró szatírával
fogadni, felkínálva egyben a konzervatív, a nemzeti szuverenitáson alapuló világlátás kézzelfogható elõnyeit.
Visszahozva s anyagilag is megbecsülve a szorgos munka
becsületét. Megõrizve így a politikai élet legfelsõbb szféráit a
látványos romlástól.
Kellõ szerénységgel, de okkal lehet kiemelni és kampánytémává tenni a tényt, hogy a magyar miniszterelnök olyan
emberi és politikusi kvalitásokkal rendelkezik, melyeknek
köszönhetõen Magyarország a nemzetközi politikai színtér
fontos játékosává vált.
Nincs okunk szégyellni a Kárpát-medencében élõ magyarok határmódosítás nélküli politikai integrációjában elért
sikereket, a kettõs állampolgárságot, s az egész nemzetet
átfogó kapcsolatrendszer meglétét. S annak az összetett
nemzetközi viszonyok közötti látványos fejlõdését. Ebbõl a
szempontból nézve, a V4-ek sikerei különösen értékesek.
Végül, de nem utolsó sorban: a családpolitikában elért
szívmelengetõ eredmények, s a megnyilvánuló nemzetközinek mondható tisztelet, egészében azt is bizonyítja hogy az
Orbáni illiberális modell megvalósítható.
Sõt, követhetõ is.
(Augusztus 12.)
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Amíg élünk, szavazunk
Nem vagyok naprakész a magyar politikai életben szereplõk névsorával. Számomra új név a Kádár Barnabásé, ezért
utánanéztem az interneten. Ez a jövõkutató, adatelemzõ,
CEU-t járt fiatalember azt ajánlja, hogy mi, idõsek, ne menjünk el szavazni, bízzuk a jövõt rájuk, ha már az unokáink
úgy is ellenünk szavaznak. (Történetesen az én négy unokám
ugyanarra szavaz, mint én) Ezen az indítványon kívül most
már azt is tudom, hogy Kádár Barnabás a Momentum nevû
új ifjú gárda alapító tagja.
Róluk viszont már tudok néhány dolgot. Elsõsorban azt,
hogy nekik nem kellett az olimpia Budapesten, és tettek is
ellene. Nagy ünnepség volt náluk, amikor összegyûlt a 260
ezer aláírás és a kormány lemondta az olimpiát.
Azt is tudom, hogy az õ szótárukban nem szerepel a hazafi, vagy a patrióta szó, hanem csak a populista. A mi idõs társaságunkban viszont szerepel a patrióta szó, méghozzá
abban az értelemben, ahogy azt Illyés Gyula megfogalmazta
a Herder-díj átvételekor mondott beszédében: „A nacionalista jogot sért, a patrióta jogot véd”. (Egy zárójel erejéig megjegyzem, hogy bennünket mostanában nemcsak populistának, hanem nacionalistának is bélyegeznek brüsszeli nagyokosok, pl. Donald Tusk, Manfred Weber, stb.. Kérdem én,
kinek a jogát sértjük mi azzal, hogy meg akarunk maradni
annak, akik vagyunk?) De milyen jogot véd a patrióta? Az

önazonossághoz, a haza szuverenitásához, integritásához és
megmaradásához való jogot. És ezt nem populizmusnak,
hanem, uram bocsá, hazafiságnak hívják. És ezeket a jogokat
bocsátja naponta áruba az Európai Egyesült Államok bûvöletében, a momentumos Cseh Katalin és Donáth Anna, másokkal egyetemben. Ezért kampányoltak szlovák pártnak
Szlovákiában, és román pártnak Erdélyben, az ottani magyar
pártok ellenében, és ezért tesznek keresztbe annak a nagy
többségnek, amely felhatalmazta a magyar kormányt a nemzeti érdek képviseletére.
Olvastam az interneten, hogy milyen iskolákba jártak, de
azt nem, hogy ki és mire tanította magukat. Nekünk a tanító
néni Nagyváradon, II. általánosban feladta, hogy ki tud több
Petõfi-verset megtanulni. Attól kezdve lettem büszke arra,
hogy magyarnak születtem.
Ma már nem vagyok olyan büszke, inkább hálás, hogy ezt
a nyelvet beszélem, hogy szellemi és történelmi hazám a
Kárpát-medence, benne Erdéllyel, Partiummal, Magyarországgal, ahol 82 évemet leéltem; 58 éve ugyanaz a magyar
asszony a feleségem, vannak gyermekeim, unokáim és dédunokáim. Néha azért büszke is vagyok a magyarságomra, ha
szellemi nagyjainkra vagy sportolóinkra, pl. a velem egyidõs
Balczó Andrásra gondolok. És melegség öntötte el a szívemet, amikor egyik, egykori 95 éves falusi szomszédasszonyom Petõfi-verseket idézett nekem.
Mi az még, amit maguk az olimpia ellehetetlenítése mellet
produkáltak? Füstbombákat robbantottak és bemaszatolták
a köztársasági elnök székhelyéül szolgáló palotát.
Fenyegetõztek, jól bevált bolsevik módon, hogyha maguk
gyõznek, menekülhetnek a fideszesek.
Mivel foglalkoztunk mi, 80-on túliak a maguk korában?
1956-ban lélegzetvisszafojtva drukkoltunk a magyar forradalomnak Marosvásárhelyen, vért akartunk adni a pesti srácoknak, diákoknak. Felvettük magnóra Tamási Lajos: Piros a vér
a pesti utcán c. versét. Szorgalmaztuk a valódi, kétirányú
megismerést románok és magyarok között, javasoltuk a
kötelezõ orosz nyelv-tanulás fakultatívvá tételét. Mi lett
ezeknek az eredménye? Többünket exmatrikuláltak az egyetemrõl. Gyárakban, bányában dolgozva verekedtük vissza
magunkat az egyetemre. Fiatal szülõkként minden áron
magyar iskolába akartuk adni a gyermekeinket, és meg is
küzdöttünk ezért. (33 évesen véresen komoly, bukaresti versenyvizsgával kerültem be Váradra) Magyarként akartunk
megmaradni. Sajnálhatják, hogy maguk nem ismerik ezt az
érzést. Pár év Ceausescu-diktatúra észre térítette volna magukat.
Õrizzen meg bennünket a Jóisten, vagy a sors, hogy a
maguk kezébe kerüljön ennek a nemzetnek a jövõje. Vannak
más fiatalok is ebben az országban.
Egyetlen dolgot ajánlok maguknak: olvassák Petõfit,
Aranyt, Adyt, József Attilát, Radnótit, Szabó Lõrincet, Kányádi Sándort, meg a többieket, és meglátják, hogy milyen
csodálatosan szép magyarnak lenni.
2020. július 19.
Dr. Kiss András,
ny. belgyógyász és kardiológus fõrvos
Átalvetõ
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Nyílt levél (nem csak) Fischer Ádámnak
(A megszólításból mellõzném a jelzõket, mert valahogy
nem tudom leírni a tisztelt, még kevésbé a kedves szót.
Tehát:)
Uram, Fischer Ádám! Ön kijelentette, hogy Magyarország
nem ezerszáz, csupán száz éves. Magyarán (már ha érti ezt a
nyelvet): Trianon az egyetlen valóság, minden más törlendõ.
Nos, több száz hanglemezem között ott vannak az ön felvételei is, melyekben eddig nagyfokú rendet és logikát véltem felfedezni, ezért fel kell tételeznem, hogy az ön agyában
is rend és logika van. (A lélekrõl alább szólnék.) Akkor hát
ennek a rendnek és logikának mentén indulnék el a következtetések útján.
Kiinduló pontunk tehát: Magyarország száz éves, ezért
nem létezik semmi, ami elõtte volt. Ez nyilván képtelenség,
marad a másik, szintén logikus következtetés: csak az nem
létezik, ami azon kívül, a száz éves határokon kívül van. Nem
létezik sem Arany János, sem Madách Imre, sem Ady Endre,
de jaj! - nem létezik sem Liszt Ferenc, sem Bartók Béla, és
tovább maradva a zenészeknél: Goldmann Károly, Lehár
Ferenc, Ligeti György, Cziffra György, vagy szûkítve a kört,
kollegái: Solti György, Fricsai Ferenc… Nem folytatom.
(Azért Dsidától ide tolakszik valami, külön az ön számára:
Epévé változzék a víz, mit lenyelek, / ha téged elfelejtelek!
/Nyelvemen izzó vasszeget / üssenek át / mikor nem téged emleget / Hunyjon ki két szemem világa, / mikor nem rád tekint, /
népem, te szent, te kárhozott, te drága!)Akkor vajon most mi
van, pontosabban mi nincs meg önben? Mert valami itt nyilván megbomlott. Vagy a logika, vagy a lélek. Vagy mindkettõ. Ha van önben logika, akkor ön ki kellene törölje lelkébõl
mindazt, amit a fenti nevek
jelentenek nemcsak a magyarság, de a világ kultúrájában is.
Neves zenészként ez a kultúra
azért mégiscsak ott kell létezzen önben, tehát csak a logikának kellett kibicsaklania. Vagy
– és ez tûnik valószínûbbnek olyan pusztítást végzett önben
a gyûlölet, hogy kitörölte mind
a logikát, mind a lelket. És ez
rettenetes. Mi maradt akkor
önbõl? Eltûnt egész zenészi
életmûve, és maradt az a szerencsétlen porhüvely, ami ma
van, holnap nincs? Tényleg
csak egy maréknyi por. Meg a
sosem voltnak, az elszalasztottnak üzenete: az epe, a vasszegek, a szemek kihunyása.
Persze, lenne még egy
magyarázat, talán a valódi:
önnek semmi köze ehhez a
néphez, de akkor miért ez a
nagy gyûlölet? Ami miatt gyõzött önben a pusztítás szelle-
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me, gyõzött Lucifer Ádám fölött! Mélységes részvétem. És
részvétem nem csak az embernek, de a zenésznek különösen. Mert akinek hivatása lenne a harmónia megélése és
átlényegítése, annak végzetes a lelki diszharmónia.
Márpedig a gyûlölet a legnagyobb lelki diszharmónia.
Nem firtatom eme gyûlölet okát, hátterét, de nagyon szeretném, ha eljutna önhöz a tény: ma már más idõket élünk.
Fogadja el a kinyújtott kezeket, melyek segítségével kiemelkedhet e lelki bugyrokból, és élete, mûvészete új, szabadabb
dimenziókat kaphatna. Ahol találkozhat majd az igazi, ezerszáz évnél is mélyebb Bartókkal, Kodállyal, ez esetben tisztelt Fischer Ádám!
*
A címbeli „nem csak” köre igen tág és unalomig ismert.
Kezdve magától Luciferkótól, végig számos kiszolgálójáig.
Nekik nem fejezem ki részvétemet, bennük nincs lelki diszharmónia, õk teljes harmóniában élnek a gonosszal, hiszen a
gyûlölet keltését és közvetítését szívvel-lélekkel, örömmel és
szemmel láthatóan kéjjel élik és gyakorolják. Veszteségérzet
nélkül. Egyszer aztán, összejõve gazdájuknál, megtarthatják
sikerbeszámolójukat, boldogan lubickolva a fortyogó szurokban.
Szekszárd, június 8.
Kövesdy Pál
(Az írást eljuttattuk egyik, ikonikusnak tekintett központi
napilapunknak. A válasz: „Az írás tetszik, de nem illik profilunkba, mert stílusa túl kemény.” SZIT megjegyzése: a F.Á-é
nyilván puha. A folytatást rábízzuk olvasóinkra. )
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A koronavírus
erkölcstana
Ma már számos értelmiségi, elismert szakember leírta,
kimondta, hogy a világ fejlõdésével fordított arányban, exponenciálisan csökken az erkölcs. Másképpen fogalmazva: nõ
az erkölcstelenség. Úgy másfél évtizeddel ezelõtt, azaz elég
régecskén egy olyan becslést olvastam, miszerint naponta
átlagosan kétszer hazudik egy ember. Eddig maszk nélkül
tette, nyílttéri játszmákkal, avagy magába roskadtan.
Többnyire embertársai elõtt, közösségekben, hidegvérû füllentésekkel és a szándékot elterelõ mimikával. Miközben
csupán a maszkabálokon, karneválokon, farsangi mulatságokon leplezte álarccal valós önmagát, és másokra bízta, hogy
felfedjék kilétét. Ma munkahelyeken, üzletekben, templomokban, filmfesztiválokon, ballagásokon kötelezõen elõkerül a maszk. Többnyire gyûrötten valamelyik nadrágzsebbõl
vagy a retikül mélyérõl. Talán éppen a rúzs és a szemöldökceruza közül. Lassacskán életünk mindennapi kellékévé
válik. Nem esik jól, nehezen kapunk levegõt, párásodik a
szemüvegünk (a gyengén látók száma is növekvõben van), de
ránk kényszerítik. Pedig hordtuk, eddig is hordtuk.
Láthatatlanul.
Nem-e jobb tapintható maszk nélkül védetten és biztonságban élni? Avagy, láthatatlan maszk nélkül igazul és becsületesen? A láthatatlan maszkviselés megnövekedett az
erkölcs csökkenésével, miután az etikai ismeretek elsajátítását már rég kivették a kötelezõ tantervbõl, pedig nagyszüleink ellenõrzõjében a legelsõ tantárgy neve így szerepelt:
erkölcstan. Akkoriban az erkölcs elöl helyezkedett el az
értékrendben, fontosabbnak bizonyult a jognál, és bár az
ember mindenkoron gyarló volt és lesz, a társadalmi rendszer, az egyház vagy egyszerûen maga a – kihívásokban szegényesebb - szokásrend nagyobb ellenõrzõ szerepet jelentett. Mára a jog számos kultúrában legyõzte az erkölcsöt,
kiváltképpen a keresztyén világban. A már említett világfejlõdés, a demokrácia kiteljesedése, a jogrendszer bonyolult
kibõvítése által. Idõnként az az érzésem, hogy paradox
módon a jogrendszer azért vált ilyen bonyolulttá, hogy még
erkölcstelenebbé tegye a világot. A jog egyre gyakrabban a
hatalom, a gátlástalan ember eszköze érdekei fenntartása céljából az alárendelttel, az erkölcsössel
szemben.
Pedig még nem felejtettük el az ugyanazon gyermeket követelõ két anya elõtt hozott salamoni döntést, miszerint a csecsemõ elfelezésének elrendelése
nyilvánvalóvá teszi, hogy ki a valódi anyja. Vagy, aki
Indiába látogat, a maharadzsák egykori palotáiban
megtalálja az ítélõszéket és az elõtte levõ márványasztalt, ahol bonyolult jogszabályozási cikkelyeket
mellõzve, az érintetteket meghallgatva igyekeztek
gyors és bölcs döntéseket hozni. A múlt értékeit
megõrzõ paloták ezen beszögellései nemcsak mûvészeti értéket képviselnek, hanem felidézik a kor
szintjén nyújtott erkölcsi tartást. Amikor inkább az
erkölcs gyõzött a jog felett, bár igazságtalanság min-
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denkor bõven elõfordult, és az esküdtszékek nem feltétlenül
„minden hájjal megkent” bírákból álltak.
Egyre fokozottabban álszentté és képmutatóvá vált a mai
világ, bár farizeusok mindig léteztek. Kétarcúvá, sokarcúvá
lett az életünk. Bizony, a világon jelenleg legismertebb élõlény, a koronavírus megérkezte elõtt is sokan hordtak a zsebeikben vagy a retiküljükben képzeletbeli maszkot, maszkokat, hogy a helyzet függvényében valamelyiket láthatatlanul
az arcuk és valódi megnyilvánulásaik eltakarására használják. Sokszor az erkölcsöt mellõzve, a jog nevében. Hogy
maszkjaik esetleges felfedése esetén dacoljanak az idõvel,
elhúzzák az ítélkezést, lassítsák az igazságszolgáltatást, és
ilyen módon is a jog nevében igyekezzenek diadalmaskodni
az erkölcs felett.
A jelenlegi világjárvány során több-kevesebb sikerrel és
következetességgel alkalmazott jogi szabályozások alátámasztják a jog szánalmas gyõzelmi törekvését az erkölcs
felett. Hiszen a világon naponta többen halnak meg éhezõ és
ivóvizet nélkülözõ személyek, mint nálunk fél év alatt koronavírusban megfertõzöttek. Miközben a kötelezõ maszkviselés a koronavírus-statisztikák visszaszorítására irányul, nincsenek adatok arról, hogy hányan haltak meg és mekkora
lesz a korai halálozás elhalasztott mûtétek, idõben meg nem
érkezõ egészségügyi szolgáltatások, az orvoshoz való fordulás gátlásai miatt. Már ahol szóba jöhet, hiszen kalkuttai
Teréz anya országában teljesen mindegy, hogy az utcán agonizáló ember milyen betegségben szenved. Koronavírus ide,
vagy oda.
A piciny koronavírus, mint a Föld lakója és isteni teremtménye, hatalmas leckét adhat az emberiségnek. A következtetések levonása során egyre inkább körvonalazódik elõttünk egy változásra szoruló világrendre való berendezkedés
szükségszerûsége, hasznossága. Ahol reményem szerint az
erkölcsnek az eddiginél fontosabb szerepet szán a Teremtõ.
A zsidó-keresztyén ember számára maszk nélkül közelíteni a
tízparancsolathoz, visszatérni az isteni erkölcshöz. A buddhista embernek megtartani az összhangot a természettel, a
hindunak pedig továbbra is hinni a reinkarnációban, a
növekvõ jótettekkel és csökkenõ erkölcsi vétségekkel összhangba kerülõ újabb élet reményében. A jog és az erkölcs
versenyében pedig újra és újra feltehetjük a kérdést: érdemes volt-e Judásnak harminc ezüstpénzért elárulnia Jézust?
DR. ÁBRÁM ZOLTÁN

Átalvetõ
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Hogyan tovább, virtuális erdélyiség?
Fura, szinte követhetetlen világban élünk. Mert egyre jobban bonyolódik s egyre gyorsabbá válik. A benne felhalmozódott sokoldalú információból kibányászni a hasznosat, a
megemészthetõt, egyre nehezebb, s ha az igazság tartalmát
nézzük, az már mûvészet hogy rájöjjünk melyik az igazi.
Pár éve, látván, hogy milyen irányba megy az informatika a
médiatartalmakat is megvizsgálva nem sokat töprengve,
nekiláttam a mi civil egyesületünk webes útkövetésének.
Mivel jó pár évnyi gyakorlatom van a saját weblapjaim,
blogjaim szerkesztésében, ezt hasznosítva, nem kevés munkával a saját körünknek is megalkottam a portálját, blogját
és a Face-oldalát is. A frissítésekkel, ezekben legkevesebb
100 órányi társadalmi munkám van
A 2018-as EKOSZ közgyûlésen felajánlottam a tagszervezeteinknek is a segítségem. Sokat segítene a köröknek nemcsak a nyilvánosság elõtti bemutatkozásra, hanem a pályázatok jobb eséllyel való elnyeréséhez is.
Amikor tudomásomra jutott, hogy az Átalvetõ folyóiratunk anyagi és terjesztési nehézségekkel küszködik, nem
haboztam, hanem felépítettem az elektronikus oldalt, mert
csak így terjedhet jobban, gyorsabban. Azokra az olvasókra
is gondolni kell, akik más kontinensen és országokban élnek,
hozzájuk nem jut el a nyomtatvány. Mivel arra is gondoltam,
hogy a legtöbben manapság az okostelefonjaikon olvassák,
pont ezeket a szerkesztési szempontokat is figyelembe vettem. (Pl egyszerû menü, a minimális kattintások száma, a
mobil képernyõ méretaránya, és a gyors elmenthetõség.)
Sok értelmetlen és fölösleges vita elõzte meg a folyóirat
jogi státuszát. Sehol nyomát sem találja senki, hogy az
EKOSZ-on kívül más tulajdonosa is lenne az elektronikus
lapnak vagy akármilyen haszonszerzés lenne belõle. A rengeteg munkát szabadidõmbõl áldozva jó szívvel és igaz
magyar lélekkel tettem és teszem addig, amíg erre szükség
lesz. Ha a közgyûlés úgy látná, hogy ez a munka fölösleges, 3
perc alatt meg tudom semmisíteni.
De gondolkodjunk reálisan.
A jelenlegi 4 weblap, amivel a tagszervezetek rendelkeznek, túl kevés egy országos szervezet tekintélyének növelésére, programjainak ismertetésére. Mivel elég sok médiafelületre van rálátásom, amennyiben a körök vezetõi szeretnének weboldalt, segítek. Ehhez csak néhány oldalnyi infó, pár
fotó, esetleg videó szükséges. A körök kiválasztják azt a
tagot, aki bevállalja ennek a kezelését a kapcsolattartást,
szükség esetén én segítek.
Az egyesületeink weblap építésre és fenntartásra is tudnának pályázni, de az EKOSZ, is mint országos szervezet támogathatná a köröket ebbõl a célból.
Vegyük tudomásul, hogy az egyesületek, de tagjaik is öregednek, elfáradnak, az utánpótlás egyre nehezebb. Pont ezt
a hátrányt pótolhatja még egy darabig a médiafelületeink
fejlesztése.
A másik nagyon fontos tényezõ: az erdélyi magyarok, bárhol a világban, de még a Magyországon is szórványban vannak. A találkozás esélye, az informálódás nagyon fontos.
mindannyiunk számára. Mindez komoly motivációt jelent az
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erõfeszítésre. Megfelelõ „összekapcsolással”, azaz, „linkek”
terjesztésével megnyílik a világháló, s egyre többen tudnak
majd rólunk.
Még az én saját weblapjaimon is minden tagszervezetünk
linkje fent van, még olyanoké is, akik nem tagjai az EKOSZnak, de megítélésem szerint hasznos tevékenységet folytatnak a magyarság megmaradásáért. Manapság minden valamire való weblap tartalmaz link-gyûjteményt a hasonló
témák és tevékenységek eléréséhez. Ott van pl. a Székely
Nemzeti Tanács, a CÖF, a Székely Múzeum, különféle Erdélyi folyóiratok, képtárak, vagy ami most aktuális: a kisebbségvédelmi kezdeményezés terjesztése,
Várom az ötleteket, hozzászólásokat, kérdéseket, akár a
kritikákat is.
E-mail: pintye.tamas@gmail.com
vagy: pt1950@indamail.hu
Pintye Tamás, a GYEK elnöke
Reményik Sándor

Keserû szívvel
Keserû szívvel bizony mondom néktek,
Ti csonka-magyarok:
Az ország szíve, Magyarország szíve
Ma már a Végeken dobog.
Hangos szóval hiába fogadkoztok:
Hogy „soha!” s „mindörökké!”
Az ország szíve, Magyarország szíve
Ott ver, hol Magyarország nincsen többé.
Bennünket összekalapált a bánat, –
Ti atomokra hulltok itten szét.
Egymást farkas-foggal tépitek,
Nektek nem volt a nagy lecke elég.
Amerre nézek: pártok, újra pártok,
És zászlók, amiket a szenvedély
Már elõre a más vérébe mártott.
Keserû szívvel bizony mondom néktek,
Ti csonka-magyarok:
Az ország szíve Magyarország szíve
Nem bennetek dobog.
Nem halljátok, mit üzennek a Végek?
Párttalanul, politikátlanul,
Reménytelenül is mienk – a lélek!
Hangos szóval ne fogadkozzatok:
Hogy „soha!” s „mindörökké!”
Szétporlanak az arany-szólamok
Iszapos durva röggé.
Térjetek magatokba.
És próbáljátok önnön-magatokhoz
És próbáljatok hozzánk méltók lenni…
Azután jertek minket visszavenni.
Budapest, 1924. június
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Trianon, amely eltörte
a magyar nép gerincét
Emlékezés vitéz Zolcsák Istvánra, ki Erdélybõl indult és Amerikában halt meg
„Mint csillag ragyog fenn az égen és utat mutat”
Az 1978-as Buenos Aires-i Labdarúgó Világbajnokságon
egy hatalmas erdélyi-magyar transzparens tûnt fel, amit
az elsõ sorban lebegtettek, hogy az egész világ lássa. Ebbõl
nemzetközi botrány lett. A mérkõzés alatt már a román
külügy felhívta az Argentin vezetõséget, hogy azonnal tüntessék el a zászlót! Ezzel együtt az embereket is tartóztassák le!
A securitate többször megfenyegette, ha nem hagyja abba
a románok elleni lázítást, akkor végzetes baleset éri.
De õ újabb transzparenseket készített, lebegtette és soha
nem fordult el hazájától, sok rendezvényt szervezett Erdély
ügyéért... Az újpesti Forradalmi Bizottság egyik szervezõje
volt. Amiben csak tudott, segített. Pénzzel támogatta például az Amerikai Magyar Hírlapot is.
Erdély Magyarországgal való Unióját haláláig vallotta.
Mint apa, a legjobb apa volt.
Emlékmûvet is állítottak neki. Zolcsák Istvánnak hívták.
Személyes ismeretségünk, de elsõsorban a hatalmas életmûve is kötelez arra, hogy a Trianon-traumára emlékezve
visszagondoljunk rá.
Zolcsák Annával beszélgetek Egerben, aki Zolcsák Istvánnak elsõ unokatestvére.
– Szívbéli rokonodat, ki Brazíliában Sao Paulo és Santos
között élt, az erdélyi magyarság legnagyobb felkarolójaként
tartják számon.
– Sok ezer kilométerre van az én hazám- mondta gyakran
István Brazíliában katonai zubbonyban is, katonai jelvényekkel a mundéron.
– Mennyire volt erõs benne a Haza képe?
– Kis edényben õrizte élete végéig azt a földet, amit
Pusztaszerrõl kapott. Magyar vagyok, így dobog a szívem és a
magyar repülõket szolgálom életem végéig, mondogatta.
– Szolnok megye szülötteként erõsen foglalkoztat az õ szolnoki kapcsolata.
– Pilótaként Pápán, Szolnokon találkozott pilótákkal, akiket
kiváló magyarokként jellemzett, valahogy így: õk igenis, méltóak a magyar név használatára.
– Katona volt, de emellett nagyon szerette az anyaországi
költészetet, a nívós magyar irodalmat.
– Sajnos azt már nem élte meg, hogy férjem, Gál Elemér
jeles székely mûvét, a Héthavast elolvassa.
– Igen, a Héthavas, mely alkotóját, a székely tanárt, Gál
Elemért túlélte. 680 oldalas Héthavas maradt utána.
Megtanulták a körülötte állók az õ eltávoztával, hogy semmi
sem ismételhetõ, hogy a sebesült hírhozó nem pótolható, hogy
az õ kicsiny várából nagy dolgot csak egyszer lehetett jelenteni. És mégis! Dacolva az elsiratással, Gál Elemér idézésére
2014-ben megjelent egy karcsúbb kötet is. Dicséret neked,

élete párjának, Zolcsák Annának, aki megmozdította a megdermedt idõt, a lefagyott csöveket, melyeken át jelentés érkezik arról, hogy maradtak írásai, és barátai is maradtak, akik
írtak róla, és vannak, akik a maradék-termést egybegyûjtik,
ne vesszen el egyetlen szem sem. Ez erdélyi szokás ma már,
lehet csak az õ szokásuk. Kányádi szavaival:
Be kell hordanunk, hajtanunk mindent.
A szavakat is. Egyetlen szó,
egy tájszó se maradjon kint.
Semmi sem fölösleges. (Noé bárkája felé)
De nemcsak férjed mûvészetének és emlékének vagy lelkes
ápolója, de a maradék termést unokabátyád esetében is
begyûjtöd. Katona és költõ, hogyan fér ez meg egy elvándoroltban?
– István minden költõt szeretett, mert útravaló gondolatot,
reményteljes jövõt kovácsoltak számára a szép szavak és
nemes gondolatok. Erõt adott neki, hogy éljen, hogy megélje
a jelent és kibírja a hon elvesztését.
– Lelkemben ott van Trianon-rémtette, amely eltörte a
magyar nép gerincét. Soha nagyobb bûnt nem követtek el
ellenünk, mint akkor, 1920-ban- mondta.
– Õsi keresztségig volt magyar.
– Mutasd be õt!
– Elszakított területen, Lázáriban (Szatmár megye) született 1921. október 3-án. Édesapja Zolcsák Péter, anyja lánykori neve: Gyulai Mária. Középiskolai tanulmányait a
Szatmárnémeti Fémipari Szakközépiskolában végezte el. A
harmincas évek második felében az anyaországban élõ rokonaihoz szökött. Éjjel a gyárban dolgozott, nappal iskolába járt.
Katona pilóta lett, a repülés iránti szenvedélye egész életét
végig kísérte.
– Olvastam egy Zolcsák alapítványról. Hozzá kötõdik?
– Magyarországon volt egy alapítványa, a ,,Zolcsák Repülõ
Alapítvány”. Egy minisztérium által kibocsátott feljegyzés is
van a birtokomban, melyben az szerepel, hogy milyen repülõt
vett a Miskolc Város Repülõ Alapítványának.
– A II. Világháborúban vadászpilótaként szolgálta hazáját.
– Igen. Gépét Kassa bombázásakor lelõtték.
– Végül orosz hadifogságba esett.
– 1947 nyarán visszatért Pestre, ahol elõször a Ganz
Hajógyárnál, majd az újpesti Tungsramnál dolgozott. Ekkor
már a magyar mellett oroszul, angolul és németül is beszélt.
Az 1950-es évek elején elvégezte a Budapesti Mûszaki
Egyetem Gépészmérnöki Karát. Minõségi ellenõr és tolmács
lett a gyárnál.
– Szerepet vállalt a forradalomban.
– 1956-ban beválasztották az Újpesti Forradalmi Bizottságba és a gyár Munkástanácsába. Ezért a szabadságharc
leverése után sürgõsen el kellett hagynia Magyarországot.
1957 januárjában már Brazíliában van, a rokonainál.
– Számára örökké tartó érccé kovácsolódott az eredetünk,
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mondván: hunok, avarok magyarok közt a magyarság többségben van. Trianonban szétdaraboltak, szétszórtak minket,
kisebbség lettünk egy csapásra. Úgy tolmácsolták, mintha
nekünk tettek volna szívességet, hogy odaadtuk területünk
nagy részét.
– Bátran vállalta nacionalizmusát, mert számára, egy repülõsnek, a hazáját szeretni a legtermészetesebb érzés volt.
– Minden nép szereti a hazáját, nekünk is kötelességünk
azt tenni. Egyik vallomásában így szólt: Ha a hazaszeretet
egyenlõ a nacionalizmussal, akkor ezt utódokként mi is vállaljuk fel! Egyik interjújában vallja: szeretjük apánkat,
anyánkat, a családot, ebbõl lesz a város, az ország, amit meg
kell védeni. Függetlenül attól, hogy mit írnak rólunk, szeressük hazánkat! Ez a föld, a haza, a miénk! Ez a mi anyánk!
– Hazaszeretetben nincsen alku.
– Nagyon szerették õt, mint San Bernardo-i gyárigazgatót,
sok hálálkodást olvastam vele kapcsolatosan. Egyik ismerõse
írja: Emlékét örökre megõrzöm és hálás vagyok a sok segítségért,
szimpátiáért, megértésért és türelméért. Sokáig kerestem sírját, de
nem találtam, most már tudom, hogy szülõfalujában nyugszik, és
lénye csillag formájában ragyog fenn az égen. Hol keressük a sírját?
– Holtában visszatér a szülõföldbe, ott temetik el
Erdélyben, Lázáriban, ezt remélte. Soha nem gondolta, hogy
egyszer õ is meg fog halni. Sok társának hõsi halálát élte meg,
miközben õ hitte, hogy édesanyja tenyerén van.
– Így hitte és mondta: Bármit csináltam, háborúban, hadifogolytáborban, ahol 60 %-ban meghaltak a szovjet lágerben.
Engem édesanyám menekített. Berepülésnél is azt éreztem,
anyám szelleme mindig velem van. Bármikor rágondolok,
könnybe lábad a szemem…Meg kellene írnom emlékeimet.
Ha lesz idõ. Édesanyám tenyerén - ez lesz a címe.
– Számára az anya a teremtés maximuma, a teremtés isteni
csodája.
– Talán azért ilyen ez az anyakép, mert 2 éves volt, mikor
elveszítette az édesanyját és ezt követõen mostohaanya nevelte?
– Hazáját is fiatalon veszítette el, s igen, talán ezért ilyen
erõs benne a ragaszkodás. Én a Csaba legendát fogadom el!mondta.
– Volt szerencsém õt személyesen ismerni. Floridában egy
’56-os konferencián ismertem meg. Kedvenc mondatát idézem: Nem akarok disznóólban tégla lenni vagy szappan, én
egy csillag leszek, s ragyogni fogok mindörökké. Visszafogadta a szülõfaluja?
– Ma is nagyra becsülik, tisztelik tetteit. Emléknapot rendeznek minden évben.
– Trianon bennetek súlyos seb. Kérlek, rokonod emléke
mellett gyújts egy gondolatgyertyát és szólítsd haza a 100.
évfordulóra!
– Kedves Pista bátyám! Az emlékezés az igazságosság erényéhez tartozik. Az emlékezés maga az élet. Már vágyad szerint csillag vagy a hadak útján, de kérlek, nézz le rám is, hallgasd meg a múltat idézõ gondolataimat! Szólok most hozzád!
Kedves István! Ott volt a lelkedben a trianoni törés. Úgy érezted, Trianon eltörte a magyar nép gerincét. Gyermekkori
emlékeimbõl vizuális képek maradtak, emlékszem édesapádra, az élettel teljes, magyar bajuszos szép szál, mosolygós
nagybátyámra, ahogyan a lovas szekér mellett áll, és búcsúzik
az én apámtól, mert õ volt a fiatalabb testvére, akihez látoga-
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tóba jött. Az a ház, amelyikben laktunk, valamikor a közös
nagyszüleinké volt, és sok unoka látott benne napvilágot, többek között te is, és jó két évtizeddel késõbb én is. A faluban
egyetlen román család lakott még akkor, végül kiderült, hogy
õk is csángó magyarok, csak már nem tudtak anyanyelvükön
beszélni, mert Moldovából jöttek. Teltek az évek, én, a hatodik gyermek, az öt fiú mellett cseperedtem fel. Te elmentél...
Az ötvenes évek elején ifjú feleségeddel látogatóba jöttél hozzánk Budapestrõl. Emlékszem rád, a szimpatikus úriemberre,
akinek nemcsak az öltönye, de a frizurája is nagyon tetszett
nekem, mert hullámos volt és barna színû. Megdicsértél, hogy
szép kislány vagyok, és nemsokára nagylány leszek. Aztán
mindenki bevonult a tisztaszobába, csak te maradtál az udvaron, én pedig a hosszú falusi házunk tornácáról figyeltem,
hogyan pásztázod végig a kéthektárnyi területen fekvõ portánkat. Úgy tûnt, megelégedéssel tetted. Mindent körbe jártál, a nagy házat, a külön kertben fekvõ nyári konyhát, mögötte a górét, az elõkerteket, a tárolásra épített pincét, az istállót,
a disznóólat, a hatalmas csûrt, ahova a fogadott juhászaink
télre beterelték a juhokat. Éreztem, hogy otthon érzed magadat, haza jöttél a szülõföldedre, ahonnan nem csak területet
vettek el, hanem népet is a magyarság testébõl. Trianonnal a
nemzeti sorsból nemzetiségi sorsra jutott a magyarság... Egy
nagy találkozás jut még az eszembe. A hatvanas évek végén te
már nem jöhettél haza, mert azonnal letartóztattak volna, de
elengedted Jóska testvéreddel a tizenéves Györgyi lányodat.
Jóska az I. világháború után vándorolt ki, és téged befogadott.
Gyönyörû, emlékezetes négy napot tölthettünk el együtt. Ami
számomra lényeges volt, az, hogy magyar életet éltek, és testvéred úgy beszélt anyanyelvén a távollét ellenére, mint mi, és
a gyermeked is. Györgyike szeretetének himnuszát zengedezte rólad, az édesapjáról. Sugárzott a kis lelke, ha szóltunk felõled. Megtudtuk, hogy Zolcsák utca is van Sao-Paulóban. Józsi
bátyánk elmesélte, hogy Isten keze, hogy meggazdagodtál.
Megvolt a gépészmérnöki diplomád, értettél a repülõkhöz,
szenvedélyes repülõ sportoló, pilóta voltál. 2000 magyar
menekültnek adtál megélhetõségi lehetõséget, mert õket
fogadtad fel alkalmazottaknak, de nem azért, hogy meggazdagodj, hanem emberi lehetõséget adj a magyaroknak... 1992ben még sikerült veled találkoznom Budapesten, az Erdélyi
Világszövetség Kongresszusán. Rendkívüli élmény volt számomra. Elmondtad, hogy tárgyalásokat folytatsz az erdélyi
magyarok jogainak ügyében, s hogyan próbált bejutni magánterületedre a román maffia társaság, hogy kivégezzenek... Azt
biztosan tudom, hogy Erdély ügyében neked volt tökéletesen
igazad, ezért történt az összekoccanás Tõkéssel, és ha jól
tudom, Kányádival is, akiket te utaztattál ki Amerikába.
– Miben volt igaza?
– Mert azt hangoztatta, hogy békés megalkuvással, agymosással nem lehet célba jutni! Legutóbbi látogatásom alkalmával meggyõzõdtem, mennyire megváltozott a lakosság összetétele Szatmárnémetiben. Az iskolában, ahol tanítottam, nincs
magyar évfolyam. A volt Magyar Leánylíceumban még a portás sem tud magyarul, az udvaron csak románul beszélõ diákok nyüzsögtek a szünetben.
– Igen, Anna, igaza volt Istvánnak. Ez a Trianon-tagadásunk lényege és feladatunk: lázítani a tunyaság ellen és
ébresztõt fújni, mert hazánk elaludt ebben a sorsdöntõ évben
is.
Köszönöm az interjút!
Sziki Károly
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Örökké felfoghatatlan

In memoriam – Bethlen Anikó grófnõ,
Marosvásárhely nagyasszonya
Koronás kígyó, szájában az országalmával: ez áll a bethleni gróf Bethlen család õsi címerén. A család õsi birtokai az
Erdélyi-medence északi részén, Beszterce közelében fekvõ
Bethlenben, illetve a Segesvár közeli Keresden és környékén
fekszenek.
Többek között ezek – no meg a Kelemen-havasokban lévõ
kilencezer hektár erdõ – visszaszerzéséért küzdött gróf
Bethlen Anikó, Marosvásárhely egyik utolsó nagyasszonya.
Gyermekbénulás által hétéves kora óta mozgásképtelenné
kárhoztatva, ugyanakkor elképesztõ vitalitással, küldetéstudattal megáldva. Egészen 2020. július elsejéig, amikor nyolcvankét éves korában visszaadta lelkét a teremtõjének. Porhüvelye a marosvásárhelyi református temetõben nyugszik.
Segesvártól 18 kilométerre fekszik az erdélyi
reneszánsz kastélyépítészet egyik legszebb
emléke, a Bethlen család egykori rezidenciája.
Keresd elsõ látásra afféle világvégi hely benyomását kelti. Romos, itt-ott bedeszkázott ablakú házak, embert alig látni, a statisztikai adatok is súlyos elnéptelenedési folyamatról árulkodnak: míg 1910-ben 1343 német, román,
cigány és magyar lakost számoltak össze, 1992ben már csak 684 lakost vettek nyilvántartásba, közöttük 388
románt, 157 szászt, 110 cigányt és 32 magyart. A szászok és a
magyarok azóta tovább fogyatkoztak.
A várkastély alapjait a XV. század közepén a Becsegergely
nemzetségbõl származó Miklós fia, Márk rakta le, az elsõ
bõvítésre 1559-ben került sor, akkor a régi részeket is átalakították. Az erõdítéseket már Bethlen Elek emelte 1675-ben.
Bethlen Farkas itt írta meg Erdély történetét, Bethlen Elek
nyomdát is felállíttatott Keresden a történeti mû kinyomtatására, az elkészült példányok azonban Thököly Imre csapatainak 1690-es beütésekor megsemmisültek.
Az erdélyi mûemléki örökség kiemelkedõ értékeként
számontartott kastély az 1948. március 3-i államosításig
lakott volt, a helyiségek berendezése és felszerelése hiánytalan. Azt követõen a kastélyból napokon át teherautókkal
hordták el a sok értékes tárgyat. A termeket, szobákat kiürítették, a belsõket feldúlták, amit nem vittek el, azt elégették
az udvaron. A kastély tulajdonjoga a dánosi néptanácsra
szállt, az évtizedek során volt ott siló, vegyianyag-raktár, a
kastély épületei folyamatosan rongálódtak, a parkot is szétdúlták. A mûemlékvédelmi hatóság 1974-ben elkezdte ugyan
a kastély statikai megerõsítését célzó munkálatokat, de alig
egy év múlva leálltak, a környékbeli lakók pedig újra széthordtak minden mozdíthatót. Az épületcsoport renoválásának legközelebb az 1990-es évek közepén láttak neki, de a

visszaszolgáltatással „fenyegetõ” restitúciós törvény megjelenése után, 2000-ben leállították a munkálatokat. Razvan
Theodorescu kulturális miniszter akkoriban azt követelte: ha
a család vissza akarja kapni az épületet, elõbb fizesse vissza
a több tízmilliárd lejre rúgó felújítási költségeket.
A Bethlen família többévi pereskedés után 2007 júniusában vehette birtokba a siralmas állapotban lévõ várkastélyt
és parkot. Korlátozott anyagi lehetõségei mellett a család
leginkább pályázati pénzekben reménykedett, ennek érdekében megalapították a Pro Castellum Bethlen nevû egyesületet, ám nem sikerült jelentõs összeget szerezni a közel
hárommillió eurós költségvetésûre taksált
munkálatok érdemi beindítására. Pedig
Bethlen Anikó a család fugadi örökségét is
eladta az ügy érdekében. „Kimondhatatlanul nehezemre esett, hiszen a fugadi
kúria is a szívemhez nõtt, de nem volt más
választásunk, kellett a pénz Keresdre” –
mondta a grófnõ.
Az útkeresés 2014. július 25-ig tartott,
Böjte Csaba ferences szerzetes akkor jelentette be az egyik közösségi oldalon, hogy az
általa vezetett dévai Szent Ferenc
Alapítványra bízták a mûemlék épületet.
„Úgy gondolom, jelen körülmények között Böjte atyánál
van legjobb kezekben a kastély – indokolta akkor talán
önmaga számára is sokadszor a döntést Bethlen Anikó. –
Bár gyerekeket oda nem lehet költöztetni, biztos vagyok
benne, hogy értelmes tartalmat ad neki ez a nagyszerû
ember. Egyetlen kérésem volt: halálom után viseljék megfelelõ gondját a gyûjteményeimnek. Így talán utánam is marad
valami…”
Gróf Bethlen Anikó kivételes életmûvének természetesen
csak töredéke Keresd visszaszerzése. Hiába ítélte õt betegsége a marosvásárhelyi Klastrom utcai házban letöltendõ mozdulatlan életre, õ soha nem volt hajlandó a körülötte nyüzsgõ világot távolról szemlélni. Otthona valóságos gyûjtemény,
a falakat réztálak és dombormûvek borítják, mindenütt
mozsarak és vasalók, no meg rengeteg kerámia tájegységi
megoszlásban.
De sok minden egyébbel is beírta magát Marosvásárhely
életébe, történelmébe. Körülötte csupa segítségre szoruló,
beteg, részben fogyatékos ember, mindig azt mondogatta,
hogy sok baja miatt a mások életét szokta a magáévá tenni.
Lakásában hasonló sorsú emberek látták el a különbözõ
teendõket, a Bethlen Alapítvány többek között könyvkötészetet indított a rokkantak foglalkoztatására, közremûködik
az egyházi adományként érkezõ tolókocsik, mankók százaiÁtalvetõ
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nak célba juttatásában. Anikó néni nem csak oktatásra használta a nyelvtudását, miközben százak tanultak tõle angolt,
németet vagy franciát, idegen nyelvû levelezést is folytatott
mások megsegítésére. De folyamatosan kapott maga is
segélykérõ leveleket, románok is fordultak hozzá, akadt, aki
így címezte levelét: Contesa maghiaradin Targu Mures (A
marosvásárhelyi magyar grófnõ). És a levelek célba értek.
Utolsó tiszta napjaiig a közéletre, a világ magyarságának
sorsára érzékenyen reagáló emberként élte az életét. Néha
beszéltünk, elõfordult, hogy telefonon érdeklõdött valamilyen, számára – sokszor számomra is… – nehezen értelmezhetõ aktuális kérdésrõl. Az emberek többségét lakásába záró
járványhónapok alatt többször is gondoltam arra, hogy meg-

29

kérdezzem, hogyan viseli a bezártságot. Nem tettem, és
immár örökre adós maradok vele, pedig biztosan lett volna
valami, a helyzet akasztófahumorára frappáns módon reagáló mondata. Így viszont változatlan ezt õrzöm magamban:
„Bármilyen helyzetben voltam is, soha nem gondoltam arra,
hogy eldobjam az életet magamtól. Valahányszor felötlött
bennem, hogy mi lesz velem, mindig érkezett az isteni segítség. Mert emberileg valóban örökké felfoghatatlan és elfogadhatatlan, ami velem, velünk történt.”
Magyar Nemzet, 2020. július 21.
Csinta Samu
Utóközlés Bethlen Éva, Bethlen Anikó testvérének szíves engedélyével.

Búcsú Dienes Sándor professzortól
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,
szomszédjaihoz, 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
(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 szaknyelvet
anyanyelven közvetítse 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,
1950-tõl 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, 19812020. szeptember

tõl egyetemi tanárként, amely címet már egy évtizeddel
korábban elnyert Nyugat-Berlinben ottani ösztöndíja végeztével. 1990-tõl doktorátusvezetõ, 1991-ben sokadmagával
együtt kényszernyugdíjazta a marosvásárhelyi magyar 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 államvizsga-dolgozata 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 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, de 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.”
Dr. Ábrám Zoltán egyetemi tanár
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In memoriam
Vízi Imre
Ki tudta még, hogy apostol voltál, Imre? Minden tanulni
vágyó, kolozsvári magyar diák, és nemcsak?! Az apostoli hit,
remény és cselekvés embere voltál! Kiben a szenvedély és
konok kitartás mindvégig lobogott!
Férfi a pályán, a katedrán és a gáton is. Ki lelki szemeink
elõtt immár, még mindig élsportolóként lendül, s száll a
labda kosárba, pontos poénként.., szûkebb baráti közösségünkben is, hol egyértelmû volt: a barátság komoly és
kemény férfiak kiváltsága..!
Volt! Pedig mintha csak a klubvacsorák asztalánál élcelõdnénk újra , úgy kezdem, írom s mondom ezt a búcsúzót. S
érzem az utóbbi kolozsvári magyar évtizedek szellemi-erkölcsi mélyáramát s annak összetettségét, mely nélküle semmilyen módszerrel le nem írható, pedig valóságos, akkor is, ha
csak metaforikusan érzékelhetõ már az egykori állapot.
Hiszen Kolozsvár utolsó harmada históriájának talán legtanulságosabb, némelykor döbbenetes szellemi és morális,
intézményépítõ jelenségévé, alakjává lett, az eltérõ korok
parancsainak, lehetõségeinek, minõségeinek összevethetõségében.

Egy ilyen élsportolónak, oktatónak, tanárnak, közösségszervezõnek és intézményépítõnek a halála, mint amilyen
Vizi Imre volt, egy nemzedék, egy értelmiségi létforma, egy
morális magatartás autentikus illetékességének a hattyúdalát
jelenti. Mert kitõl is búcsúzunk, ha nem egy nagy, tanító életet még összefoglaló közösségi tétként megélni képes nemzedéktõl?! Akinek befejezett élete, éppen annak a mélyáramnak a tanulsága és intim méltósága is!
Még elõttünk talányos mosolya s pillantásának kutató huncutsága...Talán a rögeszmésen ránk találó halált is így fogadta. S most, hogy három napon át érte szólt, kondult a harang
is, rádöbbenhetünk, hogy minden harang hangja, a maradan-
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dó érték kiáltása az idõben vagy idõtlenségben. Ahogyan õ
életében mindvégig tudta, hogy a számok költészetének
eltulajdoníthatalan mágiája, zamata és idõntúlisága sem elég
a halhatatlansághoz, ha idejében nem és nem teszünk, önzetlenül nem cselekszünk, vállalva a küzdelemszükség folytonosságát. Ha a személyiség méltóságának restitúcióját nem
követeljük minden elszemélytelenítõ, eltömegesítõ anyag- és
haszonelvûség idején. S ha az eszmények szerint berendezett
élet nem diadalmaskodik az eluralkodni bármikor kész káosz
és zûrzavar fölött.
Béke poraidra, Imre! Amiként játszottál, tanítottál és küzdöttél, éltél és barátkoztál, olyan legyen az álmod, olyan a
nyugalmad is! Nagyon megérdemelt s nemzedékek elismerésével koszorúzva!
S amit még barátként utánad küldhetünk: nincs nagyobb
veszteség, mint az a tudat, hogy a helyed is betölthetetlen
marad!
Kolozsvár, 2O2O. június 5.
Az Ambasador Klub baráti közössége nevében is
Kónya-Hamar Sándor

Kedves Barátaim!
Rutintelefon indult ma Erdélybe és a gyász és emlékezés
borította el lelkem, meghallva a hírt, hogy elment egy perpetuum mobile, egy örökké feltöltött akkumulátor, egy
magyarságügyi energiabomba.
Mindez Vízi Imre kiemelkedõ egyénisége volt számomra,
nem is beszélve az egyetemes sportban, az oktatás és nevelõ tevékenységben alkotott maradandó értékekrõl, ami személyéhez kötõdött.
Áldott feleségemmel már a kilencvenes évek
legelején szorosan együttmûködtünk az Imre
által kezdeményezett testvériskolai szervezet létrehozásában. Hogy csak két iskolát említsek: a
budapesti Szilágyi és Toldy gimnáziumokkal
fenntartott gyümölcsözõ kapcsolat megteremtésében és mûködtetésében, melyek hozzájárultak
Kolozsvárott a Bátori Líceum magyar alapintézményként történt megmaradásához, mely küzdelemnek Lázár Baba mellett Vízi Imrének is óriási szerepe volt.
Az Imre által Kolozsvárott létrehozott Theodidaktosz Alapítványról is szót kell
ejtenünk, benne a tehetséggondozó mûhelyként
Imre „gründolásában” felépített Szamos-menti
fiú- és leány bentlakásokról, melyek mindmáig a kolozsvári
oktatás alapmûhelyeinek számítanak, ugyancsak ,az Imre
által alapított vendégházról Torockón.
Életmûve maradandó értéket hozott létre, és reménykedem, hogy gondoskodó és elõrelátó egyénisége már jó elõre
megalapozta utódlását, hogy tovább mûködjenek az általa
létrehozott nemzeti alapintézmények.
Lélekben elkísértem Imre barátomat utolsó útján
Házsongárdon, június 7-én, és odatettem a magam gyászkoszorúját is síremlékére.
Legyen emléked áldott! Béke poraidra! Fájdalommal és
Reiner Péter
tisztelettel barátod:

Átalvetõ
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Végsõ búcsú
Felei Kiss Sándortól
Sanyi, a barátom, megboldogult.
Semmi nem bizonyítja jobban nemzetünk mélységes hitét,
mint az, hogy a halál szót a boldogsággal azonosítja.
Egyetlen nyelvben sincs hasonló. A halált sokféleképpen
próbálták szalonképessé tenni a különbözõ nemzetek: farsangi mulatsággal, pazar búcsúztatókkal, pompával.
Ilyen egyszerûen, érthetõen és lényegbe vágóan,
egyetlenegy szóval kifejezni azonban senkinek sem
sikerült.
Sanyi azon ritka emberek közé tartozott, akinek az
ilyen jelenség nem kerülte el a figyelmét. Tudta,
hogy feladattal érkeztünk erre a világra, s pontosan
addig élünk, amíg a ránk bízottat teljesítettük, ha
pedig nem tettük meg,, ami ránk bízatott, további
esélyt nem kapunk rá.
Túlélt börtönt, meghurcoltatásokat, számtalan
súlyos betegséget, de tudta a miértet. Ilyenkor csak
mosolygott és gyorsan megkereste a másik szenvedõ
embertársát, hogy segíthessen rajta. Néha fizikailag, néha
tanáccsal, és néha csupán a jelenlétével.
Energiájának legnagyobb részét viszont arra fordította,
hogy szeretett székely népéért mindent megtegyen. Itt nem
ismert határokat, nem félt a fenyegetésektõl és nem ijedt
meg a kínzásoktól sem. Ezt életfeladatának tekintette, amirõl valamikor majd számot kell adnia. Ezért kapott tehetsé-

31

get, karizmát, kitartást, bölcsességet. Nem ismert fáradtságot, nem érzett hideget, meleget, éhséget, szomjat, gyalog
járta a Csángóföld legkisebb településeit, hogy megfoghassa
egy csángó gyerek kezét és elvihesse oda, ahol az elõadás
azon a nyelven folyik, melyet az édesanyjától elsõként megtanult.
A kultúra napszámosait sehol sem fizetik meg, de Sanyi
mindezért cserébe szenvedést kapott. Nem háborgott és nem
csodálkozott, hisz tudta, küldetést teljesít, melyrõl majd egyszer számot kell adnia. Õ most már valóban boldog, mert a
számadás megtörtént, s ott ítélkeztek tetteirõl, ahol örök
igazság van.
Jól tudta, hogy az élet nem végtelen
sikerek és kudarcok sorozata, hanem
állandó harc a jó és rossz között, egy
végtelen dráma, amelyben mi
vagyunk a szereplõk, és minden döntésünk egy részvizsga. A végsõ jutalmat most megkapta. Õ valóban megboldogult.
Nem síratom Sanyit, de sajnálom,
hogy nem volt senki, aki utolsó útja
elõtt megerõsíthette volna hitében,
hogy könnyebbé tegye távozását. De
mindannyian megtapasztaljuk egyszer, hogy egyedül születtünk és bizony egyedül halunk meg,
még akkor is, ha családunk vagy barátaink százai vesznek
körül.
Õ most mindent tud, amit mi még csak sejtünk. Hinnünk
kell benne, hogy valamikor majd vele is találkozunk.
Nyugodj békességben, Sanyi!
Ditróiné Csibi Éva

Balázs Elek Zoltán emlékére
2020. június 30-án, 88 éves korában, Debrecenben elhunyt
Balázs Elek Zoltán Kolozsvárról indult építõmûvész, idõsebb korosztályunk régi ismerõse, Zoli, a melegszívû barát,
Nívó Díjas alkotó, és felelõs magyarságát mindvégig õrzõ
erdélyi értelmiségi.
Az Építész címû lapban Gellért Ferenc kollégája tollából
megjelent nekrológot mellékeljük.
Elhunyt Balázs Elek Zoltán, az Erdélybõl Debrecenbe hazatelepült építõmûvész, a Magyar Építõmûvészek Szövetsége rendes tagja, a Hajdú-Bihar Megyei Építész kamara tiszteletbeli tagja. Egy nagy ívû építõmûvészi életpálya ért véget.
Több nyelven beszélõ, európai kulturáltságú, a hagyományok tiszteletét érzékenyen alkalmazó építésztõl búcsúzunk.
A bukaresti Ion Mincu Építészeti és Urbanisztikai Egyetemen kapott építészmérnöki diplomát. Egyetemi évei alatt
Kós Károly bukaresti Petõfi Házbéli elõadásainak lelkes
hallgatója, majd diplomájának elnyerése után 1957-ben a
Kolozsvári Tervezõ Vállalathoz kerülve, személyes kapcsolatot is ápol vele.
Nagyléptékû feladatok sorát tervezi, diákszállókat, egyetemi kollégiumokat, önkiszolgáló éttermeket a Hadeu utcai,
obszervatóriumi, és a Cukorgyár utcai diákvárosokban. La2020. szeptember

kótömböket a Marasti téren, a Horea úton, a Szamos parti
Dragalina sétányon. Számítóközpontok sorát tervezi Kolozsvárott, Vajdahunyadon, Aranyosgyéresen.
Büszkesége a Kolozsvár fõterén levõ Bánffy palota restaurálása és képzõmûvészeti múzeummá alakítása, a Bethlen
bástya belsõ restaurálása.Gyönyörûen rajzolt és festett.
A 70-es évek Ceausescu-i idõszaka arra kényszerítette,
hogy alkotásait hátrahagyva, 1978-ban családjával debreceni
rokonságához hazatelepüljön.
A Debreceni Tervezõ Vállalatnál helyezkedik el. Nyíregyházára több ezre lakásos lakótelepet, Kisvárdára 200 fõs szociális otthont, Ebesen és Józsán orvosi lakásokat, postai,
oktatási és ipari épületeket tervez.
1988-ban felkérik Debrecenben a Posta, majd a Távközlési
Tervezõ iroda vezetésére. Postákat és távbeszélõ központokat tervez Debrecenben, Nyírbélteken, Berettyóújfaluban.
Legkedvesebb épülete a zalabaksai Magyar Szentek Temploma, amelyet magántervezésben készít el.
1992-ben ment nyugdíjba.
Távozásával egy szilárd jellemû, széles látókörû, a szépségre és az újra mindig nyitott, kitûnõ építészt és jó barátot
veszítettünk el.
Kedves Zoltán! Nyugodj békében!
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Elõzõ lapszámunkban Frigyesy Ágnes könyvérõl csupán egy rövid ismertetõre volt lehetõségünk.
Szükségesnek tartjuk visszatérni most rá, a szerzõ bevezetõjének, valamint a kötet egyik írásának közlésével.

Aki befogad egy gyermeket az én nevemben
Frigyesy Ágnes bevezetõ gondolatai
Milyen gazdagok vagyunk, mi magyarok, hogy van egy Böjte
Csabánk, aki Isten szeretetével nagy csodákra képes! Hisz mi az,
ha nem csoda, hogy nevéhez egyszemélyben 6000 árva és nehéz
sorsú gyermek felkarolása, taníttatása, nevelése, valamint 80 gyermekotthon mûködése, felújítása, építése köthetõ! Mi ez, ha nem
Isten csodája!
Aki befogad egy gyermeket az én nevemben, engem fogad be!
– ezzel a bibliai igével kezdte ma már világhírû és egyedülálló
gyermekmentõ missziós munkáját Böjte Csaba ferences szerzetes...2003 tavaszán isteni Gondviselésnek köszönhetõen ismertem
meg Õt! Azóta önkéntes munkatársaként: hol újságíróként, fotóriporterként, hol a zarándokvonaton utazó adománygyûjtõként
segítem példaértékû munkáját. A 17 év gazdag újságírói termésébõl szemezgettem, s tarthatja kezében az Olvasó az elsõ beszélgetésemet Csaba testvérrel 2003. május 7-i megjelenéssel.
De tudósítások, beszámolók, színes Frigyesy fotók, képkollázsok és 30 évvel ezelõtti eredeti archív felvételek gazdagítják
a könyvet. A régi fényképek a Dévai Szent Ferenc Alapítvány
mûködésének elsõ éveiben készültek, a két színes fotó Kiss

Melitta felvétele. Böjte Csaba sokunk által szeretett, Igeként
emlegetett veretes gondolatai is olvashatók a kötetben! A ma már
világutazó ferences testvér méltatására vállalkozott Sajgó
Szabolcs SJ jezsuita szerzetes Budapestrõl, fr. Urbán Erik OFM
tartományfõnök Csíksomlyóról, fr. Fõcze Imre Bonaventura
OFM plébános Déváról, Balog Zoltán református lelkész, miniszterelnöki kormánybiztos, valamint Csókay András, nemzetközi
hírû idegsebész.
Köszönet a könyv erkölcsi és anyagi támogatóinak, név szerint
Balog Zoltán miniszterelnöki kormánybiztosnak, Prof. Dr. Kásler
Miklós miniszternek, Potápi Árpád János államtitkárnak és
Erdélyi Rudolf vezérigazgatónak.
Böjte Csaba nem csupán nehéz sorsú gyermekek életét emeli a
magasba, nem csupán gyermekotthonokat javít, épít, tesz otthonossá egykor elhagyott, tönkrement és rátestált kastélyokat,
hanem székely-magyar testvéreit sugárzó hitével az önzetlen szeretet útjára igazítja! Nemzetmentõ, lélekmentõ, keresztény hitünket védõ kisebb testvér! Nagy lélekkel és nagy szeretettel! Istennel
legyen hála, hogy 17 éve a nyomába szegõdhettem!

Hogyan ismerkedtem meg Böjte Csaba testvérrel
Ági, készítenél interjút egy római katolikus pappal?
Avagy hogyan ismerkedtem meg 17 esztendeje Böjte Csabával
és lettem önkéntes munkatársa Krisztusban. 2003 tavaszán megszólalt a telefonom: – Ági, készítenél interjút egy római katolikus
pappal? Árva gyermekeket karolt fel, de idehaza senki nem ismeri! Missziós munkájához kellene az erõsítés.
– Hogyne. Hogy hívják?
– Böjte Csaba, Déváról.
Csaba testvér neve akkor még semmit nem mondott, se nekem,
se másnak, akkor még nem kapta fel Õt a média szárnyaira,
csöndben, békében, ferences egyszerûséggel nevelte és gondoskodott Déván mintegy 200, Szászvárosban talán 80 gyermekrõl.
Mégis voltak, akik már ekkor felfigyeltek áldozatos tevékenységére. Kiss Melitta, Hámori József professzor és a Magyar Örökség
díj mindenes titkárnõje hívott fel engem azon a bizonyos napon.
(2002 decemberében Böjte Csaba megkapta az azóta már híressé
váló Magyar Örökség díjat!)
Ha jól emlékszem, a Szent Imre ciszterci gimnáziumban találkoztunk. Végtelenül szerény ember fogadott. Beszélgetésünk
fotóval együtt megjelent Dobos Attila, Nemzetõr címû hazai terjesztésû, népszerû hetilapjában.
Az interjút - szokásom szerint - az újsággal együtt megküldtem
Böjte Csabának, majd levélfordultával kaptam egy e-mail levelet.
Ma is felsejlenek szép gondolatai… Gyönyörû lírai sorai megerõsítettek: „Hordozd saját magad és mások fájdalmát, a titkokat,
melyek körülvesznek. Ne siess! Az eszmélés lassan, de biztosan,
végtelen csendben, derûsen történik. Környezeted megzavarhatja,
de meg nem szakíthatja mindezt. Lassan lehiggadsz, megnyugszol.
Kitisztulnak gondolataid, vágyaid, hatalmas béke önt el.
Megvilágosodsz. Minden nagyon egyszerûvé, áttetszõvé válik.
Felsejlik Isten végtelen nyugodt keze vonása a világon. Mint felhõvé szelídült tajték, onnan fentrõl mindent sokkal tisztábban
fogsz látni. Források fakadnak fel benned. Érezni fogod magad-

ban az erõt, amely most már nem magadért: értük, a világért
fakad. Már nem harcolni akarsz, hanem teremteni. Nem gyûlölsz
senkit és semmit, nem pusztítani akarsz, hanem segíteni, alkotni,
életet adni, a beléd áramló fényt továbbengedni, árasztani.
Hiszed, hogy nemcsak része vagy a világnak, hanem partnere a
mindenséget szeretetbõl szakadatlanul tovább teremtõ Istennek.
Szelíden belesimulsz az Úr kezébe, a Jó Pásztor lábához kuporodsz. Érzed, hiszed, ha szólít, erõd lesz vezetni a nyájat. Minden
a helyére kerül, és már nem zavar semmi. Érzed a hegyeket mozgató erõket magadban, tudod, hogy emberek fognak születni,
talpra állni, gyógyulni szavadra. De még ez sem fontos. Semmi
sem fontos, csak az a kapcsolat, mely, mint a nap, lassan felkel, és
beragyogja világodat. Istennek társa vagy...” Ezek a sorok azóta
kötetekben is, sõt a világhálón is többször megjelentek Hol van
Nicaraqua címmel, hisz Böjte Csaba nemcsak ferences szerzetes,
ma már mintegy 5000 gyermek megmentõje, hanem sok kötetes
lírai alkotó: költõ, író.
Emlékeszem, megkapott az is, ahogy levele végét befejezte:
Kisebb testvéri szeretettel, Csaba testvér.
Hm. Ki ez az ember, aki a XXI. század elején így fejezi be sorait? Már akkor felkeltette kíváncsiságomat, levelére így újabb levéllel válaszoltam. Azóta eltelt 17 esztendõ, s ma is minden szerzõdés nélkül vagyok az egyik legrégebbi önkéntes munkatársa,
újságírói munkámat ingyen végzem 17 éve, hol tudósításaimban,
hol Csaba testvér írásainak, programjainak továbbküldésével,
néhány éve fotóim közzétételével, vagy épp a Székely gyorsCsíksomlyó expressz zarándokvonaton történõ adománygyûjtéssel állok mellette - hûségesen. Még akkor is, ha néhány jött-ment
új „figura” hírneve hallatán csapódott hozzá, s magabiztosan toltak volna félre…
A kötet nincs piaci forgalmazásban, nálam kedvezményes áron
beszerezhetõ! Telefon: +3620/3831417

Átalvetõ
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Ami Trianonban történt,
az már önmagában is tragédia
- Hitvitázó drámát ír a száz évvel ezelõtti békediktátum nyomán
Szíki Károly- Mióta foglalkoztat annak gondolata, hogy Trianon legyen a
következõ könyved témája, mi volt az elhatározásod döntõ indíttatása?
- 2012-ben, amikor megjelent Csurka István A hatodik koporsó címû drámája, valami késztetést éreztem, hogy írásaim sorában a Trianon drámám következzék. De hol ez, hol az volt aktuálisabb, idõszerûbb, de a 100. évforduló elõtt végleg elhatároztam, hogy a bennem összesûrûsödött feszültséget kiírjam
magamból.
- Mi a mûfaja a kötetnek, miért azt választottad?
- Hitvitázó dráma lesz, de nem a mûfajmegjelölés eredeti értelmében, mert nem vallásos színjáték készül, bár a keresztény hit
erõsen jelen van a mûben. Kicsit a reformáció és ellenreformáció
vitairodalmának emlékeit idézi, jelentõs része dramatikus,
dialogikus formájában mûködik. Hitbeli kérdések miatt történnek összecsapások, de ezek a hitbeli eltérések a Trianon-revízió
vagy nem revízió, aktuális vagy idejétmúlt vitákban lobbannak fel.
A Párizsi béke után kezdõdik a dráma, amikor a Versailles-i diktátumot nem csak megújítják, de szörnyûséges õrületeit még jobban kiterjesztik. Egy családdráma bontakozik ki az elsõ részben.
Egy család tragédiája, ahol az 1919-es Kommünben elsõ halottukat további leszármazottak követik 1947-ben és 1956-ban. A történet érdekessége, hogy az 1947-ben elítélt és felakasztott apa
szellemének elmesélése vezeti a dráma cselekményét. Tehát valamelyest egy kísérleti drámát írtam. A hitvitázó dráma a második
részben a reformátorok dramatizált vitairataival rokon szerkezetben folytatódik, mely alkalmas pódiumi bemutatóra, de dramatizált változatban színpadi elõadásra is.
- Egy ilyen, a történelmünk szempontjából meghatározó jelentõségû esemény elõzményeinek, korabeli történéseinek a lejegyzése,
kötetben való megjelenítése rendkívül alapos, széles körû kutatómunkát igényel. Milyen módszerekkel gyûjtötted a hiteles korrajzhoz, akkori világ megértéséhez elengedhetetlen információkat?
- Ami Trianonban történt, az önmagában is egy dráma. Elég
csak azonosulni vele és az eseményeket kronológiai sorrendben
felolvasni, hozzá illeszteni a területi, népességi és gazdasági veszteségekhez. Kis lábjegyzetet írni még azokról a népekrõl, akik
lecsippentettek belõlünk, fõleg azokról, akik velünk egy oldalon
harcoltak és belõlünk is kaptak egy maroknyit. Évek óta gyûjtöm
az ismeretanyagot a trianoni napokról, de a megelõzõ évekrõl is,
amikor a bûnözõk már jóval az elsõ világégés elõtt felosztották
Nagy-Magyarországot. Különösen izgalmas volt számomra a
miért-kérdés, valamint a bûnözõk személyes lélektana. Így a
Benes-Tardieu-Masarik-Clemanceau és bûnözõtársaik lélekrajza, s persze a mindent átszövõ összeesküvés, ami az egész bábszínházat igazgatta.
- Kik szólalnak meg a mûvedben a téma kapcsán? Politikusok,
történészek, szakértõk, a békediktátum következményeiben különösképpen érintett polgárok hozzátartozói?
- Nem dokumentumdámát írtam, hanem dokumentumokra
épülõ drámát. A dráma záró fejezetében hivatkozom azokra az
írásokra, személyekre, akik inspirálták a mû megírását. Az igazi
szereplõim a családomban megöltek és meghurcoltak.
Legfõképpen nekik tartozom ezzel a drámával, és persze mind-

2020. szeptember

azoknak, akik megrendítõ élményként éledtek bennem az írás
folyamatában: a meghurcoltak, a kisebbségbe sodortak, a megfigyeltek, a kitelepítettek, a kivégzettek, bebörtönzöttek, szülõföldjükrõl elûzöttek. Az õ lélek-kölcsönzésük az én legfõbb forrásaim. Mert nem lehetett ezt csak a felületen, dokumentarista
stílusban írni, le kellett merülnöm hozzájuk és velük beszélgetnem, a nemzet boltozatait még halálukban is tartókhoz.
- Hogyan tagolódik a könyv, mekkora rész jut magának a trianoni szerzõdésnek az aláírására, a tartalmára, s mekkora a magyarság
számára nagyon szomorú utóhatásainak a leírására?
- Fõhõsöm minden elszakított területre ellátogat és késhegyre
menõ vitát folytat a rablók utódaival, de idehaza is az
apatikusokkal, a lemondókkal és az ellenzõkkel. Nagy részt foglal el mûvem második részében az összeesküvésre, és az általa
belõtt vírusra való összpontosítás. Mert mindent az öl meg, a
nemzet immunrendszerét is, mely a legfontosabb kérdésekben is
az immunrendszer összeroppanása okozza.
- Mennyire jelenik meg hangsúlyosan az elszakított magyar részeken élõ magyarok véleménye Trianonról, illetve a mostani országunkban lakók álláspontja, s az, mit gondolnak minderrõl a mai
fiatalabb nemzedékekhez tartozók?
- A legnagyobb küzdelem bennem, mint Székhez kötõdõ
magyar emberben az, hogy kiadtuk kezünkbõl a lehetõséget,
hogy visszaszerezzük az eladottakat. Elrablott testvéreinket,
hogy a nemzet újra egy legyen. Így mondott le Kádár Erdélyrõl,
majd az elsõ szabadon választott parlament 1992-ben Kárpátaljáról. Nem elég erre gondolni, beszélni is kell errõl. Ezt is megírtam egy fejezetben, hogy a mai trianonellenes aktivisták, politikai szalonisták, kik ma nagy magyar jelmezben szónokolnak,
akkor hogyan nyomtak nemet Kárpátalja visszajöveteli lehetõsége ellen 1992-ben. Nem kerülhetõ meg sem Antall József, sem
Gönz Árpád felelõssége ebben a sorstragédiában. Nekem
nagyon fáj, bennem sajog, mint szíkiben a megtagadottak fájdalma, mely megismétlõdött a 2004. december 5-i megtagadásban
is. Meg be kell valljam, fáj, hogy ennyire semmitmondó ez a centenáriumi év a hivatalos Magyarország részérõl is.
- Milyen képi látásmódot nyújtó eszközök segítik majd az olvasót
- térképek, archív fotók, dokumentumok másolatai - abban, hogy
minél szemléletesebb legyen számukra a kérdéskör és annak feldolgozása?
- Ez lélekdráma. Nincsenek kifestett térképek, borostás arcok,
mert bennünk játszódó tragédiát csak a bennük létezõ eszközökkel lehet eljátszani. Én hiszek abban, hogy a magyar emberben
ott van minden kép, minden hivatalos információ és így a lázadáshoz, a NEM, NEM SOHA-hoz nem kellenek kellékek.
- Mikortól vehetõ kézbe a kötet, mi lesz a címe, hol lesz kapható, megtalálható?
- Ha ez a Covid-hadmûvelet nem történik a világ ellen, akkor
már június 4-én kézbe vehették volna a könyvemet az érdeklõdõk. Közben elment a kedvem az írástól, nehezen kapaszkodom
vissza, mert megölte az egész pénzbirodalom-manipulált vírus az
akaratomat, hogy fejezzem be a könyvet. Már kezdek életre
kapni, s inkább moderátornak kell beállnom, hogy fogyaszthatóvá tegyem ezt a 400 oldalnyi összevisszaságot.
S ha ez a nagy teher nem nyom agyon, õszre kinyomtatva az
olvasó elé teszem.
Szalay Zoltán
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Hozzászólás

Gyárfás András hozzászól
Világmegváltás
Készüljünk a második hullámra, az elsõ nem az enyém volt.
De addig is valami másról.
Igen, ez az enyém, tiéd, övé, miénk, tiétek - egy roppant
izgalmas játék a magyar szavakkal. Tudatosan írtam, azaz elírtam, hogy magyar, mert mint sajátosság csak itt találkozom
nap mint nap az olyan hivatalosan is elfogadott orbitális marhasággal, mint amikor egy volt kormányfõ kimondja, hogy
„mi hibát követtünk el”, akkor a párttagok azt értik, hogy „én
nem, csak ti”, ha pedig „a mi sikereinkrõl” számol be, akkor
azok mind az „enyémek” és nem a „tietek”. Értitek ezt?
De mirõl is akartam írni?
Õröket állítanak az iskolakapuba. Érthetõ, valamit tenni
kell, mert az még sem mehet tovább, hogy a diák leköpi, megveri , sõt már le is szúrja a táblánál az osztálynak háttal álló
tanárnõt, és ha védekezik, ne adj isten visszaüt, akkor majd
bejön az egész rokonság és szétveri az igazgatói irodát. A szülõk egy része börtönbe kerül, s mint milliomos jön egy pár év
múlva haza, közben a gyereke messze elkerüli a sulit, és így,
szegregálódva, ugyancsak megkapja az ugyancsak jogos milliókat.
Számomra viszont az a tény, hogy õrt állítunk a bejárathoz,
olyan, mintha valaki a biciklijével belemenne egy kátyúba,
elesik, eltörik a lába, és a kijövõ mentõs fájdalomcsillapítót ad
neki, aztán majd meglátjuk, ha nem múlnak a fájdalmak,
megpróbálkozunk még egy tablettával, s valamikor talán még
gipszbe is tesszük, de a kátyút - azt senki nem tömi be.
Miért van az, hogy – bármennyire is menjünk vissza az idõben - a tanár/nõ sérthetetlen volt, tiszteletnek örvendett iskolán belül és kívül? Vajon nem az áll mindezek mögött, hogy a
gyermek szabadon választhatja meg a nemét, sõt az iskolában
erre kötelezzük?
Aztán a másik megvillantja a popsiját - talán véletlenül
kicsivel többet is - a youtube-on, azonnal influenszerré (szép
magyar kifejezés) válik, választásokat dönt el, és persze zsebeli a reklámokért a milliókat. Hát még a drogból mennyit
lehet keresni! Hajrá, meg kell próbálni drogot bejuttatni és
pillanatok alatt megvan a vagyon… Mit nekem iskola, csak
celeb legyek és milliomos, bármi áron, csak tanulni ne kelljen.
Meg kellene értenünk, hogy segíteni csak azokon lehet, akik
ezt megengedik. Minden egyéb csak kidobott pénz, meglopása azoknak, akik várnak is valamit az iskolától.
Tudom, hogy olyanszerû javaslat ez, mint ha a halálbüntetés újra bevezetését javasolnám. Ami lehetetlen, hiszen az
állam nem válthat ki szabadalmat a gyilkolásra. De van egy
nagyon régi, a román szeku és határvédelem által alkalmazott
módszer (ma az USA-ban napi gyakorlat): a menekülõ
bûnösre le kell adni két figyelmeztetõ lövést, és ha erre sem
áll meg, jöhet a harmadik, a célzott. Aztán ki tudja majd megmondani, melyik lövés is volt a harmadik? A román határtól
nem messze fekvõ falvakban mindig három lövést hallottak,
az elsõ után kis szünet, majd gyorsan még kettõ. Mennyivel
egyszerûbb így, mint az évekig tartó méregdrága pereskedés,
majd összkomfort egy egész életen át, végül milliós kártérítés.
Jobb lenne ez nekem is, az államnak is, na meg a gyilkosoknak is. Még jó, hogy nem lettem politikus…

Hát akkor hajrá, csak így tovább, aztán majd jönni fog, mert
jönnie kell az x.-ik vírus-hullámnak, amely mindent megold.

Végrendelet
Háború volt mindig éltem legszebb gondolata - írta Petõfi
Sándor.
Én, aki a világháborúban születtem, majd életem jelentõs
részét a hidegháború frontján töltöttem, aztán, amikor ráfogták, hogy megszûnt a Kelet-Nyugat ellenségeskedés, jött az
okosoktól megjósolt Észak-Dél, gazdag-szegény hadüzenet,
újra frontvonalba kerültem. Közel öt éve már élessel is lõnek,
s mindezekre desszertként itt a koronavírus. Ezért aztán
Karinthyval válaszolok, ki a nagykezû nõknek így köszönt: Hölgyem, kezét sokallom.
Igen , sokallom, mert közben észrevétlenül belopózott a legnagyobb gonosz, a globalizált ostobaság, és a józan ész és butaság harcában a józan ész halálra van ítélve. Tagadhatatlan, ha
több az ostoba, félmûvelt, és e sok nulla elé odaáll egy eszmét
eláruló valaki, félelmetes erõ kerekedik belõle.
Ha ebben a háborúban egy gellert kapott okos érv engem
ölne meg, hát a szemem zárjátok le, mert már eleget láttam,
de végrendeletben meghagyom, hogy az állam ne kössétek fel,
mert biztosan mondani akarok még valamit. Most még nem
tudom, hogy mit, de az utolsó pillanatban tudni fogom. Ne
vegyétek el tõlem ezt a csekélységet.
Fõszerk. úr, kérném, zárójelben jegyezze itt meg, hogy végrendeletet nem a halálos ágyán ír az okos ember. Különben
miért van az, hogy a vénlány fogalom azt sugallja, hogy „vén”,
az agglegény meg azt, hogy „legény”? Hol van itt a
polkorrektség? Na, ezt még kivárom.

Bölcselet
Az emberiség bölcsõje Afrika, ez már régen elfogadott és
bizonyított tétel (már ha egyáltalán van még valaki, aki hisz a
bizonyítékokban). Ám az ostobaságot, a társadalmakat leromboló elméleteket majd a gyakorlatot bizony Európa szülte.
Csak gondolkozzunk egy keveset, kérem...
Kik kezdték el ezt a baromságot a demokráciával? A görögök, tehát Európa. Platón igazán nagy ember volt (nálam azt
hiszem azért alacsonyabb), és azt mondta: -A demokrácia a
csõcselék uralma. Akkor sem hallgattak rá, ma pedig már
késõ.
Kik fedezték fel Amerikát? A Portugálok/spanyolok,
Kolumbusz Kristóf, és mi lett belõle? Hát nem lenne jobb ma
mindenkinek, ha ma is apacsok meg mohikánok és irókézek
kergetnék ott a millió bölényt, és nem a feketék a fehéreket,
meg fordítva? Igaz, akkor nem lenne ma szifilisz meg dohány
és kábítószer-kereskedelem. Na jó, ne legyek igazságtalan, a
tangóharmonikát meg az atombombát azért tõlük kaptuk, s
milyen, milyen jó ez! A kukoricát meg a krumplit azt valahogy
idehozták volna a szelek, meg a Golf-áramlat.
De suszter, maradj a kaptafádnál, s nézz szét magad körül!
Pesten nincs magyar magyar, csak a pártoktól független, kormányt szidó, Erdélyt utáló, vagy… nem is tudja, neki végül is
semmi baja velük, de mégis… népség. Egyetlen közös van
bennük, az irigység, melynek - vorsicht! - itt hajtóereje van,
hiszen nekem is kell (ha kell, ha nem, de kell) amit a szomszéd
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megvett, és hajrá, éljen a banki uzsora! Áttelepülõként, ha
minél gyorsabban képet akarsz alkotni e világról, a világért se
fordulj a médiához! A sarki fûszeres, mészáros, ojjé, fodrásznõ, igen, õk felvilágosítanak, hány az óra. Kicsit zavaró ugyan,
hogy tele van a város akácfa virággal, de ez itt úgy éneklendõ,
hogy elmebajosokkal.Mit mondjak ama fess fiatalemberrõl, ki
az esti buliba nem frissen mosakodva, borotválkozva és tiszta
alsónemûvel, hanem késsel és bicskával megy? És nem a székely legények kötelezõ, csizmába szúrt késével, amivel védeni
akarja a böcsületét ha muszáj ha nem, õ azért vesz magához
szúrószerszámot, mert ma este ö szúrni akar, és szúrni is fog.
És másnapra országos hírnévre tesz szert õ és rokonai is, és mi
lehet fontosabb, mint celebnek lenn, így vagy úgy… „Úgy”
nem érdekes, ahhoz tanulni kell, az marhaság, inkább „így”.
Mindezt nem is lett volna szabad megírnom, hisz a hosszú
bezártság feszültséget és zûrt okoz a gondolkodásban, de szeptemberre, mire ez megjelenik (ha)..na, majd „meglásssssuk”
De valahogy úgy, mint Rejtõ kalózkapitánya a lebuji verekedésben, amikor az elsõ ütés kiveri a még ép félszemét, s felkiált: - Ez az fiuk, a lámpával kell kezdeni!

Rend lesz
Most már tényleg zárjuk le az elsõ korona-hullámot és dicsõítsük a természet bölcsességét, meg a solidaire et solitaire- jelszavas karanténbüntetést.
Igen, a bölcs természet állandó egyensúlyra törekszik:
amennyi fehér, annyi fekete.. Na, ez most mellément, de gondolom talán még rosszabb lett volna, hogy: amennyi szegény,
annyi gazdag, meg amennyi kövér, annyi sovány, meg szép és

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!

Adorjáni Imre I.
Benedek Krisztina
Benke Istvá
Bolyai Farkas EK
Csupor Dezsõ
Dési olvasóink
Dr. Biró Anna Mária
Dr. Bordy László
Dr. Czakó Judit
Dr. Filipp György
Dr. Gönczi Béla
Dr. Kaizler László
Dr. Kiss András
Dr. Rékasi József
Dr. Rugonfalvi Kiss Csaba
Erdélyi Gyülekezet
Holányi Julianna
Jeremiás László
2020. szeptember
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csúnya, okos meg buta.. Pedig a nagy egyensúlynak csak így
lenne értelme. Én nem tudom, miért keresem állandóan a dolgok értelmét - a logikáról már rég leszoktatott az élet - inkább
maradjak a bámulatnál. Csodálatos, hogy a vak hallása, ízlelése, tapintása sokszorosa finomságában a (majdnem azt írtam,
hogy) normálisaknak, de hát ilyen már rég nincs, és egyáltalán
mi az, hogy normális? (Gyerekkoromban két cseléd veszekedett a kapunk elõtt, és miután egymáshoz vágtak minden használatos szitokszót, az egyikük minden vitát eldöntõen jelentette ki: -Menny el te normális!) Továbbá a süket jobban lát, a
néma bölcsen hallgat és nem szólja el magát soha, és így
tovább…
De hát a természet, mint tudjuk, már ilyen. Ahol becsuk egy
ajtót, kinyit egy ablakot, csak néha az ablak a liftaknára nyílik
a tízedik emeleten, de hát a természet is tévedhet, ö is csak egy
ember. Na, azért ekkora marhaságot csak ne írjál András,
hogy a természet ember! De igen, szólás- és írásszabadság van
Magyarországon, és én azt írok amit akarok, sõt amit nem akarok, azt is. Punktum.
És valószínû, hogy a természetnek ez a kiegyensúlyozó kényszere adta meg az ostobáknak azt a biztonságot/önteltséget és
meggyõzõ erõt, hogy rá tudják kényszeríteni környezetükre,
miszerint õk az egyedüliek, akik mindent jobban tudnak, és a
tömeg, melynek szeme és füle van, az nem lát és nem hall, csak
vakon és süketen hisz, és hajrá, döntsünk szobrokat, törjünk
kirakatokat, és vigye mindenki, amit magához tud ölelni. A
rendõrt leköpni, megrugdosni, s ha már lehet, hát lelõni és
kitiltani mindenképp, most azonnal. Éljen a szabadság! A természet majd megjutalmaz cunamival, földrengéssel, vulkánkitörésekkel, vírusokkal, és helyre áll a rend, az õskáosz.

Kiss Kornél Iván
Orbán Szilveszter
Pál Vencel
Páll István Zoltán
Pintye Tamás Péter
Ponyi József
Prof. Dr. Kosza Ida
Restyánszki Bertalanné
Rittner Erzsébet
Sándor Júlia
Somay Júlianna
Szász Olga
Székely Bt.
Szilágyi Zsuzsanna
Szurkos Eszter
Tamás Márta Edit
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Tunyogi Csapó Márta
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Balázsi Dénes

Jézus Pilátus elõtt
III. rész
Kettõnk titkából “hármunké” lett, mert apám is tudomást
szerzett a dologról, és lépett is ügyemben. Ezt kellett volna
még belefoglalnom prédikáció-vázlatomba. Hát ezt megéltem, én éltem meg, lelki és testi gyötrelmeken át.
A szívizom-gyuladásomról kiállított orvosi bizonyítványom
nem agyafúrt kitaláció, vagy az orvos megvesztegetésének
eredménye volt. Dr. Bakk Elek felette állt az ilyen “alantas
mismásolásnak”, nem ijedt meg a párt részérõl elindított vizsgálódástól sem, amikor ki merte jelenteni nyíltan egy rá
kiosztott “tudományos elõadás” alkalmával, hogy a gyomorbaj és tüdõbaj stb. valós oka a nép hiányos és elégtelen
élelemezésében és az agyonhajszolt robotoltatásában keresendõ.
Eszembe jutott a szomszéd, L.GY. biztatása: - Ha, meg
akarsz szabadulni ettõl az aljas világtól, tárt karokkal várunk
téged is a teologiára! Szembefordultatok velem? Én is elfordulok tõletek, akik a munka, a becsület és a tisztesség alapján
való érvényesülés/boldogulás hamis prófétáinak bizonyultatok.
Mindez 1956 forró nyarának végén történt, amikor a
hazugságok fojtó légkörében a jóhiszemû fiatalok javarésze
alig kapott lehetõséget az érvényesülésre.
Ezt kellett volna, Professzor úr, beírnom, hogy hitelesebb,
meggyõzõbb legyen a prédikációm, ez hiányzott még!
Hallgattam vele. Azt gondoltam, hogy a történetek, amelyekben elmondom, hogyan jutottam a teólógiáig, fölöslegesek,
sõt éppen terhelõek is lehetnek rám nézve. - Ki hiszi el mindezt nekem? Vajon megérti-e valaki, aki nem élt az én helyzetemben? – Gondoltam, jobb, ha hallgatok vele!
Így maradt ki ezen életmozzanatom az én elsõ prédikációs
fogalmazványomból. A hiányt, személyes élményem közlésé-
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nek hiányát, nem volt nehéz Simén professzornak felfedeznie, az amúgy szép fogalmazványomból.
Reméltem, ha Kolozsvárra kerülök, a nagy város mûvelõdési lehetõségei kitárulnak elõttem. Ott van már több éve
Fülöp G.Dénes is (a sóvidéki székely gazda fia), aki az egyetemi és városi irodalmi életben már megtalálta helyét, a Gaál
Gábor irodalmi kör tagja. Novelláját már közölte az Utunk.
Õ volt az én mentorom a kereszturi tanítóképzõben, elsõ versemet õ pofozta szavalhatóvá. Minden pionír-összejövetelen
szavaltatott, szerepeltetett.
Nagy Ferenc, falum egykori papja, örömmel fogadta apámat, amikor elmondta neki, hogy a teológiára fogok jelentkezni. Elemista koromban Nagy Ferenc vasárnapi iskolájában tanultam és szerettem meg a szavalást, a verseket az õ
által írt dalokkat, a népi színjátékokat. – Végre, megjött az
esze! – nyugtázta boldogan a mindig derûs tekintetû
papbácsim. Gratulált és beajánlott a sógorának, aki õt követõen lett a lelkészünk. Ifj. Báró József készségesen segített a
felvételi vizsgára való felkészülésemben.
A Simén professzor úrhoz kapcsolódó élet-mozzanatom
következõ filmepizódja 1956 októberéhez, a Kolozsvári
Teologián elkezdett elsõ évfolyamomra vezet vissza. Túl
vagyok az elsõ homolétikai órákon/szemináriumokon. Simén
professzor úr az elsõ prédikációm fogalmazványát elemezte,
kiértékelte, nem tett bántó célzásokat hitfelfogásunk hiányosságaira. Megkaptuk az elsõ útbaigazító, lelkesítõ buzdítást. Szükségesnek tartotta, hogy a Brassai Kollégium épületében (ahol az Unitárius Püspökség és az Unitárius Teológiai
Kar és bentlakás is van) megtaláljuk a most állami (volt
Unitárius Kollégium) könyvtárát, ahol bizalommal fordulhatunk az egyik könyvtároshoz (Benczédi Pál ny. teol. paptanárhoz), aki majd sok mindenben segítségünkre lesz a
szemimáriumi dolgozatok forrásanyagának keresésében.
Benczédi “Pali bácsi”, ahogy cimeztette magát velünk, a
második találkozásunk alkalmával bizalmasan a kezembe
nyomott egy kis könyvet, a Kévekötést, amelynek tanulmányozása közben ismertem meg a XX. század elsõ felének unitárius egyházi életét felpezsdítõ ifjúsági mozgalmat, a Dávid Ferenc Ifjúsági
Egyletet és egykori vezetõit, mostani
tanáraimnak a tevékenységét. Simén
Dániel, az egykori fiatal lelkész volt a
mozgalom némely korszakának egyik
vezéregyénisége, neves elnöke, szónoka, a Kévekötõ fõszerkesztõje, sodró
erejû prédikációk szerzõje, írója. Van
tehát kitõl tanuljunk, csak rá kell hangolnom/állítanom az antenáimat!
Egyházi beszédei, ünnepi szónklatai
megszerkesztettek, az ékesszólás költõi eszközeit mesterien hasznosítja.
Szülõföldje, a Sóvidék rajongott költõjének, Áprily Lajosnak stilusvívmányait gyakran és hatásosan alkalmazza. A kisebbgségi sors drámai
hangján szóló Reményik Sándor verseit sikerrel szövi beszédeibe.
A kolozsvári belvárosi unitárius
templom
szószékén
idõnként
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teológiaitanáraink is végeztek szolgálatot. 1956. október 6-án
az aradi tizenháromra emlékezve remek szimbólumot talált
Simén Dániel a hõsökkel való együttérzésünk megjelenítésére: “Egy könycsepp az Isten tenyerén”- ezt piros betûvel véstem
be a titkos naplómba.
A vulkánkitörésként életünket/lelkünket megrázó esemény
idején nagyon éberen figyeltünk tanáraink szószéki megszólalásaira. Megkülönböztetett figyelemmel követtem, és megértettem a szónoklattan-tanárom metaforákba rejtett üzeneteit. Simén professzor úr gyakran a Bibliából keresett történetek lehetõségeit aknázta ki, amikor a magyar népet és történetét az Ézsaiás korabeli zsidó nép szabadságharcával és
reményeivel kapcsolta össze. “Advent népérõl” beszélt: „Van
nép, mely szabadságban fogant, mint a magyar, s ezer év óta
vérét ontja a szabadságért... és arra biztat, hogy sokszázados csalódás után jó úton járunk. Higgyük, hogy népünk nagy áldozatából, könnybõl és vérbõl kihajt emberibb sorsunk reményteljes
vesszõje, békességünk zöld olajága, és buzgón fohászkodjunk az
Egek Urához, hogy áldja meg és szentelje meg a mi adventi utunkat és karácsonyba érkezésünket.”
Az 56-os forradalom brutális elfojtása idején Simén professzor helytállára szólított a Megállni c. prédikációjában:
“Az emberi haladáshoz, a boldogabb élet kiharcolásához, a
jézusi eszmék megvalósításához szükségünk van megállni tudó
emberekre, férfiakra és nõkre, kicsinyekre és nagyokra...
Hûséggel megállni nem jelent üres bámészkodást. Nem jelenti a
könyörtelen végzet lemondó elismerését, amikor rajtunk ez is, az
is könnyen megesik, de jelenti a bátor, elszánt, hõsies kiállást.

Álljunk hát elõ és öltözzük fel az Isten minden fegyverét, hogy
mindeneket elvégezve megállhassunk!”
A karácsonyi legációra való felkészítés során saját és volt
kiváló tanítványai beszédeit is ajánlotta betanulásra. Szívesen
tanultuk Gellérd Imre prédikációit. Szerettük, mert világos és
közérthetõ magyar nyelven szólott hallgatóihoz/ híveihez.
Életbõl vett képek, bibliai metaforák hozták közel a hallgatósághoz az aktuális mondanivalót. Úgy éreztük, hogy a mi szájunkból vette ki a szót. Textusából felismertük beszéde célját.
A kézzel fogható képi megfogalmazásból logikusan vezetett a
keresztényi cselekvésre. Az egyik prédikációjának unitáriusokra jellemzõ mozgósító befejezése így szólt: Legyünk csodatevõk! Nem csadavárók népe vagyunk, legyünk csodatevõk!
Irodalmi körünk célja volt a középiskolában szándékosan
kihagyott (és tiltott) irodalom pótlása. Ebben segített Dr.
Erdõ János professzorom. Az elsõ elõadást én tartottam a
világirodalom nagyjai sorozatból. Geothe Faust-ját és egy
késõbbi alkalommal Schillert is én ismertettem. Emlékezetesek voltak György Dénes (a hajdani Mairánumból nyugalmazott) tanárnak, versmondó mûvésznek Áprily Lajos, Bartalis
János, Dsida Jenõ és Reményik Sándor költészetébõl összeállított elõadói mûsorai.
Hasonló kezdeményezés volt Fülöp G. Dénesnek a ref.
karon, a dísztermben szervezett mûsorsorozata, ezekre minket is meghívtak. Ezekben a már nyugalmazott és Kolozsvár
magyar mûvelõdési életébõl félreállított tudós és mûvészi
nagyságok tartottak tartalmas és lenyügözõ elõadásokat.
(Folytatjuk)

Csíki András

tuk a reményt, miközben nagyanyám meglátta az ég hatalmas
sátrát, miközben a muszáj s a lehet mert kell dolgozni kezdett,
újult, emberfeletti erõvel.
Kós a románok 1911-es balázsfalvi nagygyûlése után döbbenetes erejû írásában többek között ezt írja: „Mi erdélyiek már
fáradtak vagyunk; a magyarországi közvéleményt pedig most nem
érdekli a magyarság sorsa. De fontos az ott mostan, hogy piszkálódásból élõ újság terjesztheti-e szabadon a mocskot a magyar nép között a
sajtószabadság szentségének védelme
alatt vagy sem....A magyarországi társadalomra sohasem számíthattunk. A
múltban is mi: Erdély voltunk azok, akik,
ha
kellett,
segítséget
vittünk
Magyarországnak. Jutalmat ezért sohasem kértünk és sohasem vártunk.”
(Levél a balázsfalvi gyûlésrõl, 1911).
1912-es híres cikkében pedig a
következõt: „…bizonyítani fogjuk azt is,
hogy Erdély csak politikailag nincsen. De
földrajzilag, históriailag, sõt jogilag, és
ami a legfontosabb, a köztudatban igenis
van és lesz is, amíg csak meg nem változik a magyarországi és különösen a pesti
közvélemény rólunk. Ha pedig ez a közvélemény ilyen marad, akkor idõtlen idõkig élni fog bennünk a külön erdélyiség
tudata” (Erdély és a pesti közvélemény,
Kalotaszeg 1912/2).

ERDÉLY

Prológ
Valami bizonnyal el van rontva, valami módon súlyos hiba történt, mind a terveket, mind a kivitelezést illetõen, és ilyen nézõpontból jogos a harag, egy közösség aligha
gyógyítható haragja. Még, ha a fájdalom
lehet is magánügy (bár az is megkérdõjelezhetõ), a harag és a csalódás jóval több, mint
egyéni emóciók!
Kós Károlyt olvastam és elmentem
Sztánára, a Varjúvárhoz, ezerszínû, õszi
völgyön át, a transzilván eszme itt lobbant
lángra, s mint hogyha Kalotaszeg most is
visszhangozná „Kiáltó Szavát”! Mintha
zakatolna a kicsi nyomdagép, mintha az
állomásnál most is várna, hogy a budapesti vonat fõvárosi pojácák közé vigye, de,
hogy kifeszítse és magasra emelje, õsi
zászlaját. Trianon? Jóval korábban, már
remegett a föld s mintha tudta volna mi
érkezik, fölszólalt és segítség után nyúlt,
hogy emberek, baj van, földünk kiporlad
lábunk alól, s mérgünket hosszú kanállal jó
ideje keverik! De nem volt foganat, guillotine-ba zárt bennünket kilencszázhúsz
nyara és sebesült hittel cipeltük s vonszol2020. szeptember
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Szabó István

Szavak szavak szavak...
Henri Pozzi (1879-1946) a XX. századi francia szellemi és
politikai színpad ellentmondásos alakja, a harmincas években, másokat és önmagát sem kímélve, belenyúlt a versaillesi
békecsinálás darázsfészkébe. Kockázatos akrobatamutatványra vállalkozott: csodálja Clémenceaut és nagyon szereti
hazáját meg az igazságot. Franciaországot tán egy picit jobban is, mint az igazságot. A kör négyszögesítése.
A háború bûnösei c. könyvében (1936), mely kiverte a biztosítékot mindhárom Kisantant-államban és túlzott lelkesedést váltott ki a magyar olvasókban (mint pár évvel azelõtt a
Rothermere akció) - nem kevesebbet állít, mint hogy a pánszláv eszméktõl felturbózott, örökös terjeszkedési mániában
szenvedõ Oroszország és kiskedvence, Szerbia az I. világháború igazi okozói. Hogyan? Úgy, hogy az oroszok hatalmas
pénzekkel megvesztegették, eltérítették a francia sajtót, s így
megvezették a francia közvéleményt. Röviden, olvasóikból
politikai zombikat csináltak az újságok. S minden állítását
tényekkel, forrásokkal bizonyítja.
Ki volt õ? Annyi bizonyos, hogy közeli ismeretségben
állt Clémenceauval, bejáratos volt a párizsi követségekre és
a nagypolitika kulisszáiba. Vannak, akik azt állítják (egy
magyar történész is), hogy könyve pontatlan, felületes. Éppen ezért megtámasztottuk Alexandru Vaida Voevod vallomásaival, leveleivel és egyebekkel. Nem mintha szükség
lenne rá, de a római jogból tudhatjuk, hogy egy tanú nem
tanú, legalább két tanú tanú. Tegyük hozzá, hogy Pozzi szenvedélyes szavakkal ítélte el Magyarország feldarabolását.
Véleményipar, gondolatpláza, celebtõzsde és gumicsont
Õsidõk óta manipulálnak minket, emberi lényeket, mi meg
egymást és saját magunkat is. Valahogy el kell érni a célt,
valahogy túl kell élni, valami önigazolás, magyarázat kell. A
manipuláció - írja a Wikipédia - latin eredetû szó, jelentése
kezelés, bánásmód, befolyásolás (egyszóval: megvezetés),
melynek célja a tömeg, csoport vagy egyén gondolkodásának, érzelmeinek, döntéseinek és viselkedésének alakítása.
Már Macchiavelli is megmondta: „A legjobban úgy lehet az
emberekkel bánni, ha azt mondjuk nekik, amit hallani akarnak.” Jusson csak eszünkbe a róka, a holló meg a sajt meséje - a mindannyiunkban ott mocorgó hiúság, mint csapda.
A manipuláció trükkjei: csúsztatás, elhallgatás, sejtetés,
riogatás, hízelgés, címkézés, túlzás, rágalmazás, féligazságok,
hazugság, - de legyen benne valamicske igazság. Úgy hihetõbb.
Klasszikus példa a kommunista idõkbõl: Sporthír: Összemérte erejét az amerikai és szovjet atlétikai válogatott.
Kemény küzdelemben az USA csapata kerekedett felül.
Ugyanerrõl a Pravda: Rendkívül erõs nemzetközi mezõnyben találkozott a szovjet és amerikai atlétikai válogatott. Míg
a szovjet atléták az elõkelõ második helyet szerezték meg, az
amerikaiaknak mindössze az utolsó elõtti hely jutott.
(Minden részlet, szó önmagában igaz - csak az egész, együtt
hamis.

(Hamlet)

A Pravda, ha már nem emlékeznénk, a szovjet kommunista párt vezérlapja volt, a világ kommunistáinak szent kinyilatkoztatása, nevének jelentése magyarul Igazság...)
A manipuláció nem tévesztendõ össze a propagandával,
habár édesrestvérek. Több is, kevesebb is, mint a propaganda. Utóbbi leegyszerûsít, egyoldalúbb és ismétel-ismételismétel, sulykol-sulykol-sulykol. És jóval agresszívebb. Gondoljunk a Kárpátok Feledhetetlen Géniuszának véget érni
nem akaró, rekedt ordítozásokba torkolló „hõskölteményeire” a dáko-román kontinuitásról, az õsi román földrõl (Csíkszeredában, Kolozsvárott!), a belügyekbe való be nem avatkozásról, aranykorszakról, satöbbi.
Egy példa a propagandáról: A világháború idején a kisbíró
kidobolja a faluban a harctéri híreket: Vitéz csapataink ismét
legyõzték az ellenséget. Több ezer ellenséges katona elesett,
tízezer foglyot ejtettünk, ötven ágyút és száz géppuskát zsákmányoltunk. Mire valaki megkérdezi: És hogy állunk a mi
veszteségeinkel? Azt odaát dobolják!
Sajtó, propaganda és a tömeg
A politikusok, népvezérek - általában a hatalom - mindig
feszült figyelemmel fordul a hírközlés, információáramlás és
információtermelés felé. Akié az információ, azé a hatalom,
a közvélemény, a tömeg. Ez fordítva is igaz. Mi majd gondolkodunk helyetted, kedves konzumidióta, a félkész (mirelit) vagy macdonalds (kész) gondolatokat házhoz szállítjuk ,
te csak csámcsogjál, emésszél, más dolgod nincs. Amit eszel,
azzá leszel. Már Henry Ford is megmondta, hogy legnehezebb dolog a gondolkodás. Tegyük hozzá, kétszer is nehéz:
elkezdeni és abbahagyni. Elkezdeni sosem késõ - jobb késõn,
mint soha. Vagy mindig késõ, mert nem lehet elég korán kezdeni. Az „elkezdeni” és „abbahagyni” közötti mágikus szakadékot tölti ki a média, mindig valamilyen hatalom érdekeivel,
gondolataival. S a jámbor olvasó egyszer csak elhiszi, hogy
ezek az õ saját érdekei, gondolatai. A legnagyobb baj, amikor
a politikusok is elhiszik saját hazugságaikat. S ez így megy
több mint kétszáz éve, amióta az emberek sokasága olvasni
kezdett.
A tömegkommunikáció valójában már évtizedek óta végzi a
tömegember klónozását - mondja Turgonyi Zoltán filozófus.
Már a „nagy” francia forradalom idején megmondta
Mirabeau: A közvélemény szajha, az utókor ostobaság. Az
egész felfordulás nagy nyertese, Napóleon, amikor hatalmas
tömeg ünnepelte, megvetõ arccal közölte: Ugyanennyien lennének akkor is, ha a guillotine alá vinnének! (Ezt persze nem
az éljenzõknek mondta.)
Ki ne ismerné azt a cuki magyar anekdotát, amikor két,
sokat tapasztalt úr bámulja az 1945-ös „elsõ szabad május
elsején” felvonuló dolgozókat. Vörös csillag, Sztálin képek,
éljenaszovjetunió, miegymás, ahogy dukál. Mondja az egyik
úr: Mintha ugyanezeket a pofákat láttam volna tavaly októberben is, akkor Szálasit éltették! Mire a másik úr: Ja kérem,
kis ország vagyunk, be kell érjük egy csõcselékkel!
Átalvetõ
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Sajtószabadság vagy sajtókalózkodás? A francia sajtó diszkrét bája
Kétségtelen, hogy Magyarországnak nagyon rossz sajtója,
reménytelenül rossz híre volt a nyertesek Párizsában. Nem
véletlenül. A cseh, délszláv és román politika - karöltve a
megvesztegetett (néha csak becsapott) francia, brit, amerikai
„szakértõkkel” és újságírókkal, a lehetõ legképtelenebb szövegeket volt képes lenyomni a médiafogyasztók torkán.
Akkoriban Párizs a világ fõvárosa, a francia sajtó a világ fáklyája. Erre, erre, így, így... Vigyázó szemetek Párizsra vessétek. A vigyázó szemetek tényleg oda vetették szemüket, pénzüket és mohóságukat. Errõl írt Pozzi. A mû megdöbbentõ.
Még az edzett gyomrú olvasó is kínlódva, de nem szûnõ
kíváncsisággal esik túl a fejezeteken. Minden személy, újság,
korrupció, disznóság és pénzösszeg pontosan feltüntetve.
Kezdõdött Oroszországgal. Az oblomovok, csinovnyikok,
az unalom és önkényuralom tunya Oroszországa a korrupció,
sikkasztás és elsinkófálás magasiskolája volt. Talán csak a
korabeli Románia baksisgépezete mûködött olajozottabban.
De ez ügyben forduljunk inkább Caragialehoz, Slavicihoz
vagy Arghezihez.
Most térjünk át Pozzi adataira. Történik: a XX. század elejétõl a párizsi békekonferencia befejezéséig.
Fõszereplõk:
- Alekszandr Petrovics Izvolszkij (1856-1919), Oroszország
külügyminisztere 1906 és 1910 között, majd franciaországi orosz követ az I. világháború végéig.
- Szergej Dimitrijevics Szazonov (1860-1927) 1910-tõl 1916ig orosz külügyér. A ravasz, dörzsölt, pánszláv Izvolszkij
elszánt, számító pánszláv Szazonovnak jelent, Szazonov a jellembeteg II. Miklós cárnak, a cár az idegbeteg cárnénak, a
cárné Raszputyinnak, akire nem aggatunk jelzõket, mert az
égvilágon mindent elmond róla csupán annyi, hogy:
Raszputyin. Ennyit az Orosz Birodalom erkölcsi és szellemi
állapotáról.
-André, továbbá Pierre, Gabriel, Amédée Tardieu, tíz ízben
mindenféle miniszter, háromszor miniszterelnök a Nagy
Háború után. Történetünk idején a Le Temps nevû igen befolyásos sajtóorgánum vezetõ újságírója, politikai bennfentes,
mondhatni a francia politikacsinálás szürke eminenciása.
Õsei õsidõk óta rézmetszõk voltak Párizsban, õ határmetszõ lett Trianonban.
-Nyikoláj Hartwig (1857-1914), Oroszország belgrádi követe. Németes neve ellenére Goriban született, ott, ahol Sztálin,
és a nagyorosz-pánszláv álmok álnok apostolaként ismert. A
„nagyszerb” ambíciók támogatója, II. Miklós balkáni politikájának zászlóvivõje. Ma már kevés komoly kutató tagadja,
hogy a szerb fanatikusokkal együtt kulcsszerepet játszott a
világháború elõkészítésében.
- és végül a Pénz, a „guruló rubelek.”
A botrány úgy kezdõdik, hogy az 1917-es, un. Nagy Októberi Szocialista Forradalom után Leninék nyilvánosságra
hozzák a cári kormányok titkos iratait. Köztük a követségek
szigorúan bizalmas jelentéseit is. Óriási cirkusz, már-már
földcsuszamlás fenyeget, de még folyik a háború. Párizsban,
Londonban, Rómában, Belgrádban, Bukarestben vagy elhallgatják a dolgot, vagy azt mondják, hogy a bolsevikok hazudnak, ez hamisítás. A bolsevikok tényleg hamisítottak, hazudtak, ha kellett, ha nem, de ezek az aláírt, lepecsételt, utólag
többszörösen ellenõrzött diplomáciai papírok - nem.
2020. szeptember
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Lássuk a tényeket. Izvolszkij azt írja haza nem sokkal kinevezése után, a francia sajtóról: „Ez a harceszköz megbénít
majd minden ellenállást és elvakítja a parlamentet, közvéleményt.” És pénzt kér, sok pénzt, aminek felhasználásáról természetesen nyugtákat körmölnek. Például, hogy jótékony
célokra kellett. Ez igaz. Izvolszkij jótékonykodik Tardieu és a
Le Temps meg más újságok javára, Tardieu és a Le Temps
Oroszország érdekében. És láss csodát! 1911 februárjában
Tardieu, mint tüzes demokrata és mûvelt, haladó európai oroszellenes, a cári autokrácia éles bírálója -, ám 1912 májusában már oroszbarát, az Osztrák-Magyar Monarchiában
rabláncra fûzött szláv népek szószólója. Ára 300.000 aranyfrank.
1904 és 1911 között a különbözõ francia újságok, hírlapírók, politikusok, illetékesek 7.894.360 aranyfrankért egy
barátságos, szerethetõ, hasznos Oroszországot és egy civilizált, szabadságszeretõ, hõsies és franciabarát Szerbiát
meszelnek a gall égboltra, akiket a barbár germánok és a
durva, ázsiai magyarok el akarnak tüntetni a térképrõl. Hát
tûrheted-e ezt, te, a szabadság és Marseillaise népe?!
1912-ben tovább fényesedik Oroszország és a délszláv ügy.
Most már Románia is felkarolandó, mivel francia szempontból latin testvér, orosz szempontból ortodox testvér. Ára
882.140 aranyfrank.
1913-ban a moszkovita birodalom még szebb és jobb, a
franciák legfõbb támasza a német kardcsörtetéssel szemben.
A kicsi, de bátor, igazáért rengeteg vért áldozó Szerbia a példakép. Románia bekebelezi a bolgár dél-Dobrudzsát. A
Szajna partján a Regát civilizációs és béketeremtõ missziójáról írnak. Virtus romana rediviva! Ára mindösszesen 1.102.500
aranyfrank.
1914 - újabb orosz, szerb, szláv igazságokat és jogokat sulykolnak a francia közvéleménybe. Bajtársak, barátok vagyunk
a végsõ gyõzelemig! Ára 1.025.000 aranyfrank.
1915 aránylag sovány esztendõ volt. Az orosz hadsereget
megverte a német-osztrák-magyar hadsereg. Bátorításra szorultak. Nyugaton beállt a lövészárok-háború, a patthelyzet.
Ára alig 931.000 aranyfrank.
1916. Szokatlan helyzet állt elõ. Izvolszkij fizet azért is,
hogy mirõl írjanak Párizsban, és azért is, hogy mirõl ne. (Ez
majd Vaida Voevoddal is megesik.) Ne írjanak Raszputyin
orgiáiról és a tarlótûzként terjedõ panamákról. Ára 1.153.222
aranyfrank.
Közben a kis Szerbia, Románia és Görögország is szépen
tejel a francia újságoknak és fizetnek Edgar Roelsnek, az
Agence des Balcans hírügynökség igazgatójának. Az írott,
olvasott és elhitt szó nagy erõ. Egy kis hab a tortán: a háború
végén a délszláv királyság - természetesen hitelbõl - kereken
3 millió aranyfrankot fizet Fiumeért. Fizet a francia újságoknak, politikusoknak, hogy a kikötõ ne legyen az olaszoké. Az
Antant ugyanis szórakozottságában mindkettõnek odaígérte
a magyar Fiumet. Végül is kidobott pénz lett, mert Gabriele
D’Annunzio, a futurista költõ és kalandor szabad csapatával megszállta és olasszá deklarálta. Mitõl e nagy buzgóság?
Olaszországnak és Jugoszláviának nincs sehol tengerpartja,
csak Fiume? Nézzünk a térképre.
A Nagy Egyesülés hórája
A háború bûnösei-bõl megtudjuk, hogy Románia árvereztette magát. Persze, titokban.: ki ad többet? Ehhez képzeljük
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még hozzá a Zûrzavaros éjszakát (O noapte furtunoasa) és
megvan a zsánerkép.
Szazonov itt is vesztegetett. Hol, ha nem itt? Take Ionescu
(1858-1922) a bukaresti beszállító. Ez az úr a politikacsinálás
(politicianism) vérbeli, utólérhetetlen mûvésze-bûvésze. Mint
Dumitru G. Ioan látta meg a napvilágot, de élete folyamán
úgy váltogatja a neveit, pártállását és nézeteit, mint más a
gatyáját, míg végül megragad a Take Ionescunál. Több kormányban mindenféle miniszter, míg végül 1921-22-ben NagyRománia miniszterelnöke. Még a sokat megélt regáti politikában is unikum. Eugen Lovinescu a román politika legszomorúbb, legártalmasabb jelenségének nevezi a „tákizmust”,
Tudor Arghezi pedig rákfenének, vérbajnak, mely olyan a
politikában, mint a filoxéra a mezõgazdaságban. Take megfogadta Szazonovnak, hogy átállítja a befolyásos román újságokat orosz vonalra. S lõn.
Universul. Ára 350 ezer aranyrubel. Az Adevarul,
Dimineata és National ára, külön-külön 100 ezer aranyrubel,
a La Roumanie be kellett érje potom 50 ezer aranyrubellel.
Történik ez 1912-tõl. Szazonov a románoknak ígéri egész
kelet-Magyarországot, a Tisza forrásától a Tisza torkolatáig,
ha Bukarest melléjük áll. Ekkoriban jön az aranyszájú
Tardieu is „kelet Párizsába” és nagy lelkesedést keltõ „tudományos” elõadást tart illusztris közönség elõtt. Címe: Erdély
- Románia Elzász-Lotharingiája. Mi köze van Erdélynek
Elzász-Lotharingiához? Mondhatta volna azt is: A Hold Románia Elzász - Lotharingiája, ugyanannyi értelme lenne.
Mikor Take eljut Párizsba, õ is veszteget. Valahogy megint
Caragiale jut eszünkbe: Lantul slabiciunilor (Gyengeségek
láncolata). Minden mindennel összefügg.
Alexandru Vaida Voevod - már mint Nagy-Románia
miniszterelnöke (1919 december - 1920 március) tehát kitaposott úton jár, mikor a francia sajtónál kilincsel. Jól ismeri a
média erejét, toronymagasan jobban, mint budapesti kortársai. Tudja, hogy (csak!) jó propagandával nem lehet háborút
nyerni, de rossz propagandával el lehet veszíteni a háborút és
békét is. Emlékirataiból, Maniuhoz írt bizalmas leveleibõl egy
intelligens, furfangos, gátlástalanul magyarellenes politikusi
figura néz vissza ránk. A cél szentesíti az eszközöket!
Kóstoljunk meg néhány inyencséget Koszta István: Nem
(csak) Erdély volt a tét - kései tudósítás a párizsi konferenciáról címû mindig aktuális krónikájából. Megéri.
Vaida sürgeti Maniut. „Készítsetek egy albumot a magyarok
erõszakoskodásairól, õk már készítik! Ennek nagy hatása van!”
Tippeket is ad. „A románok megcsonkított hulláit magyar
ruhába öltöztetik, lefényképezik, hogy azokat aztán a békés
román nemzet és - a rendtartó és a magyarokat saját bolsevizmusuktól megvédõ - Románia hadserege által elkövetett kegyetlenkedések áldozatainak mutassák be.” Az a gyanúnk, Vaida
könnyedén összetéveszti az áldozatot a tettessel. A kisebbrendûségi érzésbõl hipp-hopp, a felsõbbrendûségi érzésbe
katapultálja magát. Újabb ötletek: „Fotókat, képeslapokat
szép népviseletbe öltözött román lányokkal”” S újra: „A magyar
bántalmazásokról összeállított albumot.” Indoklás: „Rengeteget
írtak a mi ügyünkrõl, de ki olvassa azt el? Csak sajtókampánnyal, élõszóval, ebédmeghívásokkal és sok beszélgetéssel
lehet elérni eredményt” Megint: „Küldj a magyarokat és szerbeket kompromittáló anyagot. A lehetõ leggyorsabban, mert a
magyarok ide érkezése elõtt el kell készítenünk a leleplezõ brosú-

rákat.”.... „Megszerveztem az ellenpropagandát Svájcban.
Comnen kapott 22 ezer frankot.”...Küldj képeket fölakasztott és nyakig beásott románokkal”....Fényképek Berthelot körútjáról, lányok népviseletben, küldj szép parasztarcokat minél
többet” Ez igen! Szépség, szadizmus, halál együtt. Démoni
ötlet!
Egy sokat látott pszichiáter vagy FBI profilozó sokat tudna
errõl mesélni. „Véget nem érõ futkosás és házalás után sikerült
az újságokat rábírnom ötszázezer frank elõleggel(!), hogy álljanak rendelkezésünkre. Testvériség? Igaz ügyszolgálat? Ostobaság. Teljes õszinteséggel bevallom, hogy üzleti érdekek fordították felénk a lapokat: jól álltunk, ki kellett használnunk a helyzetet és ezért pénzt kaptak. (...) Öt újság kötelezte el magát a
román álláspont támogatására. Bratianu egymillió frankot fizetett ezért.”- írja Vaida. Aztán jön a hidegzuhany:”Érdeklõdésemre kiderült, hogy nekem is fizetnem kell egymillió frankot.”
Vaida ígér, kérlel, cselezik, csúsztat, halaszt, könyörög, morog
- de a végén - természetesen francia hitelbõl - fizet.
Igazából mi fizettünk és fizetünk azóta is.

Varró Dezsõ

Szarvasbogár a szõnyegen
Szemlátomást repül az este,
szárnya legyint, és a szõnyegre
egy nagy fekete torz-bogár
a falhoz koppanva a hátára pottyan,
és meg se moccan.
Lomha nagy szarvú, küzd a jámbor,
sajnálom, de a látványosságról
egykönnyen le nem mond szemem.
Hasztalan küzdelmét egyre nézem,
magamban mondom, így van, érzem,
terveket építek futóhomokra,
százszor megtérek egy gondolatra,
míg küzd szegény a szõnyegen.
Én Istenem, ha szárnyat bontok,
és az életbe belerontok,
saját vesztem – a meztelen
idõkbõl álló nagy falat –
elfedi elõlem az alkonyat!
Így hátradõlve, tán örökre
visszahullok én is a rögre!
Vizsgálom, él-e? Félig élve
én is csak késõn veszem észre,
hogy vér homlokom verejtéke,
hogy porba hulltam idelenn!
S én is, mint az a szerencsétlen,
elmondhatom, hogy alig éltem –
Uram, Istenem, mi lesz velem?

(Dés)
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Trianonról –
a nemzeti összetartozás jegyében
LEÁNYFALUI ESTÉK 2. 2020. FEBRUÁR 14.
A BEFOGADÓ MAGYARSÁG, A SZENT KORONA ORSZÁGA MINT A NEMZETEK BÖLCSÕJE
(Rövidített szöveg)
BEVEZETÕ GONDOLATOK
Ki tagadhatná, hogy Magyarország a Szent Korona országa. Minden valamirevaló történész tudja, hogy a magyar
korona jelentése s így jelentõsége sem azonos az európai
uralkodók számtalan koronájával, melyeket bántó szándék
nélkül nevezhetünk puszta hatalmi jelképeknek, szimbolikus
fejdíszeknek. Ez a korona, bár tagadják, mára több nemzet
megszületésének vagy megmaradásának zálogaként lenne
tisztelhetõ. De országunk sorsában, Trianonban testet öltött,
az azóta is tovább szajkózott vád, miszerint ezeréves nemzeti elnyomás sújtotta az itt élõ és a magyarnál sokkal népesebb, mi több hozzánk képest õslakó nemzetiségeket. E szerint szisztematikusan daráltuk be õket és ezer éven át nemzedékek sora szenvedte meg az ázsiai magyar barbár és alantas szellem, õsi kultúrájukra nehezedõ, elnemzetietlenítõ és
nem csupán uralkodni akaró, de egyben lefelé húzó erejét.
Ami nem csoda, hiszen szerintük idegen test voltunk
Európában. S ezt ma is szabadon hangoztatják, ha ezt céljaik úgy kívánják. Ez a vélemény ma mások mellett Romániában naponta hallható, olvasható, és nemcsak egyéni blogok
formájában, de a tudományos és politikai élet egyes aktorai
szájából (tollából) is.
Ezek szerint tehát történelmi Magyarországunk a népek
börtöne volt!
Most tehát azt vagyunk kénytelenek bizonyítani, hogy
hazánkat ez a megbélyegzés mennyire nem illette meg,
hiszen sokkal inkább nevezhetjük a nemzetek bölcsõjének.
Ugyanis, ha a dokumentumokon nyugvó történelmet vizsgáljuk és eltekintünk a „nemzeti ébredések” korának mítoszaitól, arra kell rájönnünk, hogy a vádaknak pontosan az ellenkezõje igaz. És a történelem szinte szabálynak nevezhetõ
igazságtalansága nyomán éppen ez a baj. Azok, akik a Szent
Korona védelme alatt fejlõdtek nemzetté, és azok a nemzetek, amelyek a Szent Korona védelme alá menekültek, a
modern nemzettudat és az ezzel járó igények korában nehezen tudják ezt elismerni és önállóságukat hangsúlyozva,
minél dicsõségesebb nemzeti múltat álmodva, vagyis mai
„igényeiket” a múltba vetítve, megtagadják az egyébként oly
szép, hõsi és együtt megszenvedett közös múltat.
Tovább borzolhatja igazságérzetünket az a tény, hogy
miközben minket ezekkel a vádakkal illetnek, a bennünket
elitélõ Nyugat nagy államai valóban elkövették azt, amivel
minket vádolnak. Mi mégis maradunk a tudomány tárgyilagossága mellett, és nem vádaskodunk, hanem elfogadjuk a
tényt, hogy anakronizmus lenne az azokban a századokban
történteket mai elvárások szerint megítélni és viszontvádaskodni. Bár akár tehetnénk is, mert esetünkben sajnos nem
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került sor a homogenizációra akkor, amikor az még nem számított bûnnek. Sõt! Utána sem. A lezajlott vérszegény kísérletek azonban elegendõnek bizonyultak ahhoz, hogy a vádat
felnagyítva és képtelen módon ezer évre visszaterítve, végzetesen elítéljenek. Ha ez csak az elmélet síkján történt volna,
és csupán könyvekben vagy a média sokféle felszínén folyt
volna vagy folyna errõl vita, megmaradna érdekességnek,
szellemi párviadalnak. Csakhogy nem ez történt.
A világtörténelem erõi meg az új keletû nemzeti érdekek
találkoztak és e közös érdek létrehozta a trianoni borzalmat.
Következménye ennek a nyilvánvaló igazságtalanság miatti
jogos és nem múló keserve a veszteseknek, a gyõzteseknek
pedig a jogtalan szerzemény miatti állandó rettegése, amelyet még fel is használ a kül- és belpolitikai világ, leginkább
éppen az õ félrevezetésükre. Belpolitikai síkon ezt nevezik
„magyar kártyának”.
Trianon eme csapdája tehát egyaránt rabságában tartja a
vesztest és gyõztest, és nagy távlatban azt sem lehet tudni,
hogy ki az igazi haszonélvezõ, hiszen eddig nem sejtett veszedelmek fenyegetõ árnyékában szorong mindkét fél. A vesztes, a tanulságokat ismerve, talán inkább képes feldolgozni a
sérelmet, és napjaink történéseit látva, saját védekezésén túl
hajlandó másokért is harcba szállni.
A gyõzteseknek eszük ágában sincs elismerni, hogy azt a
tojáshéjat zúzták össze, melynek védelmében felnevelkedtek
vagy túléltek, és hiába minden figyelmeztetõ jel, nem látják
fától az erdõt. Nem veszik észre, hogy történelmi álmuk,
mely szerint a terület megszerzése után az igazi õslakosoktól
is szabadulni óhajtanak, vagyis az etnikai tisztogatás és
homogenizáció, most éppen vágyvezérelt önmaguk elveszejtését szolgálja. Mert ezt az egész kontinenst fenyegetõ külsõ
veszélyt egymagukban nem fogják tudni kivédeni, hiába
nevezetesek arról, hogy a gátlástalanság vérükké vált elõnyei
által minden esetben felül tudtak kerekedni nehéz helyzeteiken is.
Arra nem is gondolnak, hogy amivel minket vádoltak, azt
õk most, napjainkban, amikor már valóban bûnnek számít, a
gyakorlatban és leplezetlenül hajtják végre.
Mindent összevetve, e rövidített tanulmány témájára utalva, összefoglalásul jó elõre és ismét jelentsük ki, hogy
Magyarország, a Szent Korona országa, soha nem volt a
népek börtöne, hanem éppen ellenkezõleg: a népek bölcsõjének nevezhetjük, s errõl meggyõzõdhet bárki, ha az óramutató járásával egyezõ vagy akár ellenkezõ irányban végiggondolja az önmagával határos Magyarország szomszédjainak
valós történetét. Vagy itt jöttek létre, vagy ide telepítve, ide
bevándorolva, esetleg menekülve váltak nemzetté, illetve
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maradhattak meg annak, nyerhettek európai kultúrát
magyar védelem alatt és a magyar példára, azoknak az idõknek során, amikor ez más, fõleg nyugati nagy és erõs, gyarmatosító országokban ellenkezõ módon történt. (…)
Egyébként a nemzetiségiek gyakran a határok mentén
telepedtek le, így itt kezdtek kialakulni a kevert nemzetiségû területek, illetve etnikai szigetek. Ez alól a városokban
letelepülõ német polgárság volt kivétel, de ismeretes a szlovákok dél felé vándorlása, illetve a szerb bemenekülés északi irányulása. A románok mutatták fel a legnagyobb behatoló képességet, s transzhumáló életmódjukkal mintegy átkarolták belsõ Erdélyt nyugatról, hogy aztán fokozatosan, az
ortodox egyház fekete reverendáját is segítségül kapva, az
elnéptelenedõ középsõ területeken is többséget szerezzenek. Minderre a legújabb kor tette fel a koronát, de ez már
a vörös lepel alatt. S aki azt képzeli, hogy a folyamat véget
ért, nagyot téved.
A magam részérõl csupán annyit jegyeznék meg, hogy ez a
helyzet önmagában bizonyítja a befogadó Magyarországról
szóló állításomat, mely szerint nem a népek börtöne, hanem
a népek bölcsõje volt. Hiszen nagy európai példák mutatják,
hogy ellenkezõ esetben 1920-ra már nem lettek volna
kisebbségeink.

Vándorutunk
Setét nagy csend kérdez bennem,
maradhatok? vagy kell mennem?
El kell mennem örök útra,
könnyen, mint a vízért kútra?
Vagy marad a világ terhe,
amivel meg vagyunk verve?
Mitõl folyton sebes hátunk,
amit nem kértünk, nem vártunk,
de visszük már ezer éve
nincs sehol e nemzet réve?
Maradni kell, cipelni kell,
hol hegyrõl le, hol hegynek fel.
Testünket veríték mossa,
lábunk út porát tapossa.
Kérdik honnan kezdtük, s rég-e,
nincsen annak sehol vége?
Nem halunk meg, nem fogyunk el,
nem törõdünk sírgödrökkel,
miket csontjainkkal töltünk,
nem azzal, kit mi megöltünk?
Körülállnak odaszólnak,
vigyorognak, míg zabálnak
vídáman a mi batyunkból
ha már kihullott karunkból.
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Eddig a bevezetõnek szánt gondolatok, most azonban próbáljuk valamilyen rendszerbe szedi ezt a bonyolult történetet, s ezért a kronológiához folyamodunk. Elõször a kezdeteket vizsgáljuk, majd a tatárjárást követõ idõkben az egyes
nemzetiségeket vesszük sorra.
Már a vándorlás korában vannak arra utaló adatok, hogy
a nyugat felé költözõ magyarság befogadott kisebb népcsoportokat. A befogadás feltétele a külsõ határok védelmének
ellátása volt. Tehát feladattal kapcsolódhattak a magyarsághoz, de nem ismerünk arra utaló adatokat, hogy identitásukkal foglakoztak volna. A kabarok ezek közül a legismertebbek, akik a kazárok elõl keresnek menedéket a magyaroknál. De ilyenek voltak az eszkilek (egyesek feltételezik, hogy
a székelyek õsei?) és a berszilek is.
A honfoglalást követõ államszervezés nyomán Szent
István a vándorlások korában és ezt követõen is megismert
és bevált gyepût tovább szervezte az ország köré. Eleinte
ezek az akkor még kiterjedt néptelen területek választották
el az országot a szomszédoktól. Védelmükre határõröket
szerveztek, s az idõk folyamán aztán ezt a szerepet a betelepülök és a betelepítettek kapták.
A honfoglalás-korabeli magyar határon a Kárpátok erdõs

Nem szeretnek, csak átkoznak,
minden gonoszt reánk hoznak,
és a saját ösvényünkön,
saját õsi törvényünkön
gúnyolódva osztozkodnak,
de minket szóba sem hoznak.
Mi csak megyünk, az út poros,
arcunk véres, lábunk fagyos,
énekelni is felejtünk,
minden értéket elejtünk,
S akik nézik, még tetézik,
szenvedésinket nem érzik,
utánunk biz azt nem hozzák,
ami elhullt elorozzák.
Nem a mienk már e vidék,
megkapta azt a sok pribék,
még emlékünk is tévedés,
jogtalan múltba révedés.
Lesik minden léptünk, szavunk,
s ha botlástól lemaradunk,
reánk bûnös jelzést tûznek,
aztán hamar tovább ûznek.
Nincs már jurtánk, nincs mit együnk,
s mi csak megyünk egyre megyünk.
Járunk körbe, õsi földön,
a szent zsugorodó rögön.
Megyünk és mégis maradunk,

várják, lesik, nem fáradunk?
Honnan ez az õsi erõ,
ez a kitartással verõ?
Honnan ez az õs gyûlölet,
ez az ármányos bûvölet?
Miért kerülget a halál,
lát minket, de meg nem talál?
Miért kell csak menni, menni,
éhezni és sosem enni,
imádkozni templom nélkül,
égve látni hogyha épül,
gondolatból hegyet rakni,
légvárakat mind belakni,
hinni s aztán megcsalatni,
magunknak soh’sem aratni?
Elveszítve már egymást is,
e lelkekben dúló pestis
tovább gyengít, tovább rombol,
míg a világ egyre tombol.
Megyünk körbe, megyünk hegyre,
ereszkedünk alá völgybe,
és csak várunk, és csak járunk,
csak éhezünk meg csak fázunk.
S mégis van ki tovább vigyen!
Van amiért bennünk higgyen?
Szász István Tas
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láncolata négynapi járóföldnyire szolgált gyepûelvéül a
Havasalföldön és Moldvában lakó besenyõk felé, több napi
járóföld volt Galícia területén a fehér horvátok felé, valamivel kevesebb a Morva medencében lakó morvák felé, akik
902-ben magyar uralom alá is kerültek. A bajorok felé a
Bécsi-erdõ s az Enns közötti dombság a gyepûelve, míg a
szlovének illetve a horvátok felé a Mura és a Száva mente.
Az ekkoriban nándornak nevezett bolgárokat pedig folyami
határ; a Száva alsó szakasza és az Al-Duna választotta el.
A gyepûelve szerepe fennmarad még nagyjából két évszázadokon át, s utóbb a népesség szaporodásával egyre kijjebb
helyezték kapuit, belakták és így keskenyedett, míg aztán a
tatárjárás után szerepét átvették a határvárak.
Tehát már a kezdetekkor is volt betelepülés és betelepítés,
de nem azért, hogy leküzdhetetlen nemzetiségi elnyomó
vágyunkat szolgáló emberanyagot lássanak bennük, hanem
egy állam fogadta be õket és feladattal együtt kapták pontosan betartott jogaikat, nem egyszer elõjogaikat. Ez volt érvényes még a külföldrõl érkezõ királynékkal érkezõ lovagokra
is. A jog és a feladat együtt járt.
Természetesen akkor is voltak visszaélõk, s az ezekrõl
szóló történetek ismertek (…)
Tekintsük át, hogy ezekben a kezdeti idõkben kik voltak a
betelepülõk, a vendégek vagy hospesek.
Erdély határain túlra a magyarok nyomában a besenyõk,
majd az úzok nyomultak, 1068-ban nagy erõvel törtek be s a
Meszesi-kapun áthatolva az egész Nyírséget Bihar váráig
elpusztították. Salamon király unokaöccse, a késõbbi Szent
László király vitézsége révén sikerült õket a Szolnok megyei
Kerlés falu mellett szétvernie. Aztán a Kijevi Russzal és a
rokon nomád népekkel folytatott harcokban a besenyõk felõrlõdtek, s maradékaik a XI. században részben a Balkánra,
részben Magyarországra települtek. A király fegyveres szolgálatába álltak, a és segédnépekkel együtt a királyi haderõ
elõ- és utóvédjeiként harcoltak. Még a XIV. században is
külön és bíráik voltak. A besenyõ ispánság -ben szûnt meg
(…)
NÉMETAJKÚAK – SZÁSZOK
Az elsõ németajkú letelepítési hullám 1140-ben zajlik. II.
Géza király hívja be õket a Közép-Rajna, Mosel, Luxemburg
és Alsó-Rajna közötti vidékrõl, valamint Flandriából az
erdõk kiirtásához és a rabló kun és hódító bizánci támadások ellen, katonai védekezés céljából. Õk a késõbbi szászok,
bár nem szász földrõl érkeznek. „theutonici” és
„flandrenses” néven emlegeti õket a fennmaradt forrásanyag, s csak 1206-ban II. András idején írják le elõször a
„saxones” szót. Géza király hospesei (vendégei) földmíves
népek.
A második hullám, 1211-ben következik, amikor ugyancsak II. András telepíti a Barcaságba a Szentföldrõl elûzött
Német Lovagrendet.
1224-ben õ adja ki a Nagy szabadságlevelet, az Andreanumot az erdélyi szászok jogairól, a nevét innen nyerõ Királyföldön, amelyrõl a székelyeket telepítették keletebbre, hogy
az újonnan érkezõknek helyet biztosítsanak. Az „ezeréves
elnyomóktól” ekkor kapnak a szászok önálló jogrendszert és
közügyi igazgatást meg biztosítékot, hogy az adót közvetlenül a királynak fizetik. Hét városba (innen Erdély szász
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neve: a Siebenbürgen) és 250 faluközösségbe szervezték
õket.
Ezzel kezdõdött a templomerõdök építése is. A territoriális jog, melynek gyakorlása a szász és székely közösség kezébe tétetett le, biztosítékává vált a homogén szász, illetõleg
székely társadalom kialakulásának, és elvezetett a három
rendi nemzetig, ami természetesen nem azonosítható a mai
nyelvnemzettel, a nyelv ennek csak egyik – nem mindig egyformán lényeges – vonása volt. A német nyelvterület más és
más pontjáról származó szászok az Erdélybe vándorló kis
csoportokból csak az új hazában olvadtak össze egy néppé,–
elsõsorban II. András említett intézkedésének következtében. Az ezt követõen kifejlõdõ városaik (Nagyszeben, Szászsebes, Szászváros, Brassó, Segesvár és Medgyes) Beszterce
kivételével nem városi jogokkal alapított települések. Várossá alakulásuk már az erdélyi gazdasági és társadalmi viszonyok sajátos fejlõdése során ment végbe.
1225-ben függetlenségi, Magyarországtól elszakadni próbálkozó törekvéseik miatt a Német Lovagrendet a király kiûzette Magyarországról. A Beszterce környéki németajkúak csak
1241 körül telepednek be (…)
A tatárjárást követõen újabb csoportjaik érkeztek, de errõl
majd késõbb.
KUNOK – JÁSZOK
A kunok a XIII. században a mai Moldvában és Havasalföldön, Magna Cumaniában, a Kárpátokon kívül éltek.
Gyakran betörtek Magyarországra és éppen ellenük is kellett határõr népeket telepíteni a velük határos szélekre. Bár
a gyarapodó magyarság telepei már elérkeztek a hegyek
lábaihoz, de a fokozatos gyarapodásnál sürgõsebb volt a
védekezés kényszere.
Aztán a Kalka menti vereség Magna Cumania végét jelentette és nyugat felé kellett tájékozódniuk.
A tatárok elõl menekülõ kunokat (kb. 40.000 fõ) IV. Béla
1239-ben befogadta. Sajnos 1241-ben a muhi csatában nem
lehettek ott, mert a magyar nemességgel kialakult konfliktusuk nyomán, Kötöny vezérük meggyilkolását követõen, a
kunok a Balkánra vonultak.
A jászok (alánok, vagy filiszteusok) az Etelközben és attól
keletre a kunok országának földmûves fenntartói és védõi
voltak az oroszok ellen. Az elsõ szórványos betelepülésük
Magyarországra a kunokkal együtt, a mongolok elõl menekülve történt, IV. Béla idején és folytatódott utána is (…)
ROMÁNOK
A tatárjárás elõtti idõkben a románokról kevés adat szól.
Az Ochridi tó környékén kialakult balkáni transzhumáló
nép több ágra oszolva szóródott szét a Balkánon. Jelentõs
részük, a makedo-oláhok, a bolgárokkal éltek közös államban és ortodox keresztények lettek, az illiro-románok az
Adria felé vándorolva horváttá válva maradtak fenn. Egy
csoportjuk Szaloniki felé vette az irányt. Érdekes módon a
románoknak egy déli csoportja a bizánci nyomás miatt vándorolt északra és kelt át a Dunán, majd a Kárpátok déli lejtõin transzhumált nyájaival. A vándor életmód és a hegyek
védelme a nyelv és szokások védelmét is jelentette. Ezért
nem szlávosodtak el a szlávok balkáni inváziója során.
Erdélyben a XIII. században bukkantak fel és 1210 körül II.

44

Múltunk

András még királyi székácsi birtokára próbálja összegyûjteni
õket, ami kis számukra utal.
Az 1224-ben ugyancsak általa kibocsájtott Andreánumban
a szászok és székelyek földjei mellett már szerepelnek a
vlachok földjei is.
Tömeges betelepülésüknek olykor hatalmas méreteket
öltõ folyamata a tatárjárást követõen indul el és tart még
Trianon után is, immár a megszerzett Erdélybe, állami programként. Legeredményesebb ezeréves szomszédjainknak
reánk szórt vádjai vajon lehetnek-e igazak, amikor az állításaik szerinti megsemmisítõen erõs, következetesen elnyomó,
beolvasztó magyar erõ alatt tehették kizárólagos magukévá
befogadó hazájukat?! (Kiemelés a szerk.-tõl.)
BEFOGADÁSOK A TATÁRJÁRÁS UTÁN
A tatárjárást követõ korban már a „második honfoglalás”
idején újabb betelepítésekrõl kell szólnunk. A népességvesztés különféle becslések szerint 10-25% lehetett. Egyes területek teljesen elnéptelenedtek, elsõsorban Erdély, majd az
alföld. Rogerius mester a tatár fogságból hazatérõben Moldován és belsõ Erdélyen át vándorolva az elsõ élõ embert
magyar földön Frátán találja. Ez a mezõségi település kb. 30
kilométerre van Kolozsvártól délkeletre.
Tehát a betelepítés elkerülhetetlenné vált. Emellett a
spontán bevándorlás is fokozódott. A vákuum természetes
módon vonzotta magához a túlnépesedett területek lakóit
vagy a más okból vándorolni kényszerült populációkat, így a
románokat is. A pusztasággá vált alföldre visszatérhettek a
kunok.
Sajnos a tatárjárás csak a kezdet volt. Ugyanis egy évszázaddal késõbb, az 1348–49-es pestisjárvány helyenként,
fõleg a nagyobb folyók, a kereskedelmi útvonalak mentén
épült településeken, tehát többnyire a magyarlakta vidékeken, a lakosság felét is kipusztította. Ezt követõen tovább
fokozódott a románok beáramlása. Emellett, 1251-ben IV.
Béla rendezte a magyarországi zsidók helyzetét is, akiket a
pénzügyekben használt fel. Õket is hospeseknek tekintette
és kiváltságokat adott nekik. De errõl majd késõbb.
A késõ Árpád-kor a betelepültek jóvoltából számos konfliktussal tarkított. Kunok harcolnak kunokkal és szászok
magyarokkal és székelyekkel, s az egyház is részese a konfliktusoknak. Lassan azonban ezen a téren is kialakul az
egyensúly. Egyetlen ellentét sem nevezhetõ azonban nemzeti vagy nemzetiségi jellegûnek. Akkor errõl még nem lehetett szó. Nem ilyen törésvonalak mentén alakultak ellentétek vagy szövetségek. Egy befogadó ország katlanjában forrt
a különbözõ befogadottak és a befogadók közti integrációs
folyamat az élet számos területén. Nemzetiségi elnyomást
vetíteni e kora badarság lenne. Amit azonban a szomszédos
utódállamok-beli történetírások elõszeretettel követnek el.
A megindult az ország északi, erdõs peremvidékének betelepítése, és e területekre nagy tömegben érkezett és, keletibb részeire pedig, a két térség közé meg népesség. Feltehetõen olyan szláv betelepülõ is vannak közöttük, akikbõl
késõbb kialakul a mai szlovákság. De szlovákokról ekkor
még nem beszélhetünk.
A XV. század végén Magyarország lakossága egyes feltevések szerint 4-4,5 millió, ebbõl 80-85% magyar nemzetiségû. Számban és arányokban nagyjából ez a korabeli Anglia
adatainak felel meg.
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ISMÉT A SZÁSZOK ÉS CIPSZEREK
A tatárjárás után Erdélybe már nagyobb számban szászföldi szászokat és más németeket telepítenek.
A szászok tatárjárás utáni történetében a legfontosabb
esemény aztán már szabadságlevele, amely -ban született és
bõvítette az Andreanumban biztosított kedvezményeket. Erdély valamennyi szász lakosa kapja az Universitas Saxorumot, azt a kiváltságcsomagot, amely a ma óhajtott autonómiáknak is például szolgálhatna, és amely 400 évig volt a
szászság számára valóságos védõpajzs.
Ekkor már méltán beszélhetünk erdélyi szászságról, amely
a különféle népcsoportok spontán és saját akaratból bekövetkezett összeolvadása folytán jött létre, s lám, nem a többség olvasztotta be õket, hanem itt jöhetett létre Európának
egy új, sajátos és saját nyelvet is beszélõ nemzete, Erdély
szászsága.
A Szepességben letelepedett németajkúak korabeli feljegyzések szerint szintén „egyszerû, földmûveléssel foglalkozó emberek” voltak. Õket cipszerek néven ismertük meg. ben király a szepesi szászoknak a szász Adreanumhoz hasonló szabadságlevelet adományozott.
Az erdélyi szászok mellett õk lettek az egyedüli korabeli
európai német kitelepült csoport, amely a XX. századig
megõrizhette identitását, sõt közben jelentõsen gyarapodott.
Újabb adalék az ezeresztendõs magyar nemzeti elnyomásról. Míg nyugaton sorra olvadnak be a kis nemzetiségi csoportok, a Szent Korona országában virágzanak és kiváltságokat élveznek.
Közben, elsõsorban a török nyomására, elkezdõdik a szerb
betelepülés. Érdemes elolvasni amit Rókay Péter errõl ír A
szerbek betelepülése a XV. században címû tanulmányában.
Õ Sima Cirkovic belgrádi professzort tekinti fõ forrásának A
Szerb nép története címû nagy munkájából és mutatja be ezt
a sokrétû folyamatot. De felhasználjuk Szakály Ferenc gondolatait és szempontjait is.
„A szerbek tömeges betelepülése Magyarország területére a XV.
században a törökök Balkán félszigeten történõ elõnyomulásával áll kapcsolatban. (…) A török hódítás mint erõ ezen a téren
két irányban hatott. Egyrészt elõsegítette Magyarország déli végeinek elnéptelenedését, másrészt mozgásba hozta a Duna-Száva
vonalától délre élõ szerb lakosság tömegeit” De Mátyás boszniai és szerbiai hadjáratai során maga is behoz szerbeket a
török által elhurcolt lakosok helyett. Természetesen voltak
önként betelepülõk is, fõleg a magasabb osztályokból. Nem
voltak elzárkózók és hamarosan kialakultak a vérségi kapcsolatok is. A szerbek nem alkottak egybefüggõ területet, hanem
a magyar népesség közt elszórva telepedtek le, fõleg a déli
vidékeken.
Katonailag a török megszállás után eleinte magyar szolgálatban álltak (…)
A befogadás természetességét és minden diszkrimináció
hiányát igazolja, hogy a királyok által Ráckeve részére
kiadott privilégiumok a szerb hospeseknek hasonló jogokat
és önkormányzatot adtak, mint a többi királyi birtokon épült
város más nemzetiségû polgárainak.
Nem igaz a még jugoszláv idõkben megjelent és a szépirodalomba emelt vád, hogy a tized fizetésére erõszakos térítéssel és kínzásokkal kényszerítették volna a szerb jobbágyokat.
Õk ugyanis, úgy fizették a tizedet, akár a magyar jobbágyok
Átalvetõ
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Sõt, egyesek Mátyást még azzal is megvádolták, hogy származása miatt elõnyben részesítette az ortodox szerbeket (…)
A szerb egyház nem csak vallási intézmény volt, hanem a
szerbek közös szervezete, ennek köszönhetõ, hogy megõrizték nyelvüket és szokásaikat is, vagyis nemzeti létük alaptényezõit s ebben õket senki sem akadályozta. Az ide menekült
vagy betelepült szerbség tehát a Szent Korona oltalmában
tovább élhette nemzeti életét is.
Rókai errõl így ír: „Végkövetkeztetésként megállapíthatjuk,
hogy a XV. században betelepült szerbek valamennyi rétege fokozatosan a megfelelõ magyar társadalmi rendhez hasonult. Más
szóval ki-ki közülük hivatása szerint szolgálta új hazáját.”
Szakály kiemeli, hogy: „Ugyanúgy részt vettek a legfõbb törvényhozó szerv, az országgyûlés munkájában és az ezzel járó csoportharcokban, mint magyar társaik, s a törvényekben sincs nyoma
annak, hogy másként kezelték volna õket, mint emezeket.”
Ha a szerbekkel kapcsolatos eddig megismerteket összegezzük, világosan látható, hogy nemzetiségi ellentét, fõleg
pedig nemzeti elnyomás szóba sem jöhetett. A szerbek beilleszkedtek az új hazába, ha pedig ellentétek merültek fel
azok vagy vallási, vagy társadalmi osztályok közötti ellentétek
voltak, s ha úgy adódott a két fél közötti határvonalat nem a
nemzetiség határozta meg, ezért furcsa a mai olvasó számára, hogy szerb harcolt olykor szerb ellen. De miért lenne ez
különös, amikor a magyar is ezt tette, ha érdeke kívánta vagy
a történelem kerekei úgy forogtak!
MOHÁCS, MAJD A TÖRÖK IDÕK UTÁN
A nagy fordulat mai témánk követése során is Mohács,
vagyis 1526.
1526 és 1686 között, vagyis a 160 éve alatt szintén történtek betelepülések Magyarországra. De nem törökök érkeztek, hanem délszláv telepesek és a török katonaságot kiszolgáló és kereskedõk. Az által elfoglalt várakban és erõdökben nem etnikumú, hanem balkáni délszláv (fõként ortodox ,
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illetve) helyõrségek biztosították az elfoglalt területek megtartását.
Közben Erdélyben fejedelem – közötti uralkodása alatt
befogadott némi görög és valamivel több kereskedõt is. Ez
utóbbi közösség aztán Erdélyben egészen sajátos és gyors fejlõdének indult és jelentõs szerepet töltött be fõleg a gazdasági életben. Elnyomásukról szó nem lehetett, sokkal inkább
beszélhettünk elõjogokról.
A török idõket követõen a hatalmas lakosságfogyás (különbözõ becslések 1,6-3 milliós népességrõl beszélnek a török
kiûzése után) és az elpusztított, kirabolt, mondhatni lelakott
területek újjászervezése és benépesítése már a Habsburg
uralkodók hatáskörébe került.
Olyan kor következett, amikor nem hogy magyar nemzeti
elnyomásról nem beszélhetünk, de inkább a magyarságot
elnyomó németesítõ politikát követhetjük nyomon, s közben,
a nemzettudat fejlõdésével ez nõ át egy valódi nemzetiségi
elnyomásba. Mi több, a Habsburg az oszd meg és uralkodj
politikája eltorzított formájában ezt a tudatot használja fel
birodalmi politikájához, s ennek is a magyarok lesznek
elszenvedõi.
A kronológiát is figyelem bevéve, most a török kiûzése
után bekövetkezõ betelepítésekrõl kell képet alkotnunk.
Ebben az idõben az ország hódoltsági területe romokban
hevert, az egész országra az elnéptelenedés nyomta rá bélyegét. szeptember 2-án sor került Buda visszafoglalására, de a
felszabadító harcok még 1699-ig folytak, amelyek során
Magyarországot újból feldúlták és sok volt az áldozat.
A bécsi udvar politikája megakadályozta, hogy a magyar
nemesség visszakapja korábbi birtokait. Udvari emberek,
hadvezérek, az udvar és a hadsereg szállítói szereztek meg
hatalmas birtokokat. Így a magyar föld többsége idegen kézre került.
Az írás második, befejezõ részét következõ lapszámunkban
közöljük.

Árpád nyomában
Meglepõ adatot találunk Szekeres Lukács Sándornak a
Székely Mózes erdélyi fejedelemrõl szóló tanulmánykötetében (Székelyudvarhely, 2007.) Ebben közli egy Székely
András nevû katonai vezet 1581-es végrendeletét, aki számos anyagi javakkal rendelkezett. A listából az derül ki, hogy
– többek között – három darab párducbõrrel is. Ezek szerint
ennek a vadállatnak a bundája még mindig rangjelzõ lehetett
a török és a német ellen küzdõo, XVI. századi Erdélyben!
Honnan ered a párducbõrös kacagány hagyománya?
Árpád honfoglaló vezérünket szokás „Párducos Árpádként”
emlegetni, õ viszont a maga idejében a Kárpát-medencében
a legfõbb Hadúr volt. Milyen leszármazási vonalat jelöl ez?
Finnugort semmiképpen, mivel a primitív, szibériai halászóvadászó mezopotámiai töredék törzsek nem vadászhattak
párducra.
Ugyanis ez a nemes vadállat kizárólag az iráni hegyekben
és fennsíkokon volt honos. A sztyeppei népek viszont a fekete farkas és a nyest bundájával kereskedtek. Még Szulejmán
2020. szeptember

szultánnál is a legnagyobb kitüntetés volt, ha farkasprémes
köntöst adott valakinek. Tehát, ha valaki párducbõorös kacagányt öltött magára, az minden kétséget kizáróan a maga
iráni eredetét vallotta. Nem mellesleg, az iráni mitológiában
az Elsõ Ember, akibõl késõbb király lett, olyan tiszta volt,
hogy le sem jöhetett a hegyekrõl, és testét párducbõr fedte.
Ha valaki mégiscsak politikai okokból túlságosan ragaszkodik a pusztító finnugor leszármazás-elmélethez, akkor
ilyen tekintetben is tudománytalannak minõsül. Valamit a
farkas tulajdonságáról: egyedül nem mer támadni, csak falkában. A párduc viszont magányos, fejedelmi ragadozó,
amelyik hihetetlenül bátor. Például, neki mer menni a farkascsordának is, mert a félelem érzetét egyáltalán nem ismeri. Az újonnan beköszönt apokaliptikus idõokben nem ártana ismét magunkra ölteni ennek a nemes vadnak a rettenthetetlenné tevõ bundáját a számos belsõo és külsõ ellenség
elleni küzdelemben.
Kiss Irén - magyarnemzet.hu
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Kelet-Magyarország

Az Erdélyi Magyar Székely Szövetség
A trianoni békediktátumot megelõzõen, elkezdõdött Erdély
román megszállása, és ennek következtében az erdélyi menekültek Magyarországra történõ exodusa. Az Országos
Menekültügyi Hivatal statisztikája szerint 1918-ban 40.952,
1919-ben 33.551 és 1920-ban 79.773 ember menekült át a maradék országrészbe. Akkori szóhasználattal repatriált. Bár a
románok igyekeztek úgy beállítani, hogy „önként, saját maguk
kérték” az , ez teljesen
lehetetlen. Az emberek
többsége indokolatlanul
nem hagyja el önként szülõföldjét, otthonát. Az
újonnan
berendezkedõ
román hatalom minden
eszközt bevetett (még a
legbrutálisabbakat is) a
magyarok elüldözésének
érdekében. A megcsonkított Magyarország nehezen
birkózott meg a menekültek áradatával. Az akkori
magyar adminisztrációnak
nagy segítségére voltak a
menekültek frissen alakult
civil
szervezetei.
Magyarországon abban az
idõben több erdélyi szervezet is alakult, melyeknek a
maguk hatókörében nagyon fontos szerepük volt az újonnan
érkezettek társadalmi és gazdasági beilleszkedésében. E szervezõdések hol területi alapon (pl. Csíkszeredaiak, Szilágyságiak,
Szatmáriak Egyesülete stb.), hol társadalmi alapon (Erdélyi
Székely és Magyar Munkások Gábor Áron Szövetsége, Székely
Nemzeti Szövetség) jöttek létre. Ezen szervezetek egyike volt az
Erdélyi Magyar-Székely Szövetség, amely több egyesület fúziójából alakult (Erdélyiek Egyesülete, Székely Nemzeti Szövetség,
Csaba, Attila stb.) „Ez a hatalmas tábor ma 36 vidéki körrel kb.
14.000 erdélyi intellektuelt foglal magában, s felöleli az erdélyi társadalom minden rétegét (…) – írja a Keletmagyarország (1920.
november 8.)
Az Erdélyi Magyar-Székely Szövetség (EMSZSZ) az 1848-as
unióval létesített államjogi kapcsolat értelmében Magyarország
területi integritását hirdeti. A szervezet 1921. évi programjában olvashatjuk: Az Erdélyi Magyar-Székely Szövetség az Unióval
létesített államjogi kapcsolatot, Erdélynek Magyarországhoz leendõ
visszacsatolását, az egységes magyar politikai nemzet újraalkotását
tekinti annak a célnak, amelyért minden politikailag lehetséges eszköz felhasználásával küzd, és amelytõl sem külpolitikai, sem taktikai okokból eltekinteni nem hajlandó. E felfogástól és elhatározástól vezettetve az ezeréves történelmi múlt a történeti alkotmány
bázisán áll (…)
A programban kinyilvánítják, hogy teljes mértékben betartják Magyarország törvényeit és rendeleteit, és nem terveznek
olyan akciókat, melyek a magyar államnak kellemetlenek és
akár nemzetközi bonyodalmakhoz vezethetnek, vagy az erdélyi
magyarságra nézve végzetesek lehetnek.
Ennek értelmében tevékenységük csak arra terjed ki, hogy

„az erdélyi szervezetek létesítésével és a meglévõk kiterjesztésével az
erdélyi magyarság (székelység) gazdasági, kulturális és faji boldogulását biztosítsa, elõmozdítsa.”
Támogatni szeretnék az erdélyi egyházakat, a felekezeti iskolákat és a gazdasági intézményeket, valamint az erdélyi magyar
sajtót. Tájékozódni szeretnének a magyarságot ért sérelmekrõl,
atrocitásokról és azokat a nemzetközi közvélemény elé tárni. A
program szól a menekültek anyagi és erkölcsi támogatásáról,
munkalehetõséghez való juttatásuk szükségességérõl. A szövetség munkaprogramjában szerepel a nemzetvédelmi és
propaganda tevékenység is. (Keletmagyarország, 2.évf. 5.
szám; 1921. január 31.)
Az Erdélyi Magyar–Székely Szövetség (EMSZSZ) további
élete a magyar bel- és külpolitika függvénye lett. Bethlen
István miniszterelnök úgy vélte, hogy a civil szervezetek egy
része akadályozza az általa kijelölt kül- és belpolitika megvalósítását. 1921. május 11-én összehívott értekezleten az irredenta szervezetek megszüntetésérõl döntöttek. Az értekezleten részt vett többek között Jancsó Benedek, Bánffy Miklós,
Sebess Dénes, Teleki Pál. E szervezetek revíziós propagandájukkal mind a belpolitikai stabilitás megteremtése, mind a
hosszú távú integrációs külpolitika útjába álltak. A tanácskozás után oszlatták fel az Erdélyi Magyar-Székely Szövetséget
is.
A Budapesti Hírlap július 5-i számában gróf Bethlen István
miniszterelnök így nyilatkozik: „ A feloszlatás oka az, hogy a
trianoni békeszerzõdés életbelépése után a magyar kormány nem
engedheti meg olyan egyesületek mûködését, amelyek akár
címükben akár alapszabályaikban a trianoni szerzõdéssel magával, vagy annak egyes rendelkezéseivel ellenkezésben állanak és a
békülékenység szellemével össze nem egyeztethetõk. A kis antant
létrejöttének elõzményei megmutatták mennyire nagy nemzeti
érdek fûzõdik ahhoz, hogy a külföld semmiképpen szemünkre ne
vethesse azt a látszatot, mintha Magyarország a nyugtalanságnak,
a békétlenségnek, a revánsnak tûzfészke lenne, amely Európát
állandóan kalandokkal veszélyezteti és bonyodalmakkal fenyegeti.
Magyarország a béke érvénybelépésének pillanatában tettekkel is
bizonyítani és tanúsítani kívánja, hogy az aláírt szerzõdést lojálisan
akarta végrehajtani és alkalmazni, s hogy az állami hatalom és a
kormány mindent megtesz, hogy a magyar társadalom hasonlóképpen cselekedjék – dacára annak a sok kihívásnak, amely ilyen irányú munkánkat eddig is a legnehezebbé tette, amellyel szemben
azonban a magyar nemzet csak heroikus önfegyelmet és önmegtagadást kíván tanúsítani”. (Budapesti Hírlap, 1921. július 5.)
A Kormányrendelet értelmében, 1921. július 5-én, Ráday
Gedeon gróf belügyminiszter megszüntette a Felvidéki Liga,
Délvidéki Liga, Erdélyi Magyar-Székely Szövetség és a Védõ
Ligák Szövetsége, valamint a Megszállott Törvényhatóságok
Központi irodájának mûködését. Az említett szervezetek vagyonát zár alá vették.
A szövetség elnöke dr. Király Aladár: Ave Caesar! (Az
„Erdélyi Magyar-Székely Szövetség” mûködését a kormány
megszüntette) címmel hosszú cikkben fejtegette kételyeit a feloszlatás jogosságáról és hasznáról. (2/28) A magyar kormány
feloszlatta az erdélyi Magyar–Székely Szövetséget. –
Elvégeztetett. címmel jelent meg egy névtelen szerzõnek az
írása a Szövetség feloszlatásáról. „A magyar kormány, amint félhivatalos kijelentések mondják: külpolitikai okok által kényszerít-
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ve, feloszlatta a területvédõ alakulatokat és köztük az erdélyi
magyarság és székelység közvéleményének letéteményesét, hivatott
képviseletét is. Feloszlatta azokat az egyesületeket, amelyek kizárólag szellemi fegyverekkel, kizárólag békés kulturális eszközökkel
harcoltak az ezeréves Magyarország épségéért, egy eltiport nemzet
igazáért. A kormányrendeletet kísérõ hivatalos kommuniké azt
hangoztatja, hogy a társadalmi alakulatok alapszabályaiban foglalt rendelkezések egy része ellentétben állott a trianoni béke életbelépése által teremtett helyzettel.” A továbbiakban cáfolják azt,
hogy a Szövetség alapszabálya ilyen kitételekkel rendelkezne,
sõt a következõ oldalon közlik a teljes alapszabály szövegét is,
majd hozzáteszik: „Nem fegyvertelen, hazájukból elüldözött, mindenükbõl kifosztott menekülteknek egyesüléseiben kell az irredentizmus magvát keresni, hanem azokban a tényekben, amelyek õket
még a véleményszabadságuk megnyilvánulásában is korlátozzák.”
A továbbiakban a cikk keserûen állapítja meg, hogy:
„Szétkergették az erdélyi számûzött magyar–székely társadalmat,
sõt több: kioltották az életét a törvényes formák közt kialakult erdélyi közszellemnek, amely ezentúl kénytelen lesz magának más
módon törni utat”.
Sajtó
Az 1919-ben Budapesten alakult Erdélyi Magyar–Székely
Szövetség „az erdélyi magyar közvélemény hivatott képviselõje, hirdetik magukról - mely megalkuvást nem tûrõ kitartással küzd
Erdély felszabadításáért s tûzhelyükrõl kiüldözött véreink társadalmi védelméért, eszméinek terjesztésére KELETMAGYARORSZÁG
címen politikai hetilapot indított. E lap Erdély történelmi hagyományaihoz méltóan a jogegyenlõség és vallásszabadság elveit fogja
hirdetni. (1/1) Az Erdélyi Székely-Magyar Szövetség és lapja a
Keletmagyarország azt az elvet vallja, hogy csakis a magyar államiság visszaállítása az elszakított területeken hozhatja meg az egész
térség békéjét és errõl a magyarság nem mondhat le.” (2/5) Amint
írják, a lap a belpolitikai eseményeket is Erdély szemszögébõl
nézi, és ezért igyekszik függetlenségét minden irányban megõrizni. Ennek következtében a lap sem a hatalomtól, sem a
különbözõ belföldi érdekcsoportoktól nem kap támogatást.
A függetlenségre való törekvést mutatja az a tény is, hogy megállapításai, szempontjai nem mindig egyeztek meg a hivatalos
politika
által
hirdetett
alapelvekkel.
Sajtónk
a
„KELETMAGYARORSZÁG” propagandánknak hatalmas kisegítõ eszköze – írják programjukban (2/5)
A lap elsõ számában (1920. november 8.) ismertetik terveiket
a lappal és tevékenységükkel kapcsolatban. A Kelet címû bevezetõben többek között ezt írják: „ … Dolgozni akarunk vagyoni
célok és egyéni érdekek nélkül. Személyi kultuszt nem fogunk ûzni.
Rabszolgalelkek foglalkozása ez. Szeretni akarjuk a magyart és
nem hízelegni hiúságának. (…) Meg kívánjuk teremteni az egységes érzelmekben, emberek megbecsülésében, nemzeti aspirációkban összeforrott magyar társadalmat, hogy annak azután nemzetiségre és vallásra való tekintet nélkül egyformán tisztelt tagja lehessen minden magyar állampolgár, aki okulást merített a múltból és
dolgozó, önfeláldozó hazaszeretetre kész fia akar lenni nemzetének. Hirdetni fogjuk bátor szóval, nemes elszántsággal, meg nem
fizethetõ tiszta tollal az ország területi integritását, Szent István
birodalmában az egységes magyar politikai nemzet feltámadását.
Erdély székelységét és magyarságát fogjuk képviselni akkor, amikor
a magyar politikába bekapcsolódunk. (…) Ha kell, nagy nemzetek
közvéleményét rázzuk fel, hogy az egész világ megláthassa azokat a
XX. század civilizációját lealázó balkáni atrocitásokat, amelyek
már ma rabszolgasorba juttatták az elszakított területeken élõ nemzeti kisebbségeket. Lázadó lelkiismerete leszünk Erdélynek. Egész
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életünk összegyûjtött értékét, magyar lelkünk minden lángolását a
magyar Erdély visszaszerzésére irányuló aspiráció fogja kitölteni
(…)” (1/1)
A Keletmagyarország szerkezete
A „Keletmagyarország” az Országos Széchényi Könyvtár
gyûjteményében hiányos. Az elsõ évfolyam 1920. november 8ával indult, és december 25-i dupla számmal (1/7-8) zárult. A
második évfolyamból hiányzik a 22–23. (1921. május 30. és június 6.), a 29 – 42. (1921. július 18 – október 24.) valamint a 45.
szám (1921. november 14.). A gyûjtemény többi része hiánytalan. Csak zárójelben szeretném megjegyezni minden következtetés nélkül, hogy nagyjából ez az idõszak hiányzik az Erdélyi
Hírek OSZK gyûjteményébõl is. Azért tartottuk mindezt ilyen
részletesen leírni, hogy hátha a hiányzó részek valamelyik vidéki (Szeged, Debrecen stb.) könyvtár állományából, vagy egy
magángyûjteménybõl elõkerülnek. A kutatókat a szerencse is
sokszor meglátogatja. Nekem ebben nem volt részem.
Az újsággyûjteményrõl tehát úgy írtam, hogy ezeket a hiányosságokat is figyelembe vettem. (Összesen 19 szám hiányzik,
a meglévõ példányok száma 52). A lap általában nyolc oldalon
jelent meg. Ettõl csak a dupla és a mellékleteket tartalmazó számok (1/8 és 2/1) térnek el.
Története során a lap felelõs szerkesztõje mindvégig Dr.
Rákóczy Imre volt. A fejlécen az „Erdélyi Magyar–Székely
Szövetség hivatalos közlönye”–ként határozta meg önmagát. A
Szövetség feloszlatása után a második évfolyam 27. számától
(1921. július 4.) a fejlécen „Az erdélyi magyarság és székelység
hivatalos lapja” szerepel. A szövetség megszûnése után a
„Keletmagyarország lapkiadó vállalat” veszi át a kiadást.
A többi hasonló politikai irányultságú lappal (Pl. Erdélyi
Hírek 1920–1922) összehasonlítva a Keletmagyarországban túlsúlyban vannak azok az elemzések, írások vagy kishírek, melyek
az elszakított Erdélyt idézik fel. Saját tudósítójuk dolgozik
Erdélyben. Híreiket több lap is átveszi, ezért kérik ezeket a
lapokat, hogy nevezzék meg a hírforrást is. (1/4)
Összeszámoltuk a lapban megjelent cikkeket, ami szerint a
belföldrõl szóló írások száma 101, az Erdélyrõl szólóké 633.
Ezen kívül az Erdélyi Magyar–Székely Szövetségrõl 23 cikk
jelent meg. Egyéb cikkekbõl (külpolitika stb.) 99-et találtunk.
Ami viszont inkább az Erdélyi Hírekre jellemzõ és nem a
Keletmagyarországra, az az erdélyi menekültekkel kapcsolatos
hírek száma. Ebben a lapban összesen 14 írás foglalkozik a
menekültekkel. Ez azzal magyarázható, hogy a lap olvasói (és
természetesen a szerkesztõk is) elsõsorban az EMSZSZ tagjai,
akik már régebben Magyarországon éltek és fõleg az erdélyi
magyar középosztályból kerültek ki, amint azt a lap elsõ száma
jelzi.
Az elõfizetõknek szóló felhívásban kifejtik, hogy függetlenségét megõrizve a lap fennállásának egész ideje alatt sem a kormánytól, sem a politikai pártoktól semmilyen anyagi támogatást
nem kapott, nem kért és nem fogadott el.
Az Erdélyi Hírek (1920 02. 08. – 1922. 06. 19.) és a
Keletmagyarország (1920. 11. 08. – 1922.03.06.) szinte azonos
idõben jelentek meg. Bár csak néhány hónap volt a két lap megjelenési ideje között, azonban az erdélyi és az egész magyarság
szempontjából sorsdöntõ idõszak volt. Az Erdélyi Hírekben
még olvashatók voltak a trianoni békeparancs aláírása elõtti
reménykedõ hangulatot, majd a „béke” utáni kiábrándulást,
lehangoltságot tükrözõ írások. A Keletmagyarország csak a ratifikálás (parlamenti jóváhagyás) ellen emelhette fel szavát.
Erdély társadalma tiltakozott a béke ratifikációja ellen cím-
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mel a lap közli a szövetség tiltakozó kiáltványának szövegét. Az
Erdélyi Magyar-Székely Szövetség nagygyûlésén a tagság kiáltványát fogalmaznak meg, melyet a budapesti házak falára is
kiragasztanak. „Erdély fiaihoz! Az elvakult gyûlölet békéjét törvénybe nem iktathatja magyar kéz. Véreink! Akikben még él a
becsület szentsége, gondoljatok haza. A halálra gyötörtekre, akik
bennetek bíznak és a börtönök megkínzott félisteneire, akik nem
buknak el a kereszt súlya alatt…Itt a belenyugvás fertõzõ mérgével
akarják ma beoltani a szíveteket! Csak felemelt fõ méltó e gõgös
fajhoz, mely egy évezreden át inkább egy szál meztelen karddal
vívott istenítéletet, de gyáván és becstelenül még nem állott bírái
elõtt. Üldözöttek és földönfutók! Az a nemzet, mely megalkuvó,
mást nem érdemel ellenségeitõl, csak megvetést. És ha most, e rettentõ órában össze nem fogunk, és ha most, mikor még nem késõ,
bele nem kiáltjuk az ország közönyébe lelkiismeretünk tiltakozó
parancsát, ne fogadja be soha porainkat az õsi föld! Mi, az erdélyi
magyar és székely nemzet akaratának letéteményesei, ezennel
ünnepélyesen kijelentjük, hogy a trianoni békeszerzõdés törvénybeiktatása ellen óvást emelünk s minthogy Erdélynek a csonka nemzetgyûlésen képviselete nincs, ezúton tiltjuk meg, hogy nevében
ahhoz bárki is hozzájárulhasson. Testvéreink! Jöjjetek el mindannyian tiltakozó nagygyûlésünkre. Az igazság velünk van, feltámadunk!”
A heves tiltakozások ellenére a parlamenti jóváhagyás megtörtént, hiszen Magyarország abban a történelmi és politikai helyzetben nem tehetett mást. Ahogyan Gróf Apponyi Albert mondta híres beszédében: „Ha Magyarország abba a helyzetbe állíttatnék, hogy választania kellene ennek a békének elfogadása vagy aláírásának visszautasítása között, úgy tulajdonképpen azt a kérdést
kellene feltennie magának: legyen-e öngyilkos azért, hogy ne haljon
meg” (1920. január 16.) A trianoni békediktátum ebbe a helyzetbe taszította Magyarországot.
A Keletmagyarország tudósítójának kérésére Apponyi újévi
üzenetet küldött az erdélyi magyarságnak (1921. január 10; 2/2):
„A trianoni béke paragrafusai elválasztanak ugyan bennünket erdélyi magyar testvéreinktõl, de a lelkek közösségét, amelyet a magyar
nemzeti kultúra ereje, az évezredes múlt megszentelt hagyományai
és a legmagasztosabb érzések kapcsai minden ércnél erõsebben
összetartanak, semmiféle betû és erõ nem választhatja szét. Ápoljuk
itt is ott is szorgalmas kitartással a közös magyar szellemet, amely
apáinkról szállott reánk és utódaink öröke lesz. Nem kalandokra
hívom fel elszakadt testvéreinket. Csak arra a kötelességükre figyelmeztetem, hogy zárják örökre lelkükbe a magyar kultúrát és érzelemvilágot. És higgyék el, hogy soha bensõségesebb, õszintébb és
melegebb nem volt a testvéri szeretet Erdély magyarsága iránt, mint
éppen ma.”
A trianoni sokk után az erdélyi magyarság 1921-ben kezd újra
magára találni. A Keletmagyarország folyamatosan tudósit az
Erdélyben létrejövõ új magyar összefogásról, melynek kiindulópontja Kolozsvár volt. „Megalakult Erdélyben a magyarság és székelység szervezete: 1921. január 15-én értekezletet tartottak
Kolozsváron. Kimondták, hogy Kolozsvár magyarsága olyan szervezetbe tömörül, amelyhez hozzátartozik minden kolozsvári magyar
ember, s amelynek célja a magyarság jogainak védelme az oláh
impériumi hatóságok elõtt” – adja hírül a lap 1921. január 17-i
száma (2/3)
A Keletmagyarország folyamatosan tudósít az erdélyi magyarság elsõ szervezkedésérõl és csatlakozásukról az Erdélyi Magyar
Szövetséghez Elõbb a bánsági és temesvári magyarságról olvashatunk (2/11), majd õket követi a háromszéki, a csíkmegyei, a
kalotaszegi, az udvarhelyi, a brassói, a hunyad- és biharmegyei
magyarság csatlakozásáról szóló beszámoló.
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Báró Jósika Samu irányítása mellett elkészült a Szövetség
programja, melynek alapgondolata a kisebbségi autonómia volt.
Július 6-án megalakult a Magyar Szövetség. Elnökének Jósika
Samut választották. A románok figyelmét nem kerülte el az a
tény, hogy a Szövetség jó keretet nyújt az erdélyi magyarság társadalmi, politikai, közmûvelõdési és gazdasági életének megszervezésére, ezért igyekeztek ürügyet találni a szervezet feloszlatására. Végül is sikerült egy jelentéktelen indokkal 1921. október 30-án a Szövetség mûködését felfüggeszteni. (Mikó Imre:
Huszonkét év, A „Studium” kiadása Budapest, 1941.)
A lap több írása is foglalkozik a Szövetség erõszakos feloszlatásának körülményeivel, vezetõi ellen folytatott rendõri akciókkal, felelõsségre vonással. Az ezzel kapcsolatos címeket szedtük
egy csokorba:
Politikai hajsza az Erdélyi Magyar Szövetség elnöke ellen
(Jósika Samu és a román királyné) (2/43) Feloszlatták az erélyi
„Magyar Szövetséget” (A Jósika-ügy hullámai, Személyi hajsza
és nemzetiségi politika; Nyilatkozik az erélyes prefektus; Groza
el akarja simítani a botrányt) (2/45) Magyar Szövetség feloszlatásának újabb fejleményei (Báró Jósika Samut az oláh rendõrség
felelõsségre vonta) (2/46) Mit kíván az erdélyi magyarság? (A
Magyar-Szövetség 12 pontja) (3/3) Az oláh kormányváltozás és
még egyszer a Magyar Szövetség ügye (3/4) Az erdélyi Magyar
Szövetség alapszabályait az oláh kormány nem hagyja jóvá (3/5)
A Népszámlálási adatok ismertetése. Az 1920. novemberi
„népszámlálás”, ami inkább népösszeírás volt, a szakértõk szerint is csak „erõs fenntartásokkal fogadhatunk el”. Az eredmények az 1910. évi népszámlálás adatainak egyszerû átvételével és
azok a román érdekek szerinti módosításával készültek. (Varga
E. Árpád: Fejezetek a jelenkori Erdély népesedéstörténetébõl.
Püski, Budapest, 1998). A lapban csak egy néhány városra vonatkozó népesedési adatot találunk. Olvashatóak a marosvásárhelyi
a tordai, a szilágysomlyói a brassói stb. népösszeírás eredményei.
(2/3, 4)
A Keletmagyarország fõbb rovatai.
A lap számában több rovatot találunk, mintha mindennel szeretnének foglalkozni. A lap fõbb témakörei: A „Belpolitikai
szemle” rovat közli a megmaradt országrész híreit. Minden esetben igyekeznek a történéseket erdélyi szempontból ismertetni. A
lap fenntartójáról (E.M.SZ.SZ.) részletesen a Szövetségi hírekben olvashatunk. A magyarországi hírek a lap tartalmának csak
kis hányadát teszik ki. A lap központi témáját, a számokban is
közölt tetemesebb rész (riportok, tudósítások, kishírek stb.), az
erdélyi magyarság életének bemutatása, sorskérdéseinek elemzése képezi. A Keletmagyarország majdnem minden számában
felváltva találkozunk mûvészeti, zenei, közgazdasági irodalmi,
tanügyi rovattal is. Ezekben is fõleg az erdélyi magyarság mûvészeti, oktatási és gazdasági helyzetét mutatják be. Több anyag is
foglalkozik az erdélyi magyar színházi élettel. A téma egyik
nagyon fajsúlyos írása Dr. Janovics Jenõnek az erdélyi magyar
színjátszás helyzetérõl írott nyilatkozata. A magyar színészet
jövõje Erdélyben (2/12) Dr. Janovics Jenõ mint a kolozsvári
magyar nemzeti színház igazgatója, valamint az erdélyi és bánsági színészszervezkedés vezetõ egyénisége egy nyilatkozatban
elemzi az erdélyi magyar színészet küzdelmeit és jövõjét: „ (…)
a Magyarországtól elszakított országrészeken mûködõ színészeknek
(…) nem kell fogadkozniok, nem kell minden nap hitvallást
tenniök: azzal a ténnyel, hogy játszanak, a legerõteljesebben és a legeredményesebben szolgálják a magyar nemzeti kultúrát. A kötelességteljesítés fokmérõje tehát nem az, hogy ki tud keserûbben elbúsulni és ki tud bátrabban kurjantani, hanem az, hogy ki tud jobban
játszani. (…) Abban a memorandumban, amelyet az erdélyi
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magyar színigazgatók nevében a bukaresti kormányhoz intéznem
kellett, már fölhívtam a figyelmet, hogy a színészet s egy-egy színtársulat léte, sorsa ne függjön lokális hatóságok, vagy hatósági
parancsnokságok kényétõl és kedvétõl. A magyar színészet jövõjének kérdése tisztán gazdasági és mûvészi probléma. (…) A szabad
és béklyótlan színpad gyönyörûséggel és harmóniával tölti el az
emberek lelkét. Ám a bilincsek közé vert, sötétségre kárhozott színpad lihegõ keserûséget, robbanásra mindig kész lázadást szít a békés
szívekben is. Az erõszakosan elnémított színpad legveszedelmesebb
izgató és robbantó erõ. S itt – úgy érzem felelnem kell a bukaresti
kormánynak arra a szemrehányására, hogy a magyar színpadok
nem tartják szükségesnek a román színmûírás alkotásait elõadni. A
feleletem nyílt és õszinte lesz: Mûvészekhez nem méltó meghunyászkodás vagy érdekhajhászó hízelkedés lenne az, ameddig sorsunk itt
folytonos bizonytalanság. Ha megszûnik az üldözés, amely most
munkánk elé gáncsot vet, ha kialszik a gyûlölködés, amely most
felénk lövelli perzselõ lángjait, ha a különféle tilalmak pörölycsapásai nem fogják megtiltani azt, hogy saját klasszikusainkat mûvelhessük, akkor mi készséges örömmel és lelkesedéssel fogjuk tolmácsolni az általános emberi kultúra idegen jeleseit is. Aki politikával
szennyezi be a deszkákat, az megbocsáthatatlan bûnt követ el az
emberi tökéletesedés ideálja ellen. De még súlyosabb a bûne annak,
aki a színpadi mûvészetnek, az emberi kultúra virágjának nem adja
meg a fejlõdéséhez a szükséges szabad levegõt és fényt. Nekünk csak
egy politikai hitvallásunk van: becsületesen szolgálni magyar nemzeti kultúránkat. (…)” (2/12)
A lap folyamatosan követi az erdélyi magyar színészet kibontakozását, nemritkán atrocitásokkal is fûszerezett küzdelmeit az
új idegen környezetben.
Az erdélyi irodalom
Amennyire a lap keretei megengedték, a szerkesztõk igyekeztek teret adni az Erdélyben kibontakozó (Budapest hatásaitól
függetlenedõ) irodalmi alkotások bemutatásának. A laptestben
nagyon sok verset és prózai írást közölnek leginkább erdélyi
íróktól, költõktõl. Az újság egy külön „Irodalom’ rovatot is tartalmaz, melyben az irodalommal (irodalmi társaságok indulása,
új magyar lapok és könyvek megjelenése) kapcsolatos híreket
közlik.
A meglévõ gyûjteményben (53 szám) 44 verset és 38 prózai
írást olvashatunk. Ezek között sok olyan irodalmi alkotást közölnek, melyeknek alkotóiról a megcsonkított Magyarországon csak
most hallottak elõször. A költõk közül megemlíthetjük
Reményik Sándort, Áprily Lajost, Sajó Sándort, Berde Máriát.
A prózaírókat többek között Benedek Elek, Móricz Zsigmond,
Szabó Dezsõ, Petelei István, Makkai Sándor, Molter Károly képviseli.
A költemények és prózai írások mellett több tanulmányban is
elemzik az Erdélyben beindult új magyar irodalomat, mely a
központtól távol a saját lábára kezd állni és keresi a sajátos erdélyi hangját. Ilyen elemzést olvashatunk Ilyés János tollából Az
erdélyi irodalom helyzete címmel (2/25); Berde Mária összefoglaló tanulmánya Az erdélyi irodalom címmel (2/45); vagy Kiss
Ernõ ismertetõje: Erdély irodalmi élete (3/7 – 8) A rovatot
könyvismertetõk, (pl. Bartha Pál-Benedek Elek: Édes anyaföldem (2/15); Bartha Pál-Jancsó Benedek: A Román irredentista
mozgalmak története, (2/20), új folyóiratok (pl. Pásztortûz) és
egy-egy, a magyarországi közönség számára ismeretlen költõ (pl.
Áprily Lajos (2/49) portréinak bemutatása tarkítják.
A lap általában nyolc oldalon jelent meg. Ettõl fõleg csak
akkor térnek el, ha a laptesthez illesztett Mellékletek növelik az
oldalszámot. Három mellékletrõl tudunk, melyek általában a
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karácsonyi vagy újévi számokat gazdagítják. Az elsõ melléklet
teljes egészében Gróf Bethlen István Az erdélyi kérdésrõl c.
tanulmányának a bemutatásával és kritikájával foglalkozik. Az
aláírás hiányzik, így nem tudjuk, hogy ki írta, de feltételezhetõ,
hogy vagy a fõszerkesztõ, vagy az EMSZSZ elnöke
A tanulmány egy néhány lényeges mondata: „Addig is – bár szívesen elismerem egy kiváló elmének okos koncepcióját – bátor
leszek nem bízni az önálló Erdély gondolatának megvalósításában.
Legnagyobb sajnálatomra délibáb kergetésnek kell minõsítsem az
erdélyi kérdésnek állami autonómia formájában való megoldását.
Három nemzet a magyar, szász, oláh háromféle aspirációval,
háromféle történelmi múlttal, egymástól toronymagasságban elütõ
kultúrával és számmal az államhatalom egyforma gyakorlásában
csak erõszakos beállítással képzelhetõ el. Természetes beállítás szinte lehetetlen. Mihelyt a kultúrfok lesz a nézõpont, jogvesztetté válik
az oláh. Mihelyt a numerus dönt, éppen õ lesz döntõ faktorrá.
Gazdaságilag a szász faj vezet. És a tetejébe közös érintkezési pont
nincs, de annál inkább érzelmi eltávolodás.”
A vég
Az Erdélyi Magyar – Székely Szövetség betiltása és feloszlatása után a háttér nélkül maradt Keletmagyarország „az erdélyi
magyarság és székelység hivatalos lapja” -ként határozta meg
magát.
A szövetségi támogatás nélkül megjelenõ lapnak csak hetei
voltak hátra. 1922. március 8-án (III/10) jelent meg az utolsó
száma, amiben elbúcsúzik az olvasóktól. A Finálé címû cikkben
így összegzik eddigi tevékenységüket: „(…) Közel 16 hónapon át
harcoltunk Erdélyért. Programunk nyílt tiszta becsületes volt.
Hirdettük a magyarság elévülhetetlen jogait, a trianoni békeszerzõdés vértforraló igazságtalanságát. Hirdettük a nemzeti élet örökkévalóságában való hitet, a megalkuvás, a lemondás elleni tiltakozást.
Szószolói voltunk az erdélyi magyarság érdekeinek. Feltártuk szenvedéseit. Kálváriás sorsát. (…) Azt akartuk, hogy
Csonkamagyarország nemzete egységes, érzelem és gondolatban,
történelmi aspirációkban összeforrott legyen…
Politikai küzdelmeinknek, társadalmi életünknek kormányainknak minden cselekvését, minden megnyilvánulását abból a szögbõl
bíráltuk el, hogy szolgálta e a nemzeti egységben levõ erõt, mely egyedüli bázisa lehet a magyar jövendõnek. (…) Közel tizenhat hónapos
küzdelem után nyugodtan citálhatjuk elõ egyetlen bíránkat, lelkiismeretünket. És nyugodtan hivatkozhatunk olvasóközönségünk ítéletére. (…) A két hatóerõ: a megalkuvás felé hajló közvélemény és
a meg nem alkuvó szegénység miatt megfelelõ támogatás hiányában
szûnik meg a „Keletmagyarország”.
Bölcsõjétõl sírjáig alig volt egy arasznyi lét, de ezt az életet a feloszlatott Erdélyi Magyar-Székely Szövetség programjának becsületes képviselete töltötte ki. A területi integritásért való hajthatatlan
küzdelem, amelyben íme mostan elvérzünk, mint ahogyan elvérzett
a hasonló ideálok szolgálatában álló Szövetség is.(…)
Az irredentizmus gondolata ezután szervezetlenül, de kitéphetetlenül, becsületes emberek szívébe vándorol. Családi tûzhelyekben fog
élni ez az isteni gondolat. Hiszen Kossuth szerint nem halt meg azért
az Isten, ha a tömeg elhagyja is az oltárt.
Ezzel a hittel búcsúzunk olvasóközönségünktõl és ezt a hitet át
akarjuk plántálni minden magyar ember lelkébe, amikor az anyag
felett az eszme örökkévalóságára utalunk. (…)”
A súlyosbodó gazdasági környezetben az anyagi terheket már
nem tudta elviselni, és megjelenését kénytelen volt beszüntetni.
A lap elõfizetõit az Erdélyi Hírekhez irányították. A lap fõszerkesztõje, dr. Rákóczy Imre ezután az Erdélyi Hírek szerkesztését vette át.
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Lábunk alól a földet,
fejünk fölül az eget
„éjjel ellopták fejünk fölül a falut
ahol sok évszázadokig egy volt
munka és élet
nem volt izzadás
nevetségesen ostoba erõfeszítés
fölösleges önsanyargatás a semmiért”
(Szikra János: Éjfélkor ebédelnek az éjszakások)
„Írd meg, miket láttál, és mik vannak,
és mik ezek után lesznek”
(János Jelenések Könyve, felirat a homoródalmási
unitárius templom 1785-ben szerkesztett Protokollumából.)
A hold már halványan világított, a szoba, ahol a két gyermek együtt aludt a szülõkkel, csendes volt. Halk sugdolózás
után a kisfiúk kisurrantak az ajtón, kint a tornácon füleltek,
majd a langyos õszi éjszakában a kert felé indultak. Az itatásnak még nem volt itt az ideje, nem kellet félniük a leleplezéstõl. Tudták, hogy tilosban járnak, a kert már nem az övék, a
gyümölcsöt már nem szedhetik le. Az udvar kopáran állt a
holdfényben, egyetlen fa se kínálta termését, a virágoskertet,
melyet édesanyjuk annyi szeretettel telepített, kitaposták az
állatok. Az udvar se az övék már. Nem fért a fejükbe, hogy
nem lehet már szabadon szedni a szilvát, az almát, a mézédes
körtét. Hiszen tavaly még kapálták a fák tövét, gondosan
lemeszelték a törzseket, hogy megóvják a kártevõktõl.
Riadtan nézték napközben, hogy idegenek mehetnek be az õ
hajdani kertjükbe, a kutya se merte megugatni õket, apjuk
csak összeszorított foggal fordult el, hogy ne is lásson semmit. Mi történt itt?
A homoródalmási Nagy család felnõtt tagjai, a falu minden
lakója jól tudta, mi történt, a szomszéd faluban is tudták, ott
is hasonló dolgok történtek, de nem csupán ott, hanem mindenütt. A gyermekeknek nem mondhatták el az igazságot,
beszélni senki nem mert, börtönbe jutni senki nem akart.
Nehéz idõk voltak ezek.
Homoródalmás dombok, hegyek karéjában fekszik, szinte
egy gödörben, hajdan, a megtelepülõknek erdõk, füves rétek,
kaszálók kínálták magukat. Almás néven említik elõször a
pápai tizedjegyzékek, nem véletlenül, a környéken akkoriban
sûrû vadalma-ligetek terültek el, már a XIV. század elején. A
telepes székelyek, attól kezdve, hogy hazájukká lett ez a föld,
mindig védték jogaikat, tulajdonukat, akkor is, ha ezért
keményen büntették õket, például, mikor a XVIII. században
megtagadták Bécsnek a katonai szolgálatot, és ezért századnyi császári katonát telepítettek a nyakukba. Földmûvelés,
állattenyésztés, mészégetés, mely fontos bevételi forrás volt,
egyszerre tíz mészégetõ is mûködött idõnként a falu határában, mindez eltartotta az almásiakat. Közös tulajdonuknak
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érezték a faluszélen, a Kis Homoród partján a Sóskút utcában magas sótartalmú kútjukat is, melynek vizét az asszonyok
a háztartásban jól hasznosítottak, fõleg disznóölések idején,
de a káposzta savanyításánál is nélkülözhetetlen volt. A falu
neve sem volt véletlen, messze földön híres almájáról volt
nevezetes, mint a Kárpát- medencében, a hajdani nagy
országban más települések, Almakerék, Körtvélyfája, Almás,
Körtvélyes, Dunaalmás, Tóalmás.
A faluban, valamikor a harmincas évek tájékán két testvér
szinte megütközést keltõ vállalkozásba kezdett: tégla-és cserépkészítõ vállalkozást hoztak létre, mely aztán több évtizeden át váltakozó haszonnal ugyan, de eltartotta a családot.
Mûködött háborúban, átvészelt rablást, súlyos adóterheket,
csak egy valamit nem tudott kivédeni, az 1949-es államosítást.
A vállalkozó Antónya testvérek kitanulták Kisbaconban a
cserép-és téglagyártást, szakkönyvekbõl minden fortélyt
ismertek, felmérték a keresletet is, és úgy látták, hogy a szász
falvak hatására az új házak építõi zsuppfedél helyett szívesen
vesznek cserepet, tehát van jövõje a vállalkozásuknak.
„Sárba dugták a kezüket”, s maguk kezdték bevetni a katlanba a téglát, cserepet, emlékezik vissza a kezdetekre az idõs
Antónya Dénes. A falu eleinte lesajnálta a vállalkozást, a
gazdák, a helyi közvélemény ezt a foglakozást semmire se
tartotta, az õ értékrendjük szerint lenézett foglakozás volt,
székely ember nem gyúrja a sarat, az cigányok mestersége,
mondták a hátuk mögött. De a vállalkozás, ha nehezen is,
napi huszonnégy órás munkával, váltakozó megrendelések
mellett, de megállt a lábán. Mennyi mindent kellett átélniük,
minden tervezést tönkretevõ szárazságot, politikai hatalomváltást, pénzbeváltást, az ötvenes évek elején a gazdasági
önállóság teljes felszámolását, a „csajka rendszert”, amikor
az embereknek a kenyér is szûken volt, és végül az államosítást, mely aztán megadta a kegyelemdöfést. Pedig ekkorra
már a kezdeti kísérletezõ évek után akadt más is, aki ebben
látta meg a lehetõséget. A Magyarhermányból származó
Nagy Ferenc is, aki 1925-ben jött Almásra, úgy vélte, meg
lehetne élni a cserépbõl, téglából. Itt született két fia és leánya. Felesége, Lõrincz Rozália (az õ édesapja telepítette a
család büszkén emlegetett gyümölcsösét) 1940-ben meghalt,
unokái úgy emlékeznek rá, mint aki sokat olvasott, a faluban
mûvelt asszonynak ismerték, a családba szinte egyedül a
faluban késõbb is járt az Élet és Tudomány. Nagy Ferenc elsõ
házasságából, született fia, ifj. Nagy Ferenc, aki Marosvásárhelyen orvosi egyetemet végzett, majd Olasztelken és
Csíkszeredában praktizált, 1963-ban hunyt el. A család
bérelt területen felépítette és mûködtetni kezdte kis kézmûves üzemét. Vevõköre nagy részben a faluból került ki. Nem
sejtették még az almásiak, hogy 1962-re Homoródalmáson is
befejezõdik egy rettegett idõszak, a beszervezés a kollektív
gazdaságba, megszûnik a magántulajdon, a föld, az igás állatok, mezõgazdasági gépek immár közös „tulajdont” képeznek, és a nehezen felépített cserépszárítót a kollektív késõbb
lebontatja, és a faanyagot különbözõ építkezéseknél felhasználja. Megszûnik majd, mint annyi minden más, a kisvállalkozás is, mely önerõbõl jött létre, jó termékekkel fellendülõ
vevõigényt elégített ki. De a hatalomnak éppen ez nem kellett, a diktatúra ezer szállal kötötte megához a jobbágyrendszernél is szigorúbban az ország polgárait. A magukat nem
kímélõ vállalkozók verejtékes munkával bizonyos önállósáÁtalvetõ
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got biztosítottak maguknak, ám a lassú gyarapodás miatt
kuláklistára kerültek, ez hihetetlen mértékben megnövelte
beadási kötelezettségeiket, ezt már nem lehetett teljesíteni.
„Áthaladtunk Homoródalmáson, ez volt az egyik legnagyobb
és legvirágzóbb az Erdélyben látott falvak közül. Az ember azt
hinné, ennél egészségesebb környezet nem is képzelhetõ, a falu
körül a vidék gyönyörû, teli van gyümölcsfákkal, mintha egyetlen nagy kert volna az egész, a lakók szemlátomást jómódúak,
a házak tágasak és levegõsek.”- írja John Paget 1837-ben elsõ
erdélyi útja alkalmából. A faluban mindig székely magyarok
laktak (még 1992-ben is az 1521 lakosból csak egy román
volt), a különbözõ felekezetek is jó megfértek egymás mellett. A kezdetben csak katolikus lakosság a reformáció idején
befogadta az unitárius hitet, templomuk a XVIII. században
épült. Iskolájuk is már 1700 elejétõl volt, az unitárius egyház
tartotta fenn, az új épületet 1909-ben emelték, ma az impozáns épület Dávid Ferenc, az unitárus egyház megalapítójának nevét viseli. Az almásiak annak idején olyan templomot
építettek, melynek tornya Erdély legmagasabb unitárius
templomtornya volt. Tudták, a templom és az iskola tartja
meg a kisebb-nagyobb közösséget, akár a nemzetet. John
Paget szerint 1836-ban 47 ezren voltak az unitáriusok
Erdélyben, Kolozsváron, Tordán és Székelykeresztúron voltak kollégiumaik. Az angol orvos-utazó azt írja: „Az unitáriusok ugyanazt a szertartást követik, mint a többi protestáns szakadár egyház. Ez az egyszerû hit a Székelyföld hegyei között
talált a legtöbb követõre. Az itteni unitáriusok, akár más országbeli hitsorsosaik, a politikában józanságukkal és jó erkölcsükkel tûnnek ki, s azzal, hogy általában mûveltebbek, mint a velük
azonos társadalmi osztályba tartozók legtöbbje” Majd folytatja: „A székelyek meglepõen magas szintre fejlesztették a közoktatást, alig van falu, melynek ne lenne iskolája, s még a legszegényebbek között is ritka, aki ne tudna írni-olvasni.”
Almáson, akárcsak más székelyföldi településen, a helyi
tanítók, lelkészek felfigyeltek a tehetséges gyermekekre,
meggyõzték a szülõket, hogy felsõbb iskolába, kollégiumba
kell küldeni a jó képességû tanulókat. Fülöp Domokos,
almási tanító valóságos meggyõzõ munkát folytatott a gyermekek tanulása érdekében a negyvenes évek elején, amikor
a magyar államhoz visszakerült Észak-Erdélybõl tandíjmentesen tanulhattak, akik sikeres felvételi vizsgán estek át. Így
például a faluban született jeles író, Szabó Gyula is: „Így döntött a világ a bécsi Belvederi palotától az almási házunkig, a
budapesti tehetségmentõ hatóságtól az almási iskoláig és
malombeli házikóig, s döntöttek Keresztúron a gimnázium vizsgáztató termeiben 1942-ben.”- írja Szabó Gyula Kegyetlen
kegyelet címû könyvében.
Így nyúlt bele a történelmi idõbe egy nemzetfelemelõ kéz,
hogy mentse a tehetséges falusi gyermekeket is, elküldve
õket a nagynevû erdélyi kollégiumokba. (1940 elõtt az almási
iskolában a román tanító „Magar szamár” feliratú táblát
akasztott azoknak a gyermekeknek a hátára, akik a szünetben magyarul beszéltek egymás között. A román papné tanítónõ osztotta ki a büntetéseket abban az iskolában, melyet az
ott tanuló gyermekek õseinek adományából építettek, s mely
a térség legnagyobb magyar iskolája volt korábban.
Ugyanakkor a román görög katolikus egyház erõszakkal a
maga egyházába terelt be, térített majdnem négyszáz megfélemlített almási unitáriust A beiratkozások idején Erdély
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minden zugából szekérrel érkeztek a tanulók szüleikkel, sokszor ünnepi székelyruhás viseletben, hogy az iskolák otthont
pótló védõszárnyai alatt észbeli képességeiket kibontakoztassák, és elinduljanak a tágabb világ megismerésének útján.
(Így kerülhetett egy mezõségi kicsi református faluból,
Pusztakamarásból a kántortanítója, Jenei Sándor jóvoltából,
aki a tehetségét ismerte fel és Kemény báróné, aki a kollégiumba vinni való „kelengyérõl” gondoskodott, Nagyenyedre,
a Kollégiumba az a Sütõ András, aki aztán beírta nevét a 20.
századi erdélyi magyar irodalomba.)
A háborúk nem kímélték Almást sem, már az elsõ világháborúban négy almási tûnt ki a „nagy verekedésben”, kapott
vitézi címet, a templomi emléktáblán hetvenhét unitárius
hõsi halott neve áll ebbõl az idõbõl. Két évtizeddel késõbb
Antónya András a cserép- és téglagyártó iparos családból
egyike volt az elsõ Don-kanyarbeli halottaknak. Szabó Lajos
tizenkilenc éves almási legény pedig a gyimesi határõri harcban esett el elsõként, õt bajtársai útbaigazításai alapján hozhatta haza eltemetni a családja. Nevüket templomi emléktábla õrzi, és a közösség tisztelete övezi. 1944-ben az apákat
Almásról is elszólította a székely határõri katonai szolgálat,
ott kellett hagyni a szántóföldet, az állatokat, a gazdaságot,
sok esetben serdülõ fiúkra bízni, és a frontról küldött tanácsokkal ellátni, hogyan gondozzák az életet adó határt, mit,
hova vessenek. Így sugárzott haza a napi életveszélyben levõ
gazda megtartó ereje, a szülõföld, az otthon, a család felé.
(„…ha addig nem mennék haza…”)
Aztán jött a súlyos próbatételek korszaka, az ötvenes évek,
az „osztályharcok” ideje. Az osztályharcot azok vívták pártutasításra, azok a vidéki nincstelen szegényparasztok, egyszerû emberek, akik elhitték a Párt hazug propagandáját, s
akik a maguk módján, sokszor félanalfabéta szinten vívták
ezt a harcot. Hogyan? Besúgással, feljelentésekkel, bosszúból a nagygazdák ellen, akikhez korábban napszámba jártak.
Egy-egy koncepciós perben számtalan feljelentõ levélnek
tulajdonítottak perdöntõ szerepet, melyeket olyanok írtak,
akik úgy érezték, eljött az õ idejük, most elégtételt szereznek
nyomorúságos életükért. A Párt ösztönözte õket a bosszúállásra, a bíróság írni-olvasni alig tudó tanulatlan emberek szavainak adott hitelt. Végigsepert ezzel egy idõben az országon
egy kizárási hullám a Pártból, fent és lent, az eddig szilárdnak hitt pozíciók inogni kezdtek, az elvtársak közül egyesek
hirtelen börtönben találták magukat. Mások csak kiváltságaikat vesztették el, szaporodtak a büntetések, „szankciók”
városon és falun. Beindult valami más, a kisemmizés kezdete, a kulákosítás, olyan brutális módszerekkel, melyek családok tízezreit tették tönkre. A végrehajtók sokszor a közösség
soraiból kerültek ki, a hatalom új urainak csatlósaivá váló
nincstelenekbõl. Akire lesújtott a Párt ökle a proletárdiktatúra hangoztatásával, azok egyszeriben kiközösítettekké váltak, mintha valami szégyenteljes dolgot követtek volna el.
Pedig bûnük nem volt, de rájuk olvasták, kizsákmányolók
vagytok, cséplõgépetek, malmotok van, szolgát dolgoztattok,
kisüzemet mûködtettek, napszámost tartotok. Ez jelentette a
kizsákmányolást akkoriban. „Kemény dió volt itt az élet / s ha
feltörtük is nehezen / csak összeszáradt belet kaptunk / s legtöbbször azt is nyüvesen / úgy tengõdtünk mi napról-napra /
mint esztenán a vert kutya / mely bottól félve lopakodik / savót
nyalni a vályura / Reszkettünk, mint a nyárfalevél / akár õsz jött
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vagy tavasz jött…” E sorokat Kányádi Sándor írta 1951-ben,
de írhatta volna késõbben is, mert ilyenné vált a kollektívbe
bekényszerített ezrek és ezrek sorsa. És bizony csalódtak
azok, akik úgy léptek a közösbe, azzal a reménnyel, hogy a
szegénységtõl örökre megszabadulnak.
A kommunizmus hatalomra jutása mindössze négy év alatt
ment végbe, 1945 áprilisától 1949 februárjáig, ezután már
csak erõsödött. A hatalom kiteljesítése az államosítással kezdõdött.
Már 1947-ben államosítják a nagybankokat, 1948-tól az
iparvállalatokat, és 1949-ben következik be a földek államosítása, már ami megmaradt az 1945-ös földosztások után. Öt
év alatt Romániában két földreform volt, 1945-ben és 1949ben. Az elsõben felszámolták a nagybirtok-rendszert, ezzel
kihúzva a talajt az arisztokrácia, földbirtokosok lába alól.
Aztán elvették 1949-ben a parasztoktól a már magukénak
tekintett földet, és bekényszerítették õket szovjet mintára a
közös gazdaságba, a kollektívbe. Aki az arisztokráciából még
az országban maradt, és aki ellenállt a közösbe beiratkozásnak, azokat internálták, kényszermunkatáborba vitték.
A közigazgatásban is változások történtek, megszüntették
a régi vármegyéket, 1952-ben a Székelyföldön létrehozták
Maros, Háromszék, Udvarhely, Csíkszék összevonásával a
Magyar Autonom Tartományt. Tartományokra és rajonokra
osztották szovjet mintára az országot. A települések hol ide,
hol oda tartoztak, 1960-ban igazítottak rajta egy kicsit, az új
név Maros Magyar Autonom Tartomány lett, átcsatoltak más
tartományokhoz néhány színmagyar területet. Késõbb
visszaállították a megyerendszert, de gondosan vigyázva
arra, hogy a magyar területeket részben román megyékhez
kapcsolják. Kezdetben, az államosítások idején Gh.
Gheorghiu Dej pártfõtitkár idején a Groza kormányban és a
párt vezetõi között magyarok is voltak elég nagy számban.
Például Luka László, Vasile Luca, lemhényi születésû kommunista román-magyar családból, aki pénzügyminiszter volt
egy ideig, aztán kegyvesztetté vált és börtönbe került. Az

Lelkünk léte és
életünk mûködése
Dr. Freund Tamás agykutatót 2020 júliusában a Magyar
Tudományos Akadémia elnökévé választották. Az érdeklõdõ
egy videóra felvett vele készült beszélgetést talál a világhálón,
amely többek között a hit és a tudományos valóság összefüggéseivel foglalkozik.
Freund Tamás szerint amikor a Bibliában azt olvassuk, hogy
„Isten saját képére és hasonlatosságára teremtette” az embert,
az nem azt jelenti, hogy a Teremtõ olyan testfelépítéssel
bírna, mint a teremtménye, hanem azt, hogy Õ is és az
ember lelke is a „tér és idõ” dimenzióin kívüli léttel és tulajdonságokkal rendelkezik. Az ember emellett biológiai élettel
is bír. A tudomány a nem anyagi létezõkrõl nem tud érvényesen nyilatkozni; errõl szólni csak a filozófia és a vallás illetékes. „A hit és a tudomány gyönyörûen megférnek egymás
mellett, mert hiszen nem egymás versenytársai” – mondja a
tudós –, hanem egymás kiegészítõi. „Amit a természettudo-
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ötvenes évek elején a párttagok száma meghaladta az egymilliót. Ám a magyar nemzetiségû dolgozók országos tanácsülésén már kezdetektõl megkövetelték a román nyelv használatát, aztán következett a magyarság jogainak nem szûnõ
csorbítása, de kinek panaszkodhattak volna. „A rókának
hiába panaszkodol, hogy a csürkék elvesznek a ketrecbõl”mondják a székelyek.
Menjünk csak visszafelé egy kicsit az idõben, mit tudunk
nagyszüleink, szüleink életébõl? Kik fosztották meg õket
mindenüktõl, földtõl, szabadságtól, hazától? Melyik volt a
legfájdalmasabb szembesülés, az-e, amikor nemzetbelink
(jonhombeli- írja Ferenczes István) ember tette mindezt, kik
az ellenségnél is gyalázatosabban bántak nyelvtestvéreikkel,
árulóivá, sõt gyilkosaivá váltak? A „saját nemzetünkbõl
választott tisztek” rosszabbak voltak az idegeneknél. Vitték
az embereket, kit a földvári megsemmisítõ táborba, kit
deportáltak messzi munkatáborokba, kit a Duna-csatornához, kit a Baraganba, Dobrudzsába, kit munkaszolgálatos
katonának szénbányába. Melyik esztendõ volt a legelviselhetetlenebb? Az 1948-as államosítás, amikor iskoláinkat is
elvették, kikiáltották a köztársaságot, amelyben másodrendû
állampolgárokká váltak a szülõföldjükön élõk? Népi demokráciát hangoztattak, de egyesek egyenlõbbek voltak az
egyenlõknél? Vagy az, amikor szovjet útmutatások alapján
hozzákezdtek a mezõgazdaság szocialista átalakításához?
Közben beindultak a koncepciós perek, az egyházakat ellehetetlenítették, papjaikat internálták vagy bebörtönözték, ha
veszélyesnek ítélték mûködésüket. Egy tollvonással megszüntettek felekezeteket. Állampolitika lett az ateizmus. „A
kemencénk erõsen kihûlt, el kéne küldjük a Hargitára”- írták
Szabó Gyulának a Homoródalmáson élõ szülei, utalást téve
a szûkében levõ kenyérre, a kihûlt kemencét a Hargitára, a
meleg fürdõre kellene küldeni, hogy bemelegedjen, és
kenyeret süthessen.
Az írás második, befejezõ részét lásd következõ lapszámunkban.
mány már nem tud vizsgálni, mert nincsenek rá módszerei, ilyen
például az élet értelme, a létezés értelme, küldetése. Ezeket
nem tudja vizsgálni sem, sõt a kérdést föl sem teheti. Így ezek a
kérdések a hit hatáskörébe tartoznak.” Ezért az agykutató
„abszolút semmi versengést nem lát” a kettõ között. Úgy véli,
hogy a lélek az nem él, hanem létezik, és a létezésben benne
van az, hogy nincs idõdimenziója. Az életnek viszont van idõdimenziója, az idõben zajlik, aztán egyszer vége lesz. De kétségtelenül létezik a Teremtõ, valamint a mi lelkünk is.
Nézete szerint az õsrobbanás óta (amely a szakemberek
számításai szerint 13,8 milliárd éve történt) van az életnek
dimenziója a térben. Egy bizonyos idõre minden létezõ léleknek valami oknál fogva, a Teremtõ szándékából, kapcsolatba
kell kerülnie az anyagi létezõvel. Freund Tamás feltételezi,
hogy ennek a célja és értelme az érdemszerzés lehet. Megnyilvánulni és ezért érdemeket szerezni csak az anyagi testen
keresztül lehetséges. Ugyanis csak az anyagi világon keresztül
közvetített kapcsolatunk az, ami az életút befutása után el
fogja dönteni, hogy méltók vagyunk-e erre a meghívásra,
méltók vagyunk-e az öröklét képességének birtoklására, illetve annak visszanyerésére.
Fenti anyagot összeállította
Tóth Károly Antal
Átalvetõ
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Népi igazságok –
mai szemmel

A nagyvilágot a koronavírus foglalkoztatja, Európát az
újabb várható migránsáradat, Amerika rasszistának titulált
õrületben forrong. A drogozásért és magányos nõk kirablásáért korábban többszörösen elítélt George Floyd nemzeti
hõssé vált, az általa megtestesített demokrácia nevében tízezrek tüntetnek, randalíroznak és vandálkodnak. Nyilván,
mélységesen elítélendõ a halálos erõszak, még akkor is, ha az
amúgy felsõfokú végzettségû amerikai rendõr idõnként valóban életveszélynek van kitéve. (Amikor pár éve Miamiban
rám bízta a házigazdám az autóvezetést, az elsõ tanácsa az
volt, hogy amennyiben megállítana egy rendõr, nehogy
kiszálljak a kocsiból, és kerüljem a félreérthetõ mozdulatokat, helyette a kezem a kormányra tegyem, és mindenben
engedelmeskedjek.) Az viszont már-már tragikomikus, hogy
az egyik leghíresebb szerelmi történet, az Elfújta a szél címû
világhírû regény filmes változatát betiltották a rabszolgatartó
déliek által a filmkockákon tanúsított véleménynyilvánítások
miatt. Nos, olyan alapon, hogy jelenleg milyen az eszköztárunk és mi a divatvéleményünk a világ dolgairól, meg kellene
tagadnunk õseink életvitelét, gondolkodását. Az ókori filmekben mobiltelefon illene a fõhõs kezébe, a keresztrefeszítést golyó általi halálra kellene felcserélni, a vének tanácsának a megválogatásánál pedig kínosan figyelnünk kellene
arra, hogy elegendõ nõ és hátrányos megkülönböztetésû személy kerüljön közéjük. Feje tetejére állt a világ – mondhatnánk.
Mifelénk viszonylagos félkaranténos csendben lejártak a
trianoni megemlékezések, legalább önmagunknak elmondhattuk saját igazunkat. Halványan arról is szó esett, hogy bár
a nagyhatalmi érdekek és a velük egyezõ nemzeti törekvések
már elõre megpecsételték Magyarország sorsát, a mélységesen igazságtalan veszteségek határtalansága magunknak tudható be: a saját hadseregét feloszlató és a lenini tanokkal
szimpatizáló országvezetésnek. Vagy éppenséggel annak a
naiv megközelítésnek, hogy a fejlett kultúrájú Európa mégsem hagyhatja oly mértékben cserben a kulturáltabb magyarokat az „alacsonyabb kultúrájú” népekkel szemben.
Amirõl azonban nemigen hallottam semmilyen párhuzamba állítást sem: a gyõztesek saját nagyhatalmi törekvéseit
szolgáló békekötések nemcsak a második világháború kirobbantásához vezettek (a Versailles-i békék nélkül késõbb
Hitler „labdába sem rúgott volna”), hanem napjaink békétlenségein át egy meglehetõsen „sötét” jövõkép felé mutatnak.
A területszerzések kezdeti elõnyei ugyanis egy idõ után már
hátránnyá válhattak. A folyamat pedig afelé mutat, hogy
nemcsak egykori magyarlakta területek románosodtak, szlovákosodtak, ukránosodtak és szerbesedtek el, hanem a fennálló természetes és mesterséges népmozgalmi adatokat figyelembe véve, Európa kiemelten nyugati országai a viszonylagos szórványosodás útján haladnak, egyelõre feltartóztathatatlanul. És akkor ki a gyõztes és ki a vesztes?
Magyarország a szokásos módon újabb intõt, intõket kapott
az Európai Uniótól és a szabad sajtótól. Eközben miniszterelnöke nemzeti összetartozásról, a nemzet lelki határairól,
2020. szeptember
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azaz határtalanságáról, egy erõsödõ és sikerek felé vezetõ
ország jövõképérõl beszélt. A belügyminiszter a szomszédos
országok többsége felé megnyitotta az országhatárokat.
Románia sem kivétel, bár mifelénk sok a vírus. Nemcsak a
SARS-családba tartozó Covid-19, hanem a nacionalista törzshöz tartozó magyargyûlölet járványa is terjed. Erre azonban
nem figyel fel sem az Unió, sem Amerika. Egy egész közösséget meg lehet úgy alázni, hogy gyásznapjait (december 1.,
június 4.) nevezik ki nemzeti ünnepnek, ráadásul azt sem
fogadják el, hogy õ maga mikor akar ünnepelni.
Feje tetejére állt, megbolydult a világ. Javasolom hát, hogy
vegyük elõ az idõtálló népi igazságokat, közmondásokat.
Szemelgessünk belõlük, és üzenjünk általuk.
„Ha a koncával jóllaktatok, a levét is reá megigyátok” - a
régi magyar nyelvbõl ismert ez a mondás. Azt jelentette, hogy
amennyiben élveztük valaminek az elõnyeit, akkor ugyanannak a dolognak az esetleges hátrányait, kevésbé kellemes
oldalát is el kell fogadnunk. Így alakult ki a ma használatos,
röviden kifejezett mondásunk: „megissza a levét”.
Újabb magyarázatokkal nem szolgálok, ki-ki saját maga
megízlelheti a már jól ismert tömör szavakat, kifejezéseket.
És rátapinthat a lényegre, hiszen a népi bölcsességnél nem
feltétlenül a híres emberek nagyotmondásai, hanem leginkább az isteni intelmek állnak felette. Üzenem hát az egykori Antant-hatalmaknak, leszármazottaiknak, mindazoknak,
akik szívükre vehetik: „Aki másnak vermet ás, maga esik
bele.” És aki „szõnyeg alá söpri” a problémát, avagy „kerülgeti, mint macska a forró kását”, az elõbb-utóbb rájön, hogy
„a látszat csal”. „Csöbörbõl vödörbe” kerül az, aki elõbbutóbb ráébred, hogy „egyik kutya, másik eb”.
Trianon következményeirõl elmondhatjuk száz év távlatban, hogy „fából vaskarika”. És bár „evés közben jön meg az
étvágy”, a végeredmény mégiscsak az lesz, hogy „amilyen a fa,
olyan a gyümölcse”. Elõbb-utóbb „kilóg a lóláb”, amennyiben
valaki „idegen tollakkal ékeskedik”, és „maga alatt vágja a
fát”, aki „rossz fát tett a tûzre”. Eközben „kéz kezet mos”,
amikor ráébred: „kecskére bízta a káposztát”.
A kisebbségben élõ ember jól tudja, lépten-nyomon éreztetik vele, hogy „amit szabad Jupiternek, azt nem szabad az
ökörnek”. „Nem fenékig tejfel” az élet, a kisebbségi lét sem,
és „nem jó egy tálból cseresznyézni” annak, akinek „nincs
sütnivalója”. „Darázsfészekbe nyúl” az, aki „felkavarja az
állóvizet”. „Szélmalomharcot vív” ahhoz, hogy „zöld utat
kapjon”, de „ha kidobják az ajtón, bemegy az ablakon”.
„Nem enged a negyvennyolcból”, és bár tudja, hogy az igazmondónak „betörik a fejét”, azzal is tisztában van, miszerint
„gyáva népnek nincs hazája”. A faj- és kisebbséggyûlöletnek
„nagyobb a füstje, mint a lángja”, mégis „a tûzzel nem jó játszani”. Aki „ágyúval lõ verebekre”, céltudatosan „olajat önt a
tûzre”, és „kimutatja a foga fehérjét”. És miközben „megtalálja zsák a foltját”, „nem esik messze az alma a fájától”. „Sok
víz lefolyt a Dunán”, de „bátraké a szerencse” a dunaparti
országházban. „A cél szentesíti az eszközt”, és „aki mer, az
nyer”. „Többet ésszel, mint erõvel” annak, akinek „tele van a
hócipõje”. Meglehet, „falra hányt borsó”, ha valaki az ellenfelének „borsot tör az orra alá”, de „ami késik, nem múlik”.
Miközben „ember tervez, Isten végez”. „Isten nem ver bottal”, és „Isten malmai lassan õrölnek, de biztosan”.
DR. ÁBRÁM ZOLTÁN
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A SZERRÕL,
SZERTELENÜL
(Anonymus. Xl. “Et locum illum, ubi haec omnia fuerunt
ordinata, hungari secundum suum idioma, nominaverunt
scerii, eo quod ibi ordinatum fuit totum negotium regni”).
„És hírben áll a puszta tér,
Hol szerzõdés leve,
S a szerzõdés emlékéül,
Ma is Szer a neve.” (Nagy Imre)
A magyar nyelv gazdagságáról naponta meggyõzõdünk.
Egy-egy szónak, kifejezésnek annyi formája forog a közhasználatban, árnyalatbeli vagy lényeges jelentésbeli változatokban, hogy nem túlzás, ha azt mondjuk, tiszta csoda, hogy
megértjük egymást.
Ez alkalommal a “szer” kifejezést választottam tüzetes
elemzés tárgyául.
Jelentése: kapcsolat, összefûz, rend. S így már értjük, miért
azonos gyökû a szerkezet, a rendszer, (ellentéteik:
szerte=szer nélküli, mint párta=pár nélküli, szertelen), szerszám (=számszer), szerez, szerzõdés, szerkeszt, szerzetes
(kötöttségben, szervezetben élõ), sokszoroz, ebbõl rövidítéssel a szoroz, -szor, -szer, -ször. „Szerét ejti”, „szert tesz rá”,
„beszerez”, „megszerzi’. Czuczor példái e szavunk elterjedtségére: „ujgur ’szüre’ (sorrend), zürjén: ’sörti’, oszmanlitörök ’szïra’, jakut ’szerge’ (Vámbéry), persa ’zara’.” „Szerbe
menni”: összejönni. Innen a szertartás=szer-tartás, lásd:
szert tartani.
A szer s-el ejtve: sor. Pl. falvakban: alsószer=alsó sor, felsõszer= felsõ sor. Latin „sero’=soroz, összekapcsol, angol
’serial’=sorozat, „széria”. Tehát aki szortíroz, az sorba rak,
azaz joggal mondhatjuk: „sortíroz”, lásd még: sorol, soroz,
sorozat, soros. Német: ’Sorte’=faj, fajta, ’Sortiment’=választék, ’Sorrung’=kötelék, latin ’series’=sorozat,
láncolat. Ógörög, angol ’sorites’=lánckövetkeztetés. Lásd:
sorjában, sorja, sorjáz, soros.
A szer=sor áll nem csak a latin
’sortitio’=sorsolás, de még a szerencse szóban is. Azonos gyökû tehát a
sors, sorsolás és a szerencse. Értelmezése Czuczor szótárából: „a sors
és szerencse szókban õseink alapfogalmul azon egymásután következõ
rendet, fonalat vették, melyen az események követik egymást”. Latin ’sors’
(s>f váltással fors, fortuna)=sors,
átvitt értelemben végzet. Angol ’sortilege’=sorsvetés. Horvát ’srenèa’
(szrencsa)=szerencse, mint pl. szlovák ’szmet’=szemét.
Kalandozzunk kissé a nemzetközi
szerek világába. A drog nemzetközi szó a francia drogue (szárított
anyag) szóból származik. Az
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angol drug közvetítésével került a magyarba. Mai jelentései:
• : köznapi értelemben a drog kábítószert jelent.
• : az a szárított növényi vagy állati rész, esetleg oldat
(tinktúra), amelyet gyógyászati céllal felhasználnak.
• : általánosságban gyógyszert is jelent, lásd például: –
gyógynövény-készítményeket, illatszereket és háztartási cikkeket árusító bolt.
• : Mindenfajta anyagot és vegyületet jelent, amely egy élõ
szervezet mûködését befolyásolja (bioaktív), a tápanyagokat
kivéve.
A magyar nyelv sajátossága, hogy a szóhoz sokszor -v végzõdés járul, de ez a szó jelentésére semmilyen hatással sincs.
A szer szóhoz u-t ejtve lett a szeru-bõl szerv (mint
hamu=hamv, ned>nedü>nedv). A szerv alakjában kapcsolatot, hozzáfûzõdést, összefûzõdést jelent, ilyen értelemben
szolgát is. Pl. latin ’serv-us’=szolga. A szerv(us) szó, mint
köszönés fõhajtást jelent a másik ember elõtt: „rendelkezésedre, szolgálatodra állok”. Lásd angol ’servant’=szolga’,
mely csupán „szerv” alakban is megvan az angolban v<f
hangmódosulattal: ’serf’=szolga. Angol ’serve’=szolgál,
„szervál” ua., ’service’=szolgálat, ’server’=felszolgáló,
’servilism’=szolgalelküség. Latin ’servientes regis’=királyi
vitézlõ szolgák. Sokat elmond a szer szó múltjáról a szamosháti szervéta=szalvéta (ugyanez szlovák: ’servitka’),
szerutál=szalutál szó (e szavakban r>l váltás történt). A
szerv=szolgából származik a szláv (sclave) szó is..
Mi másban jelenhet meg a kulcsszó, mint két legfontosabb
szavunkban: SZER-etet és SZER-elem. A SZER valaha
jóval több volt egy-SZER-û gyöknél, ragnál. Te is SZER-t
tehetsz e tudásra, hiszen a kulcs a nyelvünk és a zár a múltunk.
A gyök az a minimális szótári egység, amely ragok, képzõk, jelek nélkül rendelkezik saját hangtani és jelentésbeli
önazonossággal. A gyök egy, kettõ, vagy három hangzóból
állhat. A hármas esetében kétoldalt mássalhangzó, középütt
magánhangzó: ez egy gyök. A közrefogott magánhangzó tetszõleges lehet, nem járul hozzá a gyök alapvetõ jelentéséhez.
Az ebbõl felépülõ szavak alapjelentését azonban a gyök
maga határozza meg, amit képzõk segítségével módosíthatunk, árnyalhatunk.
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A “szer” (számos magyar szó gyöke vagy része), az egyik
legõsibb magyar kifejezés. Az uráli alapalak ‘*ser3’ lehetett.
Az eredeti jelentés feltehetõen ‘sor’ volt, amelybõl az ‘elrendezõdés, térbeli, idõbeli egymáshoz csatlakozás’ tartalmi
mozzanata alapján valamennyi jelentés megmagyarázható.
Így hívták az ország (vagyis a Kárpát-medence) közepét.
Ma Ópusztaszer. Itt kötöttek az õsmagyarok szerzõdést. Itt
alapították meg, vagyis szerezték az országot, itt tartották az
elsõ magyar országgyûlést. A szó benne van a szeretet, a
gyógyszer és sok más szavunkban is. A szeretetnek ez az
alapja, mint ahogyan mindennek a szeretet az alapja. Ez
árulja el a magyar lélek igazi és legbensõségesebb arculatát.
Ez a csodaszer.
Jelentése: kapcsolat, összefûz, rend. S így már értjük, miért
azonos gyökû a szerkezet, a rendszer, (ellentéte: szerte =
szer nélküli, mint párta = pár nélküli, szertelen), szerszám
(=számszer), szervez, szervezet, szerez, szerzõdés, szerkeszt,
szerzõ, szerzemény, szerzetes (kötöttségben, szervezetben
élõ), sokszoroz (sok+szoroz), ebbõl rövidítéssel a szoroz, és
még: -szor, -szer, -ször. Szerét ejti, szert tesz rá, beszerez,
megszerez.
Itt említhetõ célszerû, egyszerû, ékszer, élelmiszer, fészer,
fûszer, hangszer, középszer, látszer, lõszer, módszer, mûszer,
népszerû, ószeres, pótszer, rendszer, sor, szépszerével, szerel, szerelem, szerény, szerep, szerez, szerint, szerkezet, szerte, szerv, szerzet, szoroz, vegyszer szavak.
“Szerbe menni”: összejönni. Innen a szertartás=szer-tar-
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tás, lásd: szert tartani. Ugyanez a gyökünk került egykor a
latin ‘cerimonia’ (ejtsd: szerimonia) szóba is. Nagy valószínûséggel a szervény szóból lett sz>t váltással a törvény.
A szer “összefûz” jelentésébõl az sz>z zár, s még:
zárda=zárt hely. Egyiptomi ‘záru’=erõd. Zár a latin ‘sero’ is.
A latin ‘sero’ további jelentése: összefûz, de szór jelentése is
van, aligha véletlenül, ugyanis a ‘sero’ (azaz szór) hangalak is
a szer gyökbõl is adatik, ma így ejtjük: szerte. Egyszerû gyökismétlés: szerteszór.
A szer egy anyag, amelynek ismert a felhasználása, hatása
van, gyógyhatású anyag, egy betegség tüneteinek kezelésére,
megelõzésre, az egészség helyreállítására használt vegyi,
vagy növényi anyag, orvosság.
Felhasznált eszköz, hasznos kellék, ami egy cél elérését
segíti, illetve a tevékenység segédeszközeként használható.
Hadi szer, rajzszer. A gyanút keltõ személyt is furcsa szernek, ma már inkább szerzetnek hívjuk.
Régi toldalék építmény, mint a fészer. Nyitott, ajtó nélküli gazdasági épület, aminek a teteje egy irányba lejt. A szerben voltak a szerszámok is. Elavult már az a régies elnevezés,
miszerint a szerzõdésben az árut is szernek nevezték.
Fõnévképzõként az említett célra, feladatra való dolog,
eszköz, úgy mint ékszer, gyógyszer, tornaszer, élelmiszer.
Másként szintén fõnévként használjuk, mikor azt mondjuk, könnyû szerrel elvégezte a feladatot, vagy szerét ejtette
a látogatásnak. Ilyen értelemben népiesen jelenti még a
megszokott rendet, a hozzáállást, amit elfogadhatónak
tekintünk, tehát mikor szép szerével megteszünk valamit.
Tájszóként a szer hajlandóság a segítségre, hozzájárulásra,
melynek következtében az illetõ szívesen közremûködik a
neki is fontos cél megvalósításával. A lusta gyerekbõl hiányzik a szer a szorgalmas tanulásra. Továbbá alkalmazási
képesség is, adottság, tehetség, készség, ami rokon az elõzõ
jelentéssel. Ettõl eltér a sorhoz, rendszerhez kapcsolódó
további jelentése, miszerint az ember három szerben járt
dolgozni, ahol a szer a mûszakot jelentette.
Régies, már elavult kifejezés, hogy a megkötött szövetséget, ígéretet az együttmûködésre, közös felelõsségvállalásra,
mással való szerre lépésnek nevezték. A hagyományos szertartást is szernek nevezték, régen például fejedelemválasztó
szerek volt, aztán jött a királyok koronázása.
A ‘szer’ a magyarban gazdag szócsalád alapja lett. A jelentés fõ tartalmi magvának a ‘kapcsolódás, társulás’ mozzanata látszik. Néhány önálló használatban elavult jelentést
összetett szavak õriznek.
A nyelvünk felépítésében minden benne rejlik, amit e
világról tudni lehet. Megszámlálhatatlan szavunkban
SZERepel a SZER, életet, jelentõséget adva annak, hogy
mind egyek vagyunk, rendSZERben élünk, és együttmûködésünk az életet szolgálja.
Életvirág SZEReket készítek, melyek a SZERvezet számára egységet, rendSZERt hoznak létre, gyógySZERként hatnak, SZERetettel.
Prof. Dr. Tõkés Béla
Források:
Magyar Történeti Etimológiai Szótár
Magyar Etimológiai Nagyszótár
Magyar Õstörténeti Etimológiai Szótár
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Eleven hagyomány
Kolozsvári Grandpierre Emil
(Kolozsvár, 1907. január 15.–Budapest, 1992. május 11.)
„Mindig arra törekedtem, hogy
a valóság közegében gondolkodjam s csak azt fogadjam el gondolatnak, aminek valóságos tartalma van, csak azt a gondolkodásmódot, mely gyakorlattá változtatható, vezérfonalul szolgálhat a
cselekvéshez, s ami ezzel együtt
jár, elvetettem minden fogalmi
játékot ha mégoly tetszetõs, ha
mégoly lege artis filozofikus is
...Sztoicizmus, önvédelem, racionalizmus, realizmus, tevékeny
pesszimizmus, biológiai optimizmus keveredik ebben a magatartásban az élet szeretetével, s ami
ez utóbbiból következik, gyûlölet
az életöröm kártevõi ellen”
„Egy felfogás szerint minden
esztétikai élvezet alapja a ráismerés. Az esztétika magasabb síkján a ráismerés már nem egyéni, hanem egyén fölötti, tehát személytelen. Nem arra ismerünk rá, ami bennünk egyszeri és kitörölhetetlen, hanem arra, amit voltaképpen soha nem ismertünk,
nem tapasztaltunk, s ami mindezek ellenére az alapja mindannyiunk életének.... Ilyenformán megállapodhatunk abban,
hogy az esztétikai felismerés nem antropomorf jellegû, hanem
kozmikomorf. A ritmusban, a rímben, a hasonlatban éppen az
által ismerhetünk rá lényünk legállandóbb vonásaira, ha
magunkról tökéletesen megfeledkezünk.”
(Kolozsvári Grandpierre Emil.: Ló a toronyban)
Kolozsváron
született
1907-ben, francia eredetû
tekintélyes hivatalnok-családból,
dr.Grandpierre
Emil és Krassowszky Janka
Margit gyermekeként A
pécsi Erzsébet Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán diplomázott,
olasz-francia és filozófia
szakon. 24 éves korában,
1931-ben jelent meg elsõ
regénye A rosta címmel.
1932-ben az Új arcvonal,
1937-ben Új erdélyi antológia címû gyûjteményes kötetekben szerepelt.

Kolozsvári Grandpierre Emil a Nyugat harmadik
nemzedékéhez tartozik, s miként elõdeiket, e nemzedéket is az európai tájékozódás fûtötte: a magyar
irodalom szellemi horizontjának kitágítása.
Kortársai közül kevesen viseltek nála szívósabb és
gyakorta reménytelenebbnek látszó hadjáratot a
magyar irodalom és társadalom némely kóros jelensége ellen. Ennek a küzdelemnek elsõsorban a
távolságtartás értelmi fölénye vagy az objektivitásra
törekvõ elemzõ eljárás lehetett egyik hatásos módszere
„Megszállott, jelen idejû író volt, arról az életrõl, és
arról a beteg valóságról akart beszélni, amelyiket õ
maga is megélt, tehát „amelyeknek a megközelítésére
a költészet, a
muzsika
nem képes.”
Érdekes ez a
szétválasztás. „Vagy ha igen,
csak azon az áron, ha
az Olimposzról leszáll
a vásárcsarnokba. A
prózaíró a mindennapi életben megfigyelt
jelenségeket, folyamatokat, szituációkat,
gondolatokat alakítja
át. Erre a mûveletre
csak olyan ember
képes, akinek megvan
a filozófiai iskolázottsága, és ez azt jelenti,
hogy a prózaíró úgy
tud bánni a fogalmakkal, mint a tornász az izmaival.” És itt
érezte õ folyton a krízist, hogy már nem ura az írói izomzatának.
Dolgozott többek közt a Statisztikai Hivatalban, az
Iparmûvészeti Iskolában, valamint a Magyar Rádió dramaturgiai osztályán. 1941-tõl három éven keresztül a Franklin
Társulat Kiadóvállalatának lektora. A második világháború
után szovjet hadifogságba került, onnan visszatérvén a
Magyar Rádió Irodalmi Osztályának vezetõje majd helyettes
mûsorigazgatója lett 1949-ig. 1950-tõl 1951-ig a Hungária,
illetve a Szépirodalmi Könyvkiadó lektora.
Kolozsvári Grandpierre Emil, az „átmeneti próza” talán
legkülönösebb karakterû tehetsége. Rokonítani bajos bárkivel is, akár e körben, akár irodalmunk szélesebb áramában.
Átalvetõ
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Irodalom

Az „esszéistáktól” írásainak szinte tapintható, groteszk
érzékletessége – a korabeli próza más irányzataitól hangsúlyozott, sokszor az abszurditásig vitt, játékosan kérkedõ
intellektualizmusa választja el. Egy idõszakban, mikor úgyszólván egész irodalmunkat profetikus ambíciók fûtötték, õ
kicsúfolta a prédikátori talárt; stílusa színes, de szemlélete
távolságtartó, s a legjobban akkor haragszik, ha önmagát
meghatódáson, érzelmi kiszolgáltatottságon éri. Így aztán a
kritika sem igen tudott mit kezdeni vele: hol körülrajongta,
hol elutasította írásait, egyszer rideg közönnyel, sõt cinizmussal vádolta, másszor a modern intellektualizmus legfõbb
hazai letéteményesét látta benne. Az író ugyanis egész pályája során kivételes és kibékíthetetlennek látszó elemeket igyekezett egységbe kényszeríteni, tematikai, mûfaji és szemléleti vonatkozásban egyaránt.
A felszabadulás utáni pályájának hármas idõbeli tagolódása a téma- és a stílusvilág hármasságát is vonzza, ha nem is
dátumszerû pontossággal megvonható elkülönítésben. Az
elsõ periódus a demokráciába jó érzésekkel beilleszkedõ,
tevékeny írót és közéleti embert állítja elénk; a második, a
kettõs kötöttségek nyûgét érzõt és azok fölé emelkedni akarót; a harmadik – ami az ötvenes évek végétõl számítható – a
saját képességeit szabadon kiélõ és egyéni alkotói közegében
mozgó írót.
Az új korszak beköszöntését Kolozsvári Grandpierre Emil
éppen nem szándéktalanul avval fogadta, hogy a maga részérõl is lezárt valamit: Szabadság (1945) címû regényében máig
legkiválóbb mûvének, a Tegnapnak önéletrajzi visszatekintését vitte tovább, vezette el az eredetig. A gyermekévek rajzában az illúziók nélküli önszemlélet „szabadságharcát” teljesítette ki, midõn páratlan tárgyilagossággal idézte föl az
önéletrajz kerettörténetében egy megmerevedett, „lélekgyilkos” társadalmi réteg élet- és gondolkodásmódját. Ezután
egy ideig kezdeményezõ szerepet játszott az irodalmi életben; lapot szerkesztett, a rádióban kapott fontos beosztást,
fölszólalt az irodalom életbevágó vitáiban. Sûrûn jelentek
meg munkái is: szatirikus regénye a két háború közötti korszakról (Lófõ és kora, 1946), novella- és esszékötete (Lelki
finomságok, 1948; Az értelem dicsérete, 1948), játszották – nem
túl sikeres – vígjátékát (A tõzsdelovag, 1947). S mindennek
megkoronázásául, még
1946-ban,
belevágott
élete
legnagyobbnak
ígérkezõ vállalkozásába:
a kor igényeihez mért, a
társadalom teljes áttekintésére törõ realista
regény megírásába. A
Mérlegen (1950) azonban
torzó maradt, a tervezett
sokalakos, gazdag cselekményû regényfolyamból mindössze egyetlen
kötet
készült
el.
Megjelenése után a fölszabadulást követõ esztendõk egyik legtevékenyebb és minden ízében
realista
hajlandóságú
írója, a vitázó kedvû
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esszéista visszavonult a mese világába. Történelmi regényeket írt (A csillagszemû, 1953; A csodafurulya, 1954; A törökfejes kopja, 1955; Foltonfolt király, 1958), anekdotagyûjteményeket szerkesztett (Elmés mulatságok, 1955) – mûvelte a kor
alibi-irodalmát. Nem öncsalásképpen választotta a számára
idegen mûfajokat, mert meseírás közben is megõrizte józan
szemléletét és szabadon kiélhette egyéniségének életörömre
hangolt tulajdonságait. Sõt, erejébõl arra is tellett, hogy
klasszikus elõdök példáin
és kudarcain edzõdve újjáélessze a mesei-pikareszk
regény nálunk igazában
meghonosodni soha nem
tudó válfaját. A csillagszemûben a mesét és valóságot, a kalandosságot és
történelmiséget sikerült
összeforrasztania, s legalább egyetlen alkalommal, némi elégtételül az
irodalomból kiszorulásnak, a kényszerítõ körülményeket
maradandó
mûfaji kísérletre tudta
átváltani. A mesei stilizálás A csillagszemûben a
költõi igazság nyelvén szólalt meg, és a sótalan, ízetlen sematizmussal ellentétben az élet bõségét, tobzódó
vidámságát és vad kalandosságát idézte – az ötvenes évek
elején különleges hangsúllyal, összecsendülve avval a törekvéssel, mely Illyés Gyula népmese-átdolgozásait és Tamási
Áron novelláit, regényeit is kiemelte a népmesei-hõsi légkörû, stilizáló irodalom tömkelegébõl. A csillagszemû valódi
sikerét a kritika méltánylása, a körülötte folyó vita is jelezte,
és még a fenntartásokkal élõ bíráló észrevételek is elismerték a mûfaj feltámasztását célzó kísérlet jogosságát.
„A rádióban volt neki egy hangos irodalmi folyóirata, a
„Magyar Parnasszus, A Magyar Rádió Irodalmi Folyóirata,
Szerkeszti Kolozsvári Grandpierre Emil.” Ebben a folyóiratban
– amely minden vasárnap délután szerepelt mûsoron – versek, rövid novellák, rövid esszék hangzottak el, és megzenésített magyar vagy külhoni versek. Itt énekelte elõször
Simándy József az „Az a szép régi asszony” címû József Attila
verset Kenessey Jenõ zenéjével... Emil félkézzel szerkesztette
a Magyarok címû folyóiratot is, amelyet Debrecenbõl
Budapestre telepítettek” (meséli róla Dalos László).
Gyurkovics Tibor így vallott róla: „Énbennem valamilyen
módon a régi típusú írót jelentette Kolozsvári Grandpierre
Emil. Mintegy majdnem civilt. Akinek nincs fölírva a hajtókájára, hogy bolond vagyok, extrém vagyok, õrült vagyok, író
vagyok. Hanem egy polgárt, aki átmegy a történelmen. A
nagy, vagy majdnem egészen nagy írók közé tartozott, vagy
sorolták, én ez majdnemhogy plusznak tekintettem.”
1956 után kezdõdött érett írói korszaka, sorra jelentek
meg esszékötetei: az Utazás a valóság körül, az Eretnek
esszék és A beton virágai. Kétszer nyerte el a Baumgartendíjat (1941, 1944) és a József Attila-díjat (1964, 1975),
valamint 1980-ban Kossuth-díjat kapott.
Réz Pál szerint, „A magyar szerelmi erkölcsöket nagysze-
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rûen megírta elsõ kis novelláskötetében, a Lelki finomságokban,
ami 1948-ban jelent meg. Remekmûvek vannak benne, az
érzékletességnek, biztos elemzésnek és elegáns humornak a
remekmûvei. Ha ezt folytatta, folytathatta volna, olyan nagy író
lehetett volna belõle, mint a legjobb modern franciák.
Egyébként igen okos és tárgyilagos analitikus volt a mûveiben és
az életben, – amikor éppen nem volt rettenetesen elfogult. És
emellett nagyszerû nyelve volt, olyan tiszta és természetes
magyar nyelven, mint Grandpierre, kevesen írtak. Ezt – szerintem – nemcsak annak köszönhette, hogy Erdélyben nõtt fel, és
ott nagyon jó magyar nyelv maradt meg, nem is csak annak,
hogy eleve kitûnõ nyelvérzéke volt, hanem annak is, hogy sok
idegen nyelvet tudott, kitûnõen.”
Életmûvének megértését régebben és ma is az nehezítette,
hogy kezdettõl újszerû és nehéz feladatok megoldására vállalkozott. Társadalmi és irodalmi elõítéletekkel szállt szembe, öröknek vélt beidegzõdésekkel vette
föl a harcot, a magyar
próza világától, szemléletétõl elütõ hangon
szólalt meg. A 20. századi magyar regénynek
az volt a legidõszerûbb
hivatása, hogy ábrázolást és elemzõ gondolatot, életszerûen folyó
elbeszélést és áttekintõ
igényû tudást ötvözzön
egybe. E hivatás betöltésére – többek között
– a Nyugat harmadik
nemzedéke kívánt vállalkozni. Grandpierreék nemzedékének tudnia
kellett,
hogy
Móricz Zsigmond beteljesítette a magyar prózára leginkább jellemzõ, fõként
hagyományos színezetû irányzatot – s tudnia kellett azt is,
hogy Móricz Zsigmond után újnak, másnak kell következnie
a magyar regényírás történetében.
Regények sorában dolgozta fel családja történetét: Az utolsó hullám (1973), Táguló múlt (1975), A szerencse mostohafia
(1976), Hullámtörõk (1978), Béklyók és barátok (1979),

EKOSZ–EMTE

Árnyak az alagútban (1981), Egy házasság elõtörténete (1982),
Emberi környezet (1986), valamint Egy potenciavadász följegyzései az összeomlás után (1989); ezek teljesítették ki sajátos
regényformáját, ez legnagyobb írói vállalkozása. Érdekes
képekben világított rá a magyar szellemi élet alakulására,
bírálta ennek az életnek torzulásait, a hazai értelmiség mulasztásait és megalkuvásait. Válogatott elbeszéléseit Arcok
napfényben (1967) és Változó felhõzet (1977) címmel jelentette
meg. Esszéiben és tanulmányaiban Babits Mihályról, Karinthy Frigyesrõl, Halász Gáborról, Szerb Antalról, Stendhalról és Pirandellóról, továbbá a francia filozófiai magatartásról és a magyar prózairodalom jellegzetességeirõl adott
képet. Az irodalmi mûvekben testet öltõ gondolkodást elemezte, elbeszélõ irodalmunk sajátos természetére hívta fel a
figyelmet; véleménye szerint irodalmunknak cselekvésre
képtelen hõsöket kell ábrázolnia, ezért nem a cselekményességben, hanem az elemzésben találhatja meg feladatát.
Ugyanakkor bírálta a magyar prózában ható ösztönösséget.
Tanulmányait Az értelem dicsérete (1948), Legendák nyomában
(1959), Utazás a valóság körül (1969), Eretnek esszék (1984) és

A beton virágai (1988) címû köteteiben adta ki. Nyelvészeti
cikkeiben és jegyzeteiben a köznyelvben tapasztalható apró
torzulások ellen lépett fel (Négy-öt magyar összehajol, 1976;
Herder árnyékában, 1979). Mint mûfordító francia, olasz és
angol mûveket, így Voltaire Anatole France, Casanova,
Bontempelli, Beckett és O’Casey munkáit tolmácsolta
magyarul.
Mûveinek összességét a Magvetõ kiadó jelentette meg.
Ismertetésem közelrõl sem öleli fel teljes életmûvét, amirõl
hosszú oldalakat lehetne írni, ám alkalmazkodnom kell szûkre szabott lehetõségeimhez. Talán legjobb, ha összeállításomat az író aforizmájával fejezem be, miszerint „Életünk
olyan mondat, amit nem mi kezdünk, nem mi fejezünk be;
mégis rólunk szól”Kolozsvári Grandpierre Emil síremléke a budapesti,
Farkasréti temetõben található.
(Összeállította: B. Osvát Ágnes)
Átalvetõ
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Inez Roth

Az antikrisztus
napjai
„Az Antikrisztus napjai ezek./ Csillog a
világ szörnyû arany-szennye./ Röhögõ
senkik, balkörmû gazok/ Szállnak a mennybe.” (Tóth Árpád)
Amint sötétedni kezdett, mindenki szépen, sorjában kipárolgott az irodából. Igaz, innivaló sem igen akadt már.
Utolsónak maradtak õk ketten, Laura és Bill, aki olyan
részeg volt már, hogy Laura azon gondolkozott, hazavigye-e
a kocsijával vagy hagyja ott a fenébe, amíg valamennyire
kijózanodik, s aztán majd hív egy taxit magának. De valahogy
mégis megsajnálta, meg aztán mintha az ördög bújt volna
belé, szerette volna alaposan kifaggatni Billt bizonyos dolgok
felõl, melyekrõl józanul egészen biztos, hogy nem beszélne.
Ezért hát rámosolygott, nagy lélegzetet vett és rákezdte:
- Lehet, hogy annak, amit most mondok magának, még
majd megérzem a következményeit, de akkor is kimondom.
- Mondja, Laura, mondja csak - horkant fel Bill hunyorogva.
- Szóval... azt kérdezném én, hogy maguk, akiknek ilyen
hirtelen és kényelmesen az ölébe csöppent a hatalom, hogy
képesek ennyire kisstílûek lenni? Hogy van ez? Tud nekem
erre felelni? Aztán meg mi ez az örökös titkolózási mánia, ez
a mindent a hátunk mögött eldöntõ, velünk csak tudomásulvétel céljából közölt tények tömege? Az alattomos kijátszások, a soha véleményünket nem kérdezés? Legalábbis az én
véleményemet öt év alatt soha senki, semmirõl nem kérdezte ebben az intézményben. Énnekem itt mindent tudomásul
kellett vennem, ha tetszett, ha nem, akár a saját személyemet
érintõ dolgokról volt szó, akár általános,
közérdekû bármirõl. De elsõsorban a
saját személyemet ért sérelmekrõl kellene beszélnem. Nézze, én már gyermekként is utáltam, ha valaki az engem érintõ dolgokat nélkülem tárgyalta meg. Hát
maguk egyszerûen nem tudják elviselni
azt, ha valakinek emberi tartása van, ha
valaki lélekben szabadnak érzi magát?
Eddig úgy tudtam, hogy ez csak a rendõrvagy fegyõrökre jellemzõ. Hogyan fér
össze akkor ez az egész a maguk oly
sokat hangoztatott, magasabb rendû
intellektusával? - Tudja, mit gondolok
én? - fogta halkabbra idõközben megemelkedett hangját Laura és közelebb
hajolt a magába roskadt részeghez. Tudja, mit érzek én? Azt, hogy maguk
egyáltalán nem szabadok, s emiatt halálosan irigyek. Maguk foglyai a saját kicsinyességüknek, a rosszindulatuknak, iígen - nyújtotta a szót, - képtelenek
kibújni a rácsok közül. Hiszen maguk
2020. szeptember
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még a legyõzött ellenséggel sem tudnak fair play bánni. Még
akkor is rúgnak bele kettõt, amikor már rég a földön fekszik.
Pedig a legyõzött ellenséggel szembeni magatartás minõsíti
leginkább az embert - vált keserûvé a hangja, majd szinte sziszegve folytatta:
- Nem tudom, meddig élek, - ezt nyilván sem maga, sem
más nem tudhatja, ugye, - de azt tudom, hogy amíg vagyok,
amíg csak gondolkozni, érezni vagyok képes, nem bocsátok
meg maguknak. És a gyermekem sem fogja soha megbocsátani. Nem! Ez biztos! Mert amit maguk mûveltek és mûvelnek, azt intellektuális banditizmusnak nevezik. Bámulhat
rám, nem vagyok õrült. Inkább maguk és a magukhoz hasonlók azok. Ez az õrültek világa, - az abszurdumok világa, talán
a Gonosz világa - nézett fel könnyes szemmel Laura és
elcsuklott a hangja.
- Mi, mirõl beszél? - Kirõl beszél? - motyogta Bill.
Tudja azt maga nagyon jól, hogy kirõl beszélek, csakhogy
maguknak soha sem volt stílusuk. Én pedig, amióta az eszemet tudom, minden idegszálammal tiltakoztam a kiszolgáltatottság leghalványabb formája ellen is. És szerintem, aki
visszaél, vissza tud élni hatalmi helyzetével, bármilyen véletlen-szülte elõnyével: az gyáva, alattomos és gonosz. Hát
feleljen nekem, hogy ez a világ, ez a maguk világa, ami lényegében hazugságokra épült, csak így tudja fenntartani magát?
Hogy akinek csak egyetlen igazság-téglát is sikerül kikaparnia
ebbõl az építménybõl, mielõtt fel tudná azt mutatni, már beverik
vele a fejét?
Bill nehézkesen felemelkedett és töltött magának a maradék borból. Hörpögve itta, dünnyögött, láthatóan azon fáradozott, hogy összeszedje a gondolatait.
- Laura, maga soha nem tudja befogni a száját. Én elismerem, hogy nem vagyok éppen a képességeimnek megfelelõ
pozícióban, illetve - hebegte, - talán magasabb beosztásom
van, mint amit megérdemelnék. Na! De hát maga senkit
nem ismer el felettesének? Nem fél senkitõl?
- De. Félek, csak éppen nem attól, amitõl maguk. Igenis,
félek az alattomosságtól, a rosszindulattól, a butaságtól, az
igazságtalanságoktól.
És
tisztelem a tudást, a jóságot,
a nemeslelkûséget. Bizony,
nagyon is tisztelem. De azt is
tudom, hogy akinek igazából
birtokában van a „tudás”, az
semmiképp nem lehet rossz,
nem lehet bosszúálló és alattomos. Csak a nem eléggé
mûveltek, a karrieristák lesznek gonoszak és még gonoszabbak, ha hatalomra jutnak. Márpedig, - mint már
mondtam -, én csak a tudást
és a jóságot ismerem el felettesemnek és nem azokat,
akiket a hatalmi érdek vagy
a véletlen, társadalmilag
magasabb funkcióba helyezett. Sajnálom, kedves Bill,
életemben nem tudtam oda
„emelkedni”, hogy valakinek
a beosztását tiszteljem. Ez az
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én szememben a világ legnevetségesebb dolga. Különben is,
ez az intézménybeli hierarchia, amit éppen maguk alakítottak ki, éppúgy lehetne más felállításban is. Látja, itt van
Steve...
- Ja, Steve! Hát bevallom magának, hogy õt én sem becsülöm semmire, ha már ezt akarta hallani tõlem. Sem mint
embert, sem mint írót -, mi a fenét becsülhetnék rajta pöszögte maga elé Bill.
- Akkor meg miért vették ide? - csapott le rá Laura.
- Maga még nem hallott az érdekrõl? Nagy úr az érdek somolygott a bajsza alatt, - ez az, amit maga nem ért, kedves
Laura. Az érdek ugyanis, az ördög öreganyjával is barátságba keveri az embert - vihogta. - S tudja, - mondta már szinte
súgva, - Steve szerintem mindenre képes. Talán embert ölni
is. Bizony!
Laura úgy érezte, teljesen lebénul. Csak ült, s egy hang
sem jött ki a torkán, úgy bámult Billre, mintha most látta
volna elõször. Csak egy dolgot bánt, de azt aztán nagyon:
hogy nincs most nála egy riportermagnó. Mert azt világosan
tudta, hogy amit az imént hallott, bizonyíték híján soha senki
el nem fogja hinni neki.
- Jó, most megmondta a magáét, - próbált koncentrálni
ismét Bill, krákogott, fészkelõdött, s aztán csak kivágta, ami
szemmel láthatóan nyomta a lelkét.
- Mindezek mellett, bármilyen rossz véleménye is van
rólunk, azt azért el kell ismernie,
hogy Marc viszont nagy tehetség,
kiemelkedõ egyéniség. Ugye, ezt
maga is így látja? - habogta és áhítatossá vált arccal, várakozóan
meredt Laurára.
- Nagy lenne -, bólintott Laura,
kis gunyoros mosollyal, - nagy
lenne, ha a féktelenül számító
becsvágy és gõg mellé egy kis
emberség is szorult volna belé. Így
azonban olyan, mint egy kígyó:
hideg és merev, kellemetlen tekintetû. Emellett egész pontosan
tudja, hogy a politikából ragyogóan meg lehet gazdagodni. Fõként
az úgynevezett divatos politikából.
Mert a maszlagot, azt mindig akad
aki beveszi. Azt gondolja, nem
tudom, hogy a politika csak az
uralomra törésnek egy leplezetlen
formája? Nincs olyan hülye ürügy,
amellyel ne lehetne kialakítani a
„mi” és az „õk” képzetét. Ha van
Szentháromság, akkor maguk
ennek a fordítottja: a Bûnhármasság. Ott ülnek jobbról és balról Marc oldalán, aki
Atyaistennek képzeli magát és így akarnak ítélkezni elevenek, de még a holtak felett is.
Bill tátott szájjal hallgatott, szeretett volna jól visszavágni,
de egyetlen stílusos mondat sem jutott eszébe.
- Szörnyû egy nõ maga, Laura - nyögte ki végül. - Szörnyû
természete van.
- Ez már el van boronálva, hallottam egy jó párszor.
Viszont igazam van! Akkor is igazam van! - hajolt föléje
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Laura. - Mindig is igazam van! És éppen ez a bajuk velem! tagolta a Bill képébe.
Aztán elömlött rajta a nosztalgikus szelídség.
- Tudja, ha az ember lánya már pici korától ömlesztve kap
mindenbõl: a francia szalonok pikantériájából, az angolok
hûvös eleganciájából, az intellektuális bolsevizmus világmegváltó eszméibõl, a spanyol felsõ tízezer gõgjébõl, ugyanakkor
néha már mosónõi szinten mûvelt pletykálkodásokból és
mindezt egybemosva, majd megfejelve egy született szuverén
természettel: mindebbõl csak egy ilyen, maga szerint “szörnyû” természetû nõ jöhetett létre. Abban azonban biztos
vagyok, hogy maguk, a maguk fajták, sohasem fognak belegabalyodni a saját lelkiismeretük útvesztõibe, úgy mint néha
én teszem. Vagy, ahogy szegény Helena tette.
Billnek a Helenáék említésére kinyílt a szeme.
- Hogy maga milyen tehetségesen tud a vesztes-oldalra
állni - röhögött fel.
- Hát, ez már így igaz. Mert Helena szegény, a maga óriási
szakmai tudása mellett, ijesztõen naiv és jóhiszemû maradt,
annak dacára, hogy szinte folyamatosan érték a negatív hatások. De, hogy végezetül ki is az igazi vesztes, azt az idõ dönti
el. Az biztos, hogy mi a túlsó oldalon állunk és elenyészõen
kevesen vagyunk, de mindezzel együtt mégsem kívánkozunk
a többség közé. Semmiféle formában. Én például biztosan
tudom, hogy létezik a JÓ, még akkor is, ha néha oly távol
van, hogy szinte elérhetetlennek
tûnik. De tudom, érzem, hogy
van, lehet, sokszor mellettem áll,
csak éppen nem érinthetem. És
türelmes, sokkal türelmesebb,
mint én vagyok.
- Na! - ugrott fel Laura, - jöjjön, hazaviszem, ne mondja, hogy
nincs bennem lojalitás. - Na, álljon már fel! - lépett Bill felé, aki
viszont elszunyókált az unalmas
szónoklat alatt és szomorú vadkanként lógatta mellére a fejét.
Laura segített neki feltápászkodni, s valahogy ráadta a kabátját is. Lebotorkáltak a sötét lépcsõházban, aztán lent betuszkolta
az autóba. Nehezen indított, még
hidegek jártak, teljesen kihûlt a
motor, közben Bill folyton vihorászott, düledezett elõre-hátra.
Végre sikerült begyújtania a
motort és tíz perc múlva ott landoltak a ház elõtt. Laura kinyitotta a kocsi ajtaját, Bill pedig szokása szerint, - amin még a részegség sem változtatott, - köszönés nélkül billent ki az autóból
és istenesen bevágta az ajtót maga után.
- Ó, egyen meg a fene! - szisszent fel Laura dühösen és már
elment a kedve végignézni, hogy miként fog ez a kapun belül
kerülni. Indított és olyan hirtelen lépett a gázra, hogy majdnem az ablakba verte a fejét, majd a saroknál hangos fékcsikorgással fordult a Helenáék felé vezetõ útra. Arra vezette a
megszokás..., pedig Helenáék hol voltak már akkor...
1995.
Átalvetõ
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Segítséget, vagy/ Megértést csak attól várj,/ Ki méltó erre.” (Tõkés Béla: Méltóság)
„Apró kis testrész/ A nyelv, de nagy hatású/ Ha mozdulni mer.” (Tõkés Béla: Nyelv)
Szabó János

A magunk szava
(második rész

7…szavaidért,
ha valóban érnek valamit,
számíthatsz ezernyi megpróbáltatásra..,
látni fogod:
amelyik nem képes sebezni,
az nem is tanít..,
s csak ami csúcsokat hódít,
az képes arra,
hogy a mélység kincseit
felszínre ássa…
8…ha a szárnyas szavaknak
szenteled- életed,
a gazdag nincstelenség
meglásd, halálodig gyötör..,
ám, ha hírnévért harcolsz,
legfeljebb is csak
hírhedett lehetsz:
ha ideje volna már szobrot kapnod,
vár rád egy hevenyészett gödör,
s az ünneplés áradó lángolásaképpen
kigyulladhat majd benned is a szesz…
9…ha puha békét akarsz végül ,
kemény kórusa hangzik
a legkedvesebb szavaidnak:
marokra kell fognod õket,
és vívnod lélekszakadtig,
értük, velük, utolsó vérig…
Ha hallgatsz, s bújtatni próbálod õket,
kiket a nélkülözõkkel megtagadtattak,
tudhatod: elõbb- utóbb
csontjaidat is felemésztik…
10…ha szavaidat elrabolják,
bebörtönzik, máglyákra vonják,
talán szájzárral zárkózik be
agyadba a csend,
de te csak tûrd, mert ez is jobb, mintha
nyelved alatt feszengenek
maró-mérgezõ hazugság-ostyák..,
s a szellem bûneiért
2020. szeptember

duplán megbûnhõdik a test…
11…ne legyenek illúzióid!
Legszebb szavaidat
a felemelhetetlen csõcselék
kövezi majd halálra…
Gyûlöletük örök köpései
rommá lõtt hidak
gyanánt krátereket hagynak
bûn-tiszta bõrödön…
Csontod recseg, vérzel,
s úgy érzed itt a vég..,
mégis megmaradsz állva..,
amíg mindaz, mi meg sem érkezett hozzád,
csendesen elköszön…
12….szavaid nem jótékonykodnak veled,
csak mert tápláltad õket
esendõ életeddel,
mégis hagyod, hadd cseperedjenek,
sokasodjanak cudarul,
s, ha idegenek odakínálnak
olykor-olykor egyet,
ne fordíts hátat, vedd el!
s legyen türelmed kivárni
míg idegenségük
a világodhoz igazul…
13…s vállon veregetnek majd
cafrangos lócsiszárok..,
s hízelegnek, sõt fenyegetnek:
csakis nekik szavalgass!
Parazita fagyöngy lóg így,
simulékony, erdõirtó fa-kín
a nedvdús faágon,
s a kínzó csigákon
melyeket feszít a hóhér-ember-farkas,
a fájdalomtól üvöltözõ eretnek
saját átkain, s imái halmain..,
ahogy rajtad e szógigászok…
de te csak higgy magadban, és hallgass!
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Medvekaland Erdélyben
A bíborvörös színbe burkolózott cserjék csak úgy fénylettek. A látvány miatt azt hittem, hogy a Mennyországba kerültem. Elõzményekre sajnos nem emlékeztem, de nem is érdekelt különösebben. Mihamarabb szerettem volna felfedezni
ezt az új világot, így elindultam egy távoli kunyhó felé. A hely
egyszerûen gyönyörû volt. Ilyenben még sosem volt részem.
Elkezdtem lassan sétálni a célpont felé. Mintha látnék valakit! Növeltem a tempón, szinte már szaladtam. Kezdett kirajzolódni az arc, megdöbbenve néztem magam elé.
- Te meg mit keresel itt? - kérdeztem, még mindig a sokk
hatása alatt.
- Nem hittem volna, hogy hat óra autózás miatt jobban
elfárad az utas, mint a sofõr - válaszolt nevetve édesapám.
- De hát… Várjunk csak, most hol vagyunk? - értetlenkedtem.
- Mivel ennyi kocsikázással nem jutottunk el Hawaiira,
ezért Erdélyben - gúnyolódott.
Megörvendtem, mert egy régi vágyam vált valóra. Sokszor

gondoltam már arra, hogy milyen is lenne, ha egyszer engem
is elvinne azokra a tájakra, amelyekrõl annyit hallottam.
Megfogta a kezemet, és bevitt a menedékházba.
- Úgy gondolom, nem ártana, ha egy kicsit pihennél mondta apum.
- Ugye most csak viccelsz? Az egész utat végigaludta!
Különben is, arról volt szó, hogy ma még elmegyünk egyet
kirándulni! - idegeskedett anyukám.
- Illene, hogy te is emlékezz rá - motyogtam.- Kriszta, nyugodj meg, a nap már lement és sötétben senki sem indul el
sétálni az erdõben. Itt vadállatok is vannak, meg nincsenek
utcák se, járdáról nem is beszélve - mormogta.
- Mindannyian elfáradtunk. Aludjunk egyet, és holnap
újult erõvel nézzünk körbe - állt fel az asztal mellõl apukám.
Nem ellenkeztünk, bevonultunk a szobánkba, s mintha egy
másodperc telt volna csak el, reggel lett.

Ébredéskor sikerült elcsípnünk a napfelkeltét, hát hadd ne
mondjam, ebben sem csalódtam. Mi egy tisztáson voltunk. A
közelünkben cserjés-bokros rész terült el, aztán következett
a sûrû erdõ és a messzeségben mintha kucsmába bújt hegyormok látszottak volna. Vagy csak képzelõdtem? Ki tudja?
Hiszen nyár vége volt, viszont télen biztosan egész más kép
tárult volna elénk. A táj fehér lepedõbe bújva, s csillogva
várta volna azt, hogy valaki mosolyt csaljon arcára, azaz meglátogassa.
Megmosakod-tunk, felöltöztünk, ettünk, fogat mostunk. A
hátizsákunkat jól megpakoltuk elemózsiával, innivalóval,
egyebekkel, és végül olyan nehéz lett, mintha sóval raktuk
volna tele. Édesapám pedig mosolyra fakadt. Azt kérdezte,
hogy a vizet hova akarjuk cipelni, hiszen a hegyekben, a
Hargitán vagyunk Udvarhely és a Csíki-medence között és a
környék tele van forrásokkal. Anyukámmal azt állítottuk,
hogy mi ezt mindvégig tudtuk, csak gondoltuk hogy az
ásványvíz jobb lesz. Erre õ azt kérdezte, hogy mit képzeltünk, az ásványvíz honnan jön? Inkább nem feleltünk, csak
elindultunk.
Amint kiléptünk, a friss, hegyi levegõ kifejezetten jól esett.
Én hoztam egy kis kosárkát, amit egész úton a kezemben vittem a málnaszedés reményében. Ugyanazt a színt láttam,
mint múltkor, csak már sokkal élénkebben. Közeledtünk a
bokrokhoz, ahonnan a bogyós gyümölcsöket úgy téptem le,
mint aki egy hónapja nem evett. Hárman voltunk, Anya, Apa
és Én. Édesapa a mellettem lévõ zöld szörnyben kereste a
málnát, mirõl tudtam is, de azt, hogy édesanya hol van, arról
nem. A levéltenger másik oldaláról mocorgást hallottam, így
elkezdtem beszélni hozzá, akirõl úgy gondoltam, hogy anyu.
Választ nem kaptam, ezért a karommal széttártam a
gyümölcsraktárat, majd…
- Segítség!- üvöltöttem, visitoztam, kiabáltam, igazából én
minden tõlem telhetõt megtettem.
- Mi történt? – bukkant elõ apa.
- M-m-med-medve!- dadogtam.
Szüleim felkaptak a vállukra - mint kiderült, anyukám az
apámtól jobbra levõ bokornál volt egész végig - , és menekültünk. Nem akart minket bántani szegény maci, de azért õ
sem szeretett volna étlen maradni, amit mi tiszteletben is tartottunk. Hagytuk, hogy jóllakjon, mi meg a szállásunktól
másik irányban elhelyezkedõ kisebb rétet foglaltuk el,
étkünk elfogyasztásához.
Miután megnyugodtunk, leterítettük a piros kockás kendõt a földre, majd kivettük a hazulról hozott jobbnál jobb
finomságokat, és nekiláttunk. Nagyon csábítóan néztek ki a
most beszerzett falatnyi boldogságok, viszont azok a pitébe
kellettek, ezért sajnos nem volt alkalmam megkóstolni õket
- bár ez nem igaz teljes mértékben, mivel néhány szemnek
Átalvetõ
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sajnos kénytelen voltam leellenõrizni a szavatosságukat.
Elfáradtunk, úgyhogy visszamentünk a szállásra, bízva
abban, hogy nem ugrik be egy medve az ablakon.
Szerencsére ez nem történt meg, de nem is történhetett
volna, mert az ablakok olyan kicsik voltak, hogy én is nehezen fértem volna be rajtuk. Így nyugodtan kezdhettünk bele
a pitesütés elõkészületeibe. Na de itt volt egy kisebb probléma. Sõt, inkább úgy mondanám, hogy egy hatalmas káosz
volt az egész.
- Hol a fakanál? - kérdezte anya.
- Honnan tudjam? - válaszoltam, kissé idegesen, mivel én
meg a lisztet kerestem.
- Azonnal add vissza a kanalakat! - förmedt rám édesanya.
- Én nem vagyok olyan mint te, azaz nem áll szándékomban berakni az ágynemûtartóba, mivel itt nincs is olyan mondtam nevetve.
- Tényleg! Megyek és megnézem akkor a hátizsákokban…
- elindult anyu és meg is találta, amit keresett - Ezt meg mire
véljem? - elkezdett kergetni fel-alá a házban, az udvaron, s
az Óperenciás tengereken is túl jutottam, mire fogta magát
és visszavonult sütni. Apukám pedig már könnyezett a kacagástól, mert õ volt a tettes, s végignézte az egész
maratonunkat.
Amíg ott voltunk napok, hetek teltek el, ilyen s ehhez
hasonló kalamajkákkal.
Aztán felébredtem és kiderült, hogy álom volt az egész, és
akkor nagyon elkeseredtem, hogy mégsem jutottam el
Erdélybe, édesapám szülõhelyére.
Ennyit a málnaszedésrõl,
Csata Enikõ Mária 13. éves
a kispesti Kós Károly általános iskola
VII. B. oszt. tanulója
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Csöndet fon az õsz,
rétbõl koszorút.
Egyet leszakít
rózsás gyalogút.
Kettõt leszakít
három cinege.
Hármat teleszór
jégcsap hidege.
Suttog a mezõ,
ágyat melegít.
Paplan betakar,
hóval beterít.
Sálat kötöget
pettyes katica,
sapkát szövöget
táltos paripa.
Pettyes katicám,
rózsám, pipitér,
álmodj parazsat,
holnap jön a tél.

ÕSZI DAL
Zengõ aranyát
kiteregeti a nap,
felhõ feketén,
haragosan odakap.
Éhes zivatar
keresi a vacsorát,
Napról, ha lehet,
leszedi a koronát.
Mindent beterít,
kikericses ez az õsz.
Ágon, ereszen
fülemüle elidõz.
Sípot, furulyát
kiemeli, de nem ér.
Almát, eleget
szüretel a lelemény.
Pöttöm pici pók
szövögeti a napot,
csillagkapuról
szereli a lakatot.
Most még telihold
legeli a perecét,
holnap hamuból
sütögeti kenyerét

Városháza – Marosvásárhely

B. Osvát Ágnes

Talán meghallasz engem
Uram, én méltó nem vagyok arra,
hogy vállalkozzam bírálatodra,
sak éppen engedélyt kérek Tõled,
hadd panaszolhassam el Néked,
mit senki kimondani nem mer:
hogy e szomorú földtekén
a legkegyetlenebb teremtmény
fõmûved: maga az Ember.
S bár állítólag gondolkodik és érez,
képtelen méltó lenni a szelleméhez
mindannak, mit néki Isten adott,
- aki azt hitte, alkotott egy nagyot.Te, a mindentudó, a tévedhetetlen
mégis be kell lásd, kivédhetetlen
dolgok is vannak a világegyetemben.
És örömöd nem telt még az emberben.
Keserved annál több. Hogy tulajdonképpen,
talán nem láttad át egészen,
miféle veszedelmes lényt teremtettél,
eszeveszett kísérletképpen.
Teremtõm, ne érts félre engem,
ha elbizakodott ítéletemben
olyat is mondtam, mi alaptalan.
Hiszen tudod, hogy keserûségben

fogan minden, mi igazságtalan.
Én pedig teljes joggal érzem:
amennyi évet e földön leéltem,
abban csipetnyi igazságot nem találtam.
És félve kérdezem: mi marad utánam?
Mire tanítsam ártatlan unokámat,
amikor engem elsöpör a bánat,
ha azt tudom, hogy jó, igaz és való,
tökéletesen hiábavaló?
Ha belegondolok, az is meglehet,
kaptam már Tõled számtalan jelet,
s én boldogtalan, nem értettelek.
Tedd hát, hogy értelmesebb legyek,
s tudjak tûnõdni valami máson,
ne az gyötörjön folyton-folyvást:
ugyan mi dolgom e világon?
S bár tudva tudom, hogy nincsenek csodák,
mégis, valahogy, akárhogy, tégy csodát,
és add tudtomra, hogy jobb lesz a világ,
amire felnõnek az unokák.
Tedd, hogy megértsem: rád bízhatom
a jövõt, s hogy a Te jóságos kezedbe
helyezhetem sorsát a kedveseknek,
kik ha gondtalanul reám nevetnek,
mondhassam azt, hogy jó az ember és élni jó.
Tedd, hogy az õ számukra e Földön
minden ami szép, igaz és való,
soha ne legyen hiábavaló!
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