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elárvultál

nincs már apád
nincs anyád
de nincs béred sem
és nincs már hazád
nincs asszonyod
nincs fegyvered
s nem méri a küszöböt
sohasem volt gyermeked

kereszted van
hited nincsen
kezed-lábad
ormótlan bilincsben
hazug tolvajok
lopják a reményt
s felveri a gaz
a gazdag televényt

elfeledtél mindent
mit korábban bírtál
s nem emlékszel hogyan
álmodtál olvastál írtál
kint most a törpék dáridója
bent meg a lyukas fazék
hogy lesz ebből diadal
meg nagycsalád 
meg tiszta ég?

egyedül maradtál
a szép emlék már mind oda
mások rég lépre mentek
csak te vagy ily nagyon ostoba
legyen hős szív hát
s legyen éles agyar
hogy így légy ember
hogy így légy magyar!

Antal János

árvamagyar

Szent Imre



3

A történelem faggatása

Szabó József†

„Quo usque tandem abutere, Catilina,  
patientia nostra?”1

A rendszerváltozás és a kommunizmus átmentődésének  
jogi logikája – közjogi tanulmány 1991 decemberéből2

„Az nem lehet, hogy milliók fohásza
Örökké visszaszálljon rólad, ég,

És annyi vér – a szabadság kovásza –
Posvány maradjon, hol elönteték.”

(Arany János)

Hazánkban a jogi helyzet hosszas feszültség után végre tisztázódni látszik, azonban nem 
olyan módon, ahogyan ezt vártuk volna. A magyar rádió 1991. november 14-én, reggel 6 óra 
előtt, kora reggeli híradásában ismertette, majd egy óra múlva megismételte, mi a hazánkban 
történelmünk során először felállított Alkotmánybíróság szerepe, majd követte ezt ennek hiva-
talos értelmezése. A híradásból kiderült, hogy ezt egy nemzetközi bizottságnak is bemutatták, 
és a német szakértő helyeslésével találkozott.

Dr. Sólyom láSzló professzor, az újonnan felállított Alkotmánybíróság elnöke indokolta 
meg, miért volt szükség erre az intézkedésre. Állítólag a nép nem érzi, hogy az új jogalkotás az ő 
érdekeit szolgálja. Sólyom professzor szerint azonban az új, a reformkommunista korból kritika 
nélkül átvett „alkotmány” hibái nem ítélkezési, hanem jogalkotási tévedés következményei. Az 
igen rossz, túl hosszú, túl bonyolult és igen homályosan fogalmazott választási törvény lehetővé 
tette a sok és túlságosan széles körű, sőt arányaiban igen nagy hányadot kitevő listás választást, 
és számos, nem a nép kívánságának megfelelő, sőt egyes esetekben a nép által korábban leszava-
zott képviselője bejuttatását az országgyűlésbe. Mivel ezek a képviselők parlamentbe jutásukat 
teljesen pártjuknak köszönhetik és nem az ország népének, igen kevés található közöttük, aki a 
nép és nem a pártok iránti hűséget tartja elsődlegesnek, és nem merő pártérdeket képvisel. Ezt 
a nép kezdi felismerni, és joggal elégedetlen „képviselői” egy részével szemben.

Az újonnan felállított bíróság elnöke viszont abban jelölte meg az elégedetlenség okát, hogy 
szerinte a választott parlament a  demokratikus, a bíróság viszont az arisztokratikus elv, tehát 
ellentétes érdekek képviseletének alapján áll. Ezen feltehetőleg azt értette, hogy a nép által el-
méletben demokratikus elvek alapján megválasztott képviselők hozzák csak meg törvényeiket, 
de tevékenységük felülbírálását majd az arisztokratikus (elméletben valódi értékekre, magas 
szintű szakmai tudásra és feddhetetlen jellemre alapuló) elvet képviselő 5–15 tagú bíróság fogja 
elvégezni, határozataikat értékelni, s eldönteni, hogy azok mennyire szolgálják a közérdeket, az 
ország javát, s csak ezután lehetnek a törvények érvényesek.

Ez a kiindulás azonban téves. A nép azzal, hogy kit választott meg, már értékítéletet mon-
dott arról, hogy kit tart méltónak érdekei képviseletére. Ezért bíráskodásra nem ilyen célból, 
hanem csak az alaki választási jogi szabályok ellenőrzése körében lehetne szükség. Ezt a felada-
tot a múltban a kommunista vezetés által eltörölt, de már visszaállítani tervezett Közigazgatási 
Bíróság legalább a rendeletekkel kapcsolatban nagyszerűen elvégezte. Az ország legfelső al-
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kotmányos szerve a választások értékelését a visszatérő választásokon magára a népre bízza. E 
célból tehát nincs és az ország ezeréves történelme során soha nem is volt szükség arra, hogy 
törvényeit néhány, nem is a nép által közvetlenül választott polgára ítélje meg, bírálja felül, s 
ezzel a törvényhozást irányítása alá vonja.

Az ellentmondás oka talán az, hogy az alkotmánybíróság intézménye országunkban új. Akik 
ennek elvi alapjait lefektették, azok jogászok voltak, kik jogászi képesítésüket akkor szerezték, 
amikor az ország szovjet elnyomása, az ennek következtében ránk kényszerített szovjet mintájú 
jogtudomány és szinte szó szerint átvett alkotmány, a régi jogászok és professzorok nagy részének 
eltávolítása, az oktatás szovjetizálása sajnos – ma már látjuk – nem tette lehetővé a demokratikus 
jogászi gondolkodást, sőt ennek kialakulását is sikeresen meggátolta. Ugyanez lehet az oka annak 
is, hogy a túlnyomó többségükben jogászokból álló parlament képviselői és vezetői már több 
mint egy éve engedik, hogy az Alkotmánybíróság gyámsága alá helyezzék őket. A bíróság eleinte 
óvatosan járt el, korlátozta magát. Mikor figyelmeztetésben részesült, tagadta, hogy a parlamen-
tet akarná korlátozni. Képviselőink csak most kezdenek komolyan felfigyelni tevékenységére, mi-
kor korábbi korlátozó gyakorlatát a fenti figyelmeztetés ellenére újra kezdte, a régi és új törvények 
rendelkezéseinek eleinte csak szerény mértékű, de ma már tömeges megsemmisítésével. A jog-
rendszerünkben megjelenő újabb visszásság gyökere tehát – akár csak kultúránk és gazdaságunk 
tönkremenése esetében – a majd fél évszázados szovjet megszállás, melynek nemcsak gazdasági, 
de az emberek tudatában tovább élő örökségét is tovább szenvedjük. Ennek eredménye a rend-
szerváltás elhúzódása is, sőt az, hogy sok téren nem is történt rendszerváltás. Így az elnyomás 
éveiben kiépült és igen szívósnak mutatkozó elnyomó rendszer kedvezményezettjei és hívei töme-
gesen helyükön maradtak. Különösen érvényes ez a sajtó képviselőire. Sőt, a sajtó – a sajtótörvény 
meghozása és ezzel a sajtószabadság biztosítása hiányában – magát már negyedik hatalmi ágnak 
képzeli. Nagyobb részének tevékenysége, ha nyíltan ezt nem is fogalmazza meg, demokratikus 
sallangjai ellenére a régi, szocialista alattvaló korunkban majdnem általánossá vált tudat tovább-
élését támogatja. Így lelkesen támogatja az alkotmánybíróságot is, bár tudniuk kellene, hogy a 
parlamentet most már maga a nép választotta, mégpedig titkos választásokon, míg a mai sajtót 
részben még a régi rendszer, részben pedig a térségünk ügyeibe egyre nagyobb beleszólást nyerő 
nemzetközi tőke. Így éppúgy nem tekinthetik magukat a törvényhozás jogos bíráinak, mint aho-
gyan nem jogos a választáson vereséget szenvedett ellenzéki pártoknak az az igénye sem, hogy a 
választásokon indult s a parlamentbe jutáshoz szükséges szavazatokat megszerzett hat párt, azaz a 
győztes és a vesztes fél egyforma súllyal vegyen részt minden fontos kérdés eldöntésében. Hiszen 
ebben az esetben mi értelme is lenne a választásnak? A hatpárti „nagykoalíció” az egypártrend-
szer rémét idézi, ahol végül is csak ugyanannak a politikának és célkitűzéseknek az egyénileg 
rokonszenvesebb vagy kevésbé rokonszenves képviselői között válogathat a nép. (Már maga a 
kommunista rendszer is felismerte, hogy nem a választható jelöltek száma, hanem a politikai 
alternatívák megléte kínálja az igazi választási lehetőséget.) A jogi és politikai gondolkodás zűr-
zavarát tükrözi, hogy egyes pártok a demokratikus választás előtti csoportosulásokban és fóru-
mokon, főként a lakitelki találkozón kötött kompromisszumokra akarják a mai politikát építeni. 
A nekik tett ígéreteket emlegetik, ezt jogilag kötelező érvényűnek képzelik. Az igazság azonban 
az, hogy a választáson győztes pártot csak a választáson nyert mandátuma, s a népnek választási 
programjában tett ünnepélyes ígérete kötelezi, s ez minden ezzel ellentétes magánalkut semmissé 
tesz – ha létezett volna is ilyen.

Miután az első szabad választásokat a polgári pártok hármas koalíciója a hatalmas népi lel-
kesedés folytán nagy fölénnyel megnyerte, egy időn át még azzal próbálkozott, hogy céljait 
úgy érje el, hogy a lehető legkevésbé kelljen hozzányúlnia az összeomlott marxista-leninista 
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államszervezethez. Kiderült azonban, hogy ez a törekvés kivihetetlen. A bolsevista szervezet 
maradványa ugyanis minden erejével ellenáll a változtatásnak. A magukban gyenge szervma-
radványok közötti konspirációs összefogás sikeresen tudja gátját vetni a további haladásnak. 
Propagandájuktól mint felesleges ballaszttól megszabadulva most már csak a korábban zsák-
mányolt hatalmat igyekeztek minden áron megtartani. A közvagyont, mely felett negyvenhét 
éven át satrapáskodtak, most már „privatizálják”, az erőszakkal elfoglalt állami hivatalokat, gaz-
dasági vezető posztokat pedig túlnyomórészt megőrizték, és senki által nem ellenőrzött szak-
értelmükre hivatkozva meg is kívánják őrizni, kezükben tartva a sajtót. Ahol „tisztáldozatra” 
kényszerültek, kevésbé kompromittált társaikat vagy lekötelezett vazallusaikat igyekeznek a 
maguk helyére ültetni. A magasabb és kevésbé magas államhivatalokba, hol csendben meg-
húzódva, hol támadásba lendülve bent maradtak. A gazdaság és a kultúra fejlesztését egyé-
ni érdekeltségeik következtében, ahol csak tudják, akadályozzák. A kommunista szervek által 
reánk testált alkotmánytörvény az utolsó, látszólag haladó, de hasonló jogi buktatókat rejtő 
reformkommunista törvényekkel együtt az ugyancsak örökségül hagyott „szakemberek” se-
gítségével Európába visszavezető utunkat legalábbis lassítja, ha végleg meg nem akadályozza. 
Erre először maga a nép jött rá, talán ha nem is tudatosan, de ráérezve a lényegre. Ezért azután 
nem érezte érdemesnek, hogy továbbra is eljárjon a választásokra. Most már a kormány maga 
is továbblép, és próbál a gátló erőktől végre sorjában megszabadulni. 

Ekkor PozSgay imre3 meginti az mDF-et és azt tanácsolja néki, hogy ne gyötörje magát az 
eredendő bűn gondolatával, ti., hogy nem Názáretből jött, csak Lakitelken született az állam-
párt reformerőinek közreműködésével, mert a népet ez nem érdekli. Hogy a népet mennyire 
ez érdekli, azt mutatják nemcsak a régi és új választások eredményei, de az MDF és SZDSZ 
között lefolyt, a televízióban kétszer közvetített vita is. Az pedig, amit állandóan hangoztatnak, 
hogy az MDF Lakitelken született volna, tévedés. Azon az éjjelen született, amelyen a választási 
eredményeket közzétették. S az erő, amely mögötte állt, nem az állampárt néhány vezetőjének 
segítsége volt, akik elég eszesek voltak az eredmény megsejtésére, s a maguk átmentésére tettek 
ekkor utolsó kísérletet. Inkább Kónya imrének van igaza, hogy az igazi előzmény az 1956-os 
forradalom és szabadságharc, a Nyugattól és Kelettől egyformán magára hagyott magyarság 
heroikus küzdelmének emléke volt (melynek legalizálásához – PozSgay állításával ellentétben – a 
magyar népnek nem volt szüksége az állampárt „átértékelt 56-értelmezésére”), valamint a népnek 
az a vágya, hogy azt a burkot, amelyet a világpolitika parancsa kényszerített rá, levesse. Csak ab-
ban van PozSgaynak igaza, hogy erős önkormányzatokra is szükség lett volna. De ezt a megyék 
révén, nem pedig ezek nagyobb kerületekkel történő helyettesítésével kellett volna elérni.

Az pedig, hogy a most összeült alkotmánybírói konferencián, amely – úgy tűnik – osztrák 
és német alkotmánybírákból állt, az új irányzatot a külföldi bírák is helyeselték, még keve-
sebbet jelent. A  tiszta  parlamentarizmuson alapuló törvényhozás nem német, hanem angol 
eredetű. Ezért inkább angol tudósokkal, a kérdés igazi szakértőivel kellett volna konzultálni. 
Mint már előbb is említettem, a német nagyhatalom, mint a legtöbb nagyhatalom, összetett 
szerkezetű, és mint a nagyhatalmak többsége (Anglia kivételével), szövetséges állam. Az ilyen 
jogi felépítés indokolja a kétharmados törvények meglétét is ezekben az államokban. Az angol 
és a magyar jog azonban ilyet soha nem ismert. Nálunk a kétharmados törvénynek valódi jogi 
funkciója nincsen (hiszen nem fordulhat elő az egyes tagállamok és az államszövetség érdeké-
nek időnkénti szembekerülése); ezért csak nehézséget okoz, mert ekkora többséget egyetlen 
párt vagy koalíció sem tud szerezni, legfeljebb ha tagjaikat teljes konformitásra kényszerítik; de 
még így is arra a „nagykoalícióra” van szükség, amely már az egyeduralom irányába mutat. Így 
a törvények módosíthatatlanokká válnak. Vagyis a parlamenti demokrácia vagy befagy, vagy 
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mesterségesen „bebetonozzák”. Haladás csak a négyévenkénti választásokon történhet, mikor 
a tehetetlen pártokat végre eltávolíthatja a nép.

Nem csoda, ha a nép nem érti a jogi változtatásokat, s ezen nem segít az Alkotmánybíróság 
elnöke által adott tájékoztatás sem. Abban egyetértek véleményével, hogy a parlament nálunk is, 
akárcsak mindenütt a világon, demokratikus elven alapul, a nép részvételét biztosítja a törvényho-
zásban, éspedig lehetőleg a különböző csoportok arányában. Bizonyos részek külön képviseletét 
nevezhetnénk arisztokratikusnak, de ezt a külön képviseletet nem ilyen úton, azaz nem a parla-
ment fölé helyezett, szabadságát korlátozó, sőt, végső soron kizáró bíróság útján szokták biztosíta-
ni, hanem egy külön kamarának, a felsőháznak nem a parlament fölé, hanem mellé rendelésével. 
Ennek nálunk is vannak történelmi hagyományai. Kár volt alkotmányunkból kihagyni. Ez egy 
második kamara lenne, a régi főrendi ház, majd felsőház helyett és nem bíróság. Ebben érvénye-
sülhetne az az elv, amellyel most az Alkotmánybíróság létét igyekeznek indokolni. Az öröklött 
kiváltságok helyett itt adhatnánk helyet a kiemelkedő szaktudásnak, itt kaphatnának hangot a 
nemzetiségek, szakszervezetek, egyházak stb. érdekei, az egyenlő jogok védelme.

Megnyugtatónak tűnik a bíróság elnökének az az ígérete, hogy a bíróság hatáskörében nem 
politizál, csupán befolyást gyakorol a politikai kérdésekre. De már a befolyásolás is politizálás. 
És a bíróságnak erre sincsen hatásköre, hiszen a parlament az egyetlen törvényhozó szerv, ame-
lyet maga a nép választott, tehát bizalmát ebbe helyezte – mondhatnánk: csakis ebbe helyezte. 
A további biztosíték, nevezetesen, hogy a bíróság több tagját nem az utolsó kommunista mi-
niszterelnök jelölte ki, hanem külön bizottság, szintén nem meggyőző. Ez a bizottság ugyanis 
ugyancsak kommunistákból állt, a parlamentben pedig, amely jóváhagyta kinevezésüket, szin-
tén kommunisták voltak nagy többségben, akik mandátumukat nem titkos és nem megbízható 
demokratikus szabályok szerinti választás alapján szerezték. A bizottság létrejöttének körülmé-
nyei tehát nem tekinthetők elfogadhatónak.

Csupán újabb körülírása a már említett „befolyásolás” szónak a bíróság elnökének azon ígé-
rete, mely szerint a bíróság a törvényeket csupán értelmezheti: a bíróság megérteti a parlament-
tel, hogy döntése valami okból megvalósíthatatlan, ellenkezik az alkotmány, az európaiság stb. 
szellemével, ezért rendelkezését semmisnek kell tekintenie, s ezek után már a parlament dolga 
lesz, hogy új törvényt hozzon a bíróság által kifogásolt helyett. Ez azonban a parlamentre nézve 
sértő, és semmi nem indokolja bevezetését. Ennek a nyilatkozatnak a mélyén az a feltételezés 
rejtőzik, hogy a parlament kiskorú, csökkent értelmi képességű, gyámságra szoruló egyének-
ből áll, akiket másoknak, valamiféle elitnek kell vezetnie. Ez a bíróság elnöke által említett 
arisztokratikus elv valódi értelme, és akárhogy is játszunk a szavak értelmével, egy ilyen eljárás 
lényegében nem más, mint törvényhozás, és ezen kívül a parlament akadályozása feladatá-
nak teljesítésében, éspedig egy erre nem illetékes bírói szerv részéről, amely minden jogalap 
nélkül kíván magának gyámszerepet arrogálni a parlament és az azt megválasztó nép felett. 
A törvények semmisnek nyilvánítása kizárólag a parlament hatáskörébe tartozik, és ha más 
állami szerv ilyen jogot igényel magának, úgy ennél durvább törvénysértés el sem képzelhető. 
Ugyanezért nem meggyőző a bíróság elnökének az a vádja sem, hogy a parlamentek állam-
szervezeti kérdésekben merev, statikus, sőt korlátozó szerepet töltenek be, mert nem engedik, 
hogy a politika a színfalak mögött megváltoztathassa az alkotmányt. Ezt valóban nem engedik, 
és nagyon jó, hogy ezt teszik, mert így igyekeznek gátat vetni a nyilvánosság ellenőrzése alól 
kivont politizálásnak, annak, hogy a nemzet létfontosságú kérdéseiről egy maroknyi önjelölt 
elit döntsön. Arra az érvre pedig, hogy az alkotmánybíróság a „láthatatlan alkotmányt” írja, 
csak azt mondhatjuk, hogy erről a parlament is, a nép is szívesen lemond, mert egyrészt állan-
dó problémák forrása lenne, ha több alkotmány között kellene választani, másrészt a bíróság 
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feladata az ítélkezés alkotmányjogunk szellemében, nem pedig az alkotmányozás. Inkább az 
lenne kívánatos, ha a meggondolatlanul átvett reformkommunista új alkotmány helyett a meg-
szállás végével visszanyert történelmi alkotmányunkat alkalmaznák.

Az Alkotmánybíróság elnökének fenti szélsőséges felfogása ellentétben áll több alkotmány-
bíró más ügyekben kifejtett párhuzamos vagy különvéleményével is. Így a bíróságnak a köz-
társasági elnök jogkörére vonatkozó határozatához4 csatolt különvéleményben Kilényi Géza, 
Schmidt Péter és Vörös Imre alkotmánybíró élesen szembeállítja egymással az alkotmányozás 
és az alkotmányértelmezés aktusát, leszögezve, hogy az Alkotmánybíróságnak nincs felhatal-
mazása az alkotmányozásra (mely az országgyűlés hatáskörébe tartozik), még alkotmányér-
telmezés címén sem. Még részletesebben kifejti e helyes felfogást Szabó András és Zlinszky 
János alkotmánybíró párhuzamos véleménye, mely szerint sem az Alkotmánybíróság, sem a 
köztársasági elnök nem felelős a politikai hatalomnak. Kizárólag az alkotmánynak, a törvény-
nek vannak alávetve. De ugyanezen okból nem is rendelkeznek tényleges politikai hatalommal, 
még alkotmányos keretek közötti cselekvésmérlegelési szabadsággal sem. A célszerűségi, hasz-
nossági, anyagi szempontok kívül esnek döntéseik körén. Ezért az alkotmányt, a törvényt olyan 
esetben is kötelesek döntésük alapjául elfogadni, mikor egyéni, emberi lelkiismeretük és meg-
győződésük mást, többet vagy kevesebbet sugallna. Általuk az alkotmányos alapon álló tör-
vény szól. Minden olyan törekvés – vonják le a végkövetkeztetést ezen bírák –, amely politikai 
felelősséggel járó döntéseket kívánna az alkotmánybíróságra vagy a bírói szervezetre hárítani, 
ellenkezik a jogállamiság alkotmányos elveivel.

Az elnöknek arra a bejelentésére, miszerint a bíróság a várható törvények megsemmisíté-
sének ügyében ugyanolyan határozott szellemben fog eljárni, amint ezt a halálbüntetés el-
törlésével és a születésszabályozás kérdésében tette, mikor ezen ügyeket elébe vitték, csak azt 
mondhatjuk, hogy egyik kérdés sem tartozott a hatáskörébe. Ezek bonyolult, messzire vezető 
szempontjait nem is tekintette át, s nagy könnyelműség volt a parlament irányítói részéről, 
hogy a parlament mint testület már ekkor közbe nem lépett. Valószínűleg nem figyeltek még 
fel ekkor az alkotmánybíróság messzemenő hatalomátvételi szándékának első jeleire.

Miképpen juthatott az alkotmánybíróság ilyen helyzetbe? Tekintsünk most el attól (bár ez 
sem elhanyagolható tényező), hogy a pártállam különösen nagy gondot fordított régi jogren-
dünk szétzúzására azért, hogy magát akadálytalanul az ország törvényei fölé helyezhesse, s kü-
lönös figyelmet szentelt a jog egyetemi oktatása tönkretételének, elsősorban az alkotmányjog 
területén, hogy a maga által kinevelt jogásznemzedék gondolkodását a maga céljainak megfele-
lően befolyásolja; tudományegyetemeink majd fél évszázados elnyomása alatt a régi professzo-
rok nagy részét erőszakos úton eltávolították, a régi tankönyveket megsemmisítették – mindezt 
a mára már ismert eredménnyel. Tekintsünk el attól is, hogy nálunk, Magyarországon, jogren-
dünkben az alkotmánybíróságnak semmiféle előzménye nincsen, mivel a magyar jogrend alap-
intézményei közé egyszerűen nem illik bele. Ne vegyük tekintetbe most azt a szintén fontos 
tényezőt sem, hogy a kormány tagjai kivételével az összes hatóságaink, de különösen a főható-
ságok még ma is szinte változatlanul az áldott emlékű pártállam által oda ültetett emberekkel 
vannak megtöltve, akik ezt „szakértelmük” elismeréseként helyénvalónak is tartják, és szaba-
don tevékenykednek tovább a néhai pártállam szellemében, hiszen másképp nem is tudnak, 
más szabályokat nem is ismernek. (Nem csoda, ha a megígért rendszerváltást, melynek végre-
hajtását rájuk bízták, késleltetik, gátolják, és igyekeznek semmit sem tenni ennek érdekében.) 
Az említett tényezők mind fontosak, mert mind hozzájárultak a mai jogi helyzet tisztázatlan-
ságához. A fő ok azonban mégis az, hogy a fordulat idején és azóta történelmi alkotmányun-
kat nem létezőnek tekintettük és tekintjük, semmibe vesszük, megfeledkeztünk róla, az „új” 
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alkotmányt pedig olyan módon hozták létre, hogy a kommunista párt utolsó kormánya némi 
kozmetikázást végzett az 1949. évi XX. törvényen,5 ismertebb nevén a sztálini alkotmányon; 
továbbá néhány nagyobb változtatást olyan nem kívánatos irányban, hogy a nemzet vagyonát 
annak kommunista „gazdái” kezére játssza immár jogosan át; így ezt a második alkotmánymó-
dosítást6 vette át az új reformkommunista parlament 1989. október 23-án, tehát a megszállás 
megszűnte előtt az ország új alkotmányául. Ilyen hatásköre a megszálló idegen hatalomnak 
és az általa ránk kényszerített kormánynak a nemzetközi jog értelmében természetesen nem 
volt. Jobb híján jogunk működésének csak tényleges szabályai voltak abban az időben, amik a 
megszállás megszűntekor ipso iure hatályukat veszítették. Ez a második alkotmánymódosítás 
tehát hatálytalanná vált új alkotmányként is, de azért is, mert antagonisztikus ellentétben áll 
történelmi alkotmányunkkal, amely a megszállás megszűntével automatikusan visszanyerte 
hatályát. Egy újabb alkotmányt pedig nemcsak a társadalom önhibáján kívüli okokból általá-
nossá vált alkotmányjogi hozzá nem értés és ismerethiány miatt nem lenne célszerű gyorsan 
megkonstruálni (hiszen óva intenek ettől az eddigi negatív tapasztalatok is), hanem azért is, 
mert az általános jogászi bizonytalanság tömeges hibák forrásává válhatna.

De mi értelme is lenne ennek? A mi történeti és jogtörténeti fejlődésünk eltér azon európai 
államokétól, amelyek véleményét kérték ebben a kérdésben. Németországnak soha nem volt tör-
ténelmi alkotmánya, mint nekünk. Ez az alkotmány nem egy kormány élettartamára vagy még 
rövidebb időre érvényes, hanem évszázadokra, ahogyan Anglia alkotmánya7 is. Anglia most is, a 
múltban is ugyanolyan súlyos történelmi változásokon esett át, mint mi: háborúkon, valláshábo-
rúkon, forradalmakon, belharcokon, birodalma nagy részének elvesztésén, a II. világháború által 
okozott eladósodása miatti nélkülözés hosszú évein, a munkáskormány uralmán, a szocialista 
és polgári rend egymás elleni, még ma sem lezárult küzdelmén. Mégsem dobta el, mint mi tet-
tük, olyan könnyelműen alkotmányát, amely évszázadokon át nagyon hasonló volt a miénkhez, 
a Magna Chartával,8 a reformációval és a protestantizmus védelmével, a parlamentarizmus ki-
fejlesztésével, amelyet a maga teljes tisztaságában éppen mi vettünk át tőlük. Ahogy Anglia sem 
változtatta meg alkotmányát a háborúk után, a liberalizmus bevezetésének szükségessé válásával 
az ún. Első Reformtörvényjavaslat [First Reform Bill]9 törvénnyé válása idején a gyarmatbiro-
dalom felbomlása után, úgy nekünk is merőben felesleges lenne ezt tennünk. Ami kifogás alá 
eshet, amin esetleg túlléphetett a társadalom fejlődése, az nem szabadságszerető alkotmányunk, 
legfeljebb egyes konkrét törvények. Ezeket eddig is változtattuk, ezután is fogjuk. Ezek között 
is elsősorban teljesen elrontott választójogi törvényünk megváltoztatására lenne szükség, hogy 
a nép a választást a magáénak ismerhesse el, s hogy ne kerülhessenek képviselők a pártok listáin 
a nép akaratától függetlenül, sőt még ennek ellenére is a parlamentbe, s így a pártosság nyomai 
végre eltűnjenek közéletünkből, és helyébe a nemzethez való hűség léphessen.

Történelmi alkotmányunkat, amely a történelem tanulságait hasznosítva évszázadok lassú, 
organikus fejlődése során alakult ki, ugyanúgy, mint az angol alkotmány, elveiben, egyszerű 
törvényekként a parlament hatáskörében sem lehetne változtatni, mint ahogy az emberi alapjo-
gokat, az erkölcsöt, a nagy vallásokat, így reformációnkat sem törölhetjük el. Legfeljebb egyes 
konkrét részleteken vagy szabályokon, egyes törvényeinken javíthatunk.

Annak azonban, hogy törvényeinket, jogrendszerünket helyes alapokra tudjuk helyezni az 
új kezdetektől fogva, s ezzel rengeteg későbbi problémának már most elejét vegyük, előfeltétele 
lenne a Magyar Tudományos Akadémia és tudományegyetemeink megszabadítása a negyvenhét 
éves elnyomás következményeitől, szervezeti és személyzeti rehabilitálása, ami azonban egyre 
késik. Az akadémiának vissza kellene adni teljes humán osztályait és azokat a tudósait, akik nem 
a marxizmus tételeinek és különféle politikai érdekeknek az állandó tiszteletbentartása miatt fog-
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lalhattak itt helyet. És ahelyett, hogy külön akadémiát szervezzenek az íróknak és művészeknek, 
ahogyan most tervezik, újra meg kellene nyitni az írók és művészek előtt tudományos akadémián-
kat, ahogy régi akadémiánknak is tagjai lehettek iróink, művészeink – elég, ha csak Arany Jánost 
említjük itt. Az egyetemeket pedig fel kellene szabadítani az akadémiának a megszállás korában 
rá kiterjesztett gyámsága alól, s visszaadni nekik kutatási szabadságukat az alacsonyabbrendűnek 
ítélt oktatási tevékenység mellé. Végül el kellene törölni azt az egyetemekre nézve sértő megkü-
lönböztetést, mely szerint ők csak „kis” doktorátust adhatnak a „magasabb” akadémiai fokozatok-
kal szemben, s visszaadni az egyetemeknek a posztgraduális tudósképzés irányítását. Ugyancsak 
fontos lenne, hogy a kommunista centralizálással szemben az egyetemek valóban visszakapják 
kiadói jogukat (ami ma már főleg azt jelenti, hogy az anyagi támogatás hozzájuk kerüljön), s ne 
legyenek kénytelenek oktatóik az akadémia folyóiratainak, könyvkiadójának adni legjobb írásai-
kat, mivel az egyetemek kiadványai lenézettek, színvonaltalannak bélyegzettek. Ha a tudomány 
nemcsak egy fővárosi szűk centrumba fog tömörülni (melynek fő előnye a hatalom számára való 
könnyű ellenőrizhetőség volt), hanem kisugárzik a regionális központokra is, úgy kiszélesíti bázi-
sát és elősegíti a tudományos szabadságot (amely nemcsak a marxizmus-leninizmus örökségétől, 
hanem a tudományra rátelepedett politikai áltekintélyektől való megszabadulást is jelenti), akkor 
kezdhetjük majd új jogrendünk végleges megalapozását is.

De kik és hogyan erőltették ránk ezt a teljesen vakvágányra futott jogi fejlődést? Kétségkívül 
az előző rendszer, még a hatalom átadása előtt. Úgy tűnik, különösen a parlament szabadság-
biztosító szerepét igyekeztek korlátok közé szorítani. Ezt a célt szolgálta a megszelídített, néhol 
kapitalista szelleművé tett sztálini alkotmány örökségének a lehetőségek szerinti megőrzése, 
ami a jelek szerint egyelőre sikerült is. És erre szolgált a nem tiszta parlamentáris rendszerek-
ből átvett Alkotmánybíróság becsempészése is jogrendünkbe. Ez a szerv a vegyes alkotmányú 
rendszerekben bizonyos védelmet tud nyújtani a különféle érdekeknek, a tiszta parlamentariz-
musban azonban, éppen ellenkezőleg, korlátozza, sőt akadályozza az ezt a feladatot demokrati-
kusabban ellátó parlament szerepét és jelentőségét. A régi rendszer számítása bevált. De nem 
tud mindenkit megtéveszteni. Ezért fontos, hogy mindenki megértse: a kis létszámú, nem a 
nép által választott bíróságra a néptől választott szabad parlament ellenőrzését nem bízhatjuk 
rá, ahogy ezt történelmi alkotmányunk sem engedte, mert ezzel ismét teret engednénk a szín-
falak mögötti titkos, a nyilvánosság által ellenőrizhetetlen politizálásnak, mégpedig a sorsunkat 
leginkább érintő kérdésekben. Még akkor is így lenne ez, ha az Alkotmánybíróság tagjait vagy 
legalább nagyobb részüket nem a pártállam választotta és nevezte volna ki. Ezt követeli tőlünk 
a hatalmak elválasztásának elve és a törvényhozó hatalomnak a végrehajtó és a bíráskodó hata-
lom alá való rendelése tilalma is. Ezért volt szüksége a régi rendszernek arra is, hogy teljesen 
téves és hibás kísérletet tegyen történelmi alkotmányunk megsemmisítésére. Ezt egy olyan 
országban, ahol a szovjet és marxista elnyomás nem végzett ilyen nagy pusztítást szellemi 
téren is, a parlament és működésének irányítói nyilván azonnal észrevették volna. Ezért előbb 
a szellemi rombolás eredményeit kell felszámolni, a nemzetet felébreszteni szellemi tetszhalálá-
ból, mert a ma embere – Platón hasonlatával élve – az igazságnak csak árnyképét látja barlangja 
falán megjelenni. Reméljük, nem tart sokáig ez az öngyilkos késlekedés, mely még ma is szabad 
teret biztosit a szabadság ellenségeinek. Mert nemzeti megmaradásunk a tét.

Egyelőre azonban tovább folyik a parlamentáris rendszer lebontása. A liberális párt, belátva 
eddigi útjának tévedéseit, november 23-án újjáalakult. Ebben önmagában nincs semmi kivetni-
való. Az azonban már aggodalomra ad okot, ami az új vezető programjában egy nappal később 
elhangzott: a hatpárti döntéshozatal terve. Ez valójában nem új program, hanem a másik liberális 
párt, a FIDESZ régi, meg nem valósult kezdeményezésének felújítása a megválasztott parlamenti 
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vezetőség és a három koalíciós kormányzó párt háttérbe szorítására, valamint a parlament félreto-
lására egy újabb, parlamenten kívül alakított és a nyilvánosság számára az Alkotmánybírósághoz 
hasonlóan ellenőrizhetetlen csoport (megint csak a kiskorú nép és a parlamentje fölé rendelt elit) 
javára. Alkotmányjogi szempontból tökéletes képtelenség. De mire is lenne ez jó?

Tegyünk előbb egy kitérőt, és idézzük az Alkotmánybíróság elnökének 1991. november 14-
én tett nyilatkozatát. Ebben azt mondta: „Nem volt könnyű helyzetben az Alkotmánybíróság 
az elmúlt másfél évben. Sokszor próbáltak jogi köntösbe öltöztetve a testület elé terjeszteni s 
vele meghozatni olyan fontos döntéseket, amelyek politikai következményét sem a kormány, 
sem a parlament nem akarja felvállalni.” Véleménye szerint azonban már túljutottak a krízisen, 
mert „Amikor a kormány vagy a parlament saját hatáskörben meghozható döntést akart ránk 
hárítani, igyekeztünk ellenállni.” Ez teljesen világos beszéd. „Elkerülhetetlen azonban – foly-
tatja –, hogy nagy jelentőségű politikai ügyek is alkotmányos kérdéssé váljanak, így a testület 
elé kerüljenek. Az alkotmányválság éppen azáltal kerülhető el, hogy a politikai konfliktust jogi 
kérdéssé alakítják, amelyre az alkotmány alapján egyértelmű válasz adható.” „Ebben – teszi 
hozzá – nagy szerepe van annak, hogy a dolgok »fehérkesztyűsen« történnek.” Ilyen szerepet 
azonban csak a parlament törvényben kifejezett döntése bízhatna rájuk, nem saját bírói dönté-
sük „értelmezése”.

A fentiekből világosan kitűnik, hogy a bíróságnak ezt a szerepét – a szerepvállalás helyte-
lenségének egyszer már megtörtént felismerése ellenére – már nem maga a bíróság s nem is 
a parlament (amelynek erre semmi szüksége sem lenne), hanem – valamilyen okból – maga a 
kormány vagy egy része erőlteti. Ezt erősíteni látszik a következő napon tett váratlan bejelentés 
is, melyet a rádió szintén közölt, s amely szerint az ország három tagú vezetőségét négy tagúra 
emelik, s így a négy legmagasabb közjogi méltóság közé a köztársasági elnök, a miniszterelnök 
és a parlament elnöke mellé az Alkotmánybíróság elnökét is beveszik.

Az egész reformkommunista alkotmány jellemzője az a küzdelem, amelyet a parlamentnek 
a hatalomból való mind teljesebb kikapcsolása érdekében folytat. Ennek az alkotmánynak a 
készítői ugyanis világosan felismerték, hogy a parlament nem az éppen uralmon lévő párt, 
hanem az egész nép képviselője, ezért nem bíztak benne, s ezért törekedtek minél teljesebb 
megfékezésére és háttérbe szorítására. De egy parlament nélküli „parlamentarizmus” vagy egy 
látszatszerepre kárhoztatott, pusztán előkészítő feladatokat ellátó, de az érdemi döntésben meg-
gátolt parlament miképpen lehetne még parlamentarizmusnak tekinthető? És milyen szerepe 
lesz annak a vezetőségnek, amelyet most négytagúra emeltek? Talán egy direktórium szerepét 
szánják neki, mint amilyen a francia forradalomból a napóleoni diktatúra felé vezető átmenet 
időszaka volt? És vajon melyik alkotmány tette lehetővé ennek az új főszervnek a létrehozá-
sát, amely a parlamentáris jogrendbe ugyanúgy nem illeszthető be, mint a törvényhozás bírói 
gyámság alá helyezése? Vajon a ma érthetetlenül mellőzött törvényes történelmi alkotmány 
ez, vagy a helyébe állított reformkommunista alkotmány? Nem kétséges, hogy egyik sem. S 
vajon hogyan látják igazolhatónak és kivihetőnek azt, hogy az állam törvényes, legfőbb, törté-
nelmileg nehéz küzdelmekben bevált parlamentje fölé – mondjuk ki nyíltan – önkényesen lehet 
rendelni először egy a törvényeket tetszése szerint megsemmisítő bíróságot, majd – miután 
talán még ez is vonakodik a legkényesebb döntéseket meghozni – egy olyan „direktóriumsze-
rű”, egész történelmünkben ismeretlen főszervet, amely – ha a látszat nem csal, s a bíróság 
elnökének szavait helyesen értjük – magát a bíróságot is irányítani látszik?

S ezt éppen akkor teszik, amikor érezhetően tömeges méretekben készülnek eldönteni a 
nemzet szempontjából életfontosságú ügyeket. Mert súlyos ügyekben kell most döntést hozni. 
A pártok programjában megígért kártalanítás; felelősségre vonás a fél évszázados népirtásban 
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való részvételért, gyilkosságokért, hazaárulásért; a parasztságtól a sztálini politika alapján el-
rabolt földek visszaadása – mindez többé már el nem kerülhető. De hogy a döntés valóban 
azok érdekét szolgálja, akikért állítólag hozzák, s ne az újmódi sakálok és hiénák felemelkedését 
segítse elő, ez nem bízható többé a múlt rendszerben oly elterjedt „titkos diplomáciára”. A régi 
rendszer szürke eminenciásai ugyanis rendkívüli ravaszságról tettek tanúságot. Ismerve valódi 
felelősségük mértékét, kerülték a rendszerrel a nyílt és későbbiekben komolyan bizonyítható 
kapcsolatot, döntéseiket „aláírók” sokasága fedezte, akik kis tehetségükkel ennek köszönhették 
viszonylag magas állásaikat. Komoly vagyonokat gyűjtöttek, amelyeket az új rendszer nem 
jelentéktelen hozzájárulásával sikerült is átmenteniük. Most is csak arra várnak, hogy „tanács-
adói” szerepüket újra átvehessék, miután a naivabb és kevésbé cinikus „felelősöket” eltakarí-
tották az útból. A kárpótlási törvény visszásságaitól pedig további legális meggazdagodásukat 
remélik a korábbi kisemmizettek rovására. Szakmai síkra terelve a kérdést egy olyan országban, 
ahol bizony – éppen az ő hibájukból és akaratukból – ritka a szakértelem, ilyen címen akarják 
most már az országot hűbérbirtokként és felelősségtől mentesen birtokolni. Egészen az ország 
összeomlásáig. A színfalak mögött folytatott titkos alku nekik kedvez, hiszen számos ütőkártya 
birtokában vannak vagyon, külföldi kapcsolatok stb. tekintetében. A feldühödött nép csillapítá-
sára pedig készek odadobni a megfelelő koncot. Ezért van szükség indulatoktól mentes, nagyon 
világos fejre és teljes nyilvánosságra.

Számtalan egyéb súlyos kérdés, alkotmánysérelem vár már az eddigi vonalvezetés után is 
orvoslásra. De talán még fontosabb az, hogy ez a fejlődés ne folytatódjék így tovább. Minde-
nekelőtt tanulmányozni kellene a vitatott alkotmány „atyjának”, Kulcsár Kálmán volt igazság-
ügyi miniszternek erről a kérdésről írt igen gondolatébresztő és figyelmeztető tanulmányát.10 
Kulcsár mint a reformkommunista kormány igazságügyi minisztere, jobban látta ennek előz-
ményeit is, mint mai utódai. Ebből a cikkből megtudjuk, hogy már szerzője is – számunkra 
némileg váratlanul, de az utóbbiak fényében mégis érthetően – nosztalgiát érez Magyarország 
régi, történeti, nem írott alkotmánya, illetve ennek szabadságszerető, demokratikus szelleme 
iránt. Nem mintha Kulcsár nem venné védelmébe a reformkommunista alkotmányt. Szerin-
te az 1989. évi XXXI. törvény,11 ha módosításnak is nevezik csupán, mélyreható változásokat 
hajtott végre az 1949. évi XX. törvényen, azaz a sztálini alkotmányon.12 A változások aránya-
it félreismerők idézett érvei között ráismerek saját szamizdat írásaiméira is, habár Kulcsár a 
szerzőket név szerint nem említi. Véleményünkkel szembeállítja a fejlett Nyugat csodálatát az 
1989. évi XXXI. törvény iránt. Ez az érv azonban számomra korántsem olyan meggyőző, mint 
a cikk szerzője számára, mivel ismerem a fejlett Nyugat nagyfokú tájékozatlanságát kultú-
ránk és történelmi értékeink terén, valamint „elfogulatlan” szakértői egy részének kommunista 
befolyásoltságát, amint ennek újabban már a magyar tömegközlési eszközök is hangot adnak 
időnként (például legutóbb a népszerű Gondolat-jel című műsorban, melyből többek között 
megtudtuk, hogy a potsdami tárgyalásokon amerikai részről a szovjetekkel szemben űlő két 
tárgyalófél a szovjetek beépített embere volt). A fejlett Nyugat osztatlan csodálata azonban 
Kulcsárt sem akadályozza meg abban, hogy fokozatosan előhozakodjék aggodalmaival az új 
alkotmányt és különösen az alkotmányosságot illetőleg. Egyrészt elismeri, hogy a hazánkra 
és közép-európai sorstársainkra egy tőlünk történelmi és jogi fejlődésében teljesen idegen ha-
talom által kényszerített „jogrend” nagyobb pusztítást végzett, nem utolsó sorban az emberek 
jogi és állampolgári tudatában, s magának az alkotmányosságnak a felfogásában is, mint a tör-
ténelmünk során elszenvedett bármelyik elnyomás, a legsötétebb Bach-korszakot is beleértve. 
A magyar nép soha nem fogadta el a szocialista alkotmányt, ez soha nem vált részévé a ma-
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gyar közjogi gondolkodásnak, de a helyén űr keletkezett, s a jog és az alkotmányosság eszméje 
ugyanúgy devalválódott, mint az erkölcs, aláásva ezzel az emberek demokratikus és humanitá-
rius érzületeit. Jól látja Kulcsár, hogy ez a jelenség azzal függ össze, hogy az egész élet alapjává 
a rövid távú politikai célszerűséget tették meg, mely végül is relativizálta az addig abszolútnak 
hitt értékeket az azonnali politikai haszon kedvéért, s ez az utilitarista-relativista szemlélet azu-
tán aláásta az eredeti értelmükből kiforgatott, üressé vagy hazuggá vált demokratikus fogal-
makat a jog terén csakúgy, mint más területeken. (Ezzel kapcsolatban említeném meg, hogy a 
sztálini alkotmány és módosított változata közötti hasonlóság elsősorban nem abban van, amit 
nyíltan kimond, hiszen még a legelnyomóbb korszak alkotmánya sem tartalmazta nyíltan az 
elkövetett atrocitásokra való felhatalmazást, részben az előbb említett fejlett Nyugat kedvéért 
és félrevezetése céljából. A hasonlóság abban van, ami kimarad belőle, illetve ami annyira álta-
lános és megfoghatatlan, hogy semmire sem nyújt valódi jogi garanciát.)

Érdekesebb azonban ennél, hogy miért kezdi Kulcsárt éppen most nyugtalanítani a la-
kosság alkotmányos tudatának háttérbe szorulása és az új alkotmány túlzottan a politikai 
élet rövid távú célkitűzéseihez és változásaihoz kapcsolódó jellege. Írásából megértjük, hogy 
a kommunista vezetés legeszesebb rétege a nyolcvanas évek végére megértette, hogy szovjet 
támogatója a két világrend harcában alulmaradt, mert képtelen volt felzárkózni a harmadik 
ipari forradalomtól elindított fejlődéshez. Társadalmi-politikai és nevelési rendszere tette erre 
teljesen alkalmatlanná, elsősorban az a tény, hogy nem az ember önálló gondolkodására, ha-
nem éppen ennek minden áron való elnyomására épült. Egy ideig kölcsönök felvételével és a 
külföldi szaktudáson való élősködéssel próbálta meghosszabbítani életét, de a csőd ettől hosszú 
távon csak még világosabbá lett. A kommunisták pragmatikus, ideológiától kevéssé érintett 
rétege, kihasználva a társadalommal szembeni információs előnyét, elképzelhetőnek tartotta, 
hogy hatalmát (a vagyont, melynek ugyan csak kezelője volt a „nép” nevében, de gyakorla-
tilag a redisztribúció segítségével főként magának juttatta, valamint a „szakértelem” címén, 
de valójában jó kapcsolatainak köszönhetően megszerzett gazdasági, társadalmi, politikai és 
tudományos vezető állásokat) továbbra is megőrizheti külföldi pártfogója nélkül is, ha kellő 
törvényes alapokat tud teremteni számára. Ezt szolgálta volna az új alkotmány, amely – és 
ebben igazat adok Kulcsárnak – valóban lényegesen különbözik az 1949. évitől abban a tekin-
tetben, hogy nagy találékonyságot fejt ki a nemzet vagyonának az eddigi helytartók és kezelők 
kezére történő játszásában. Kulcsárék számításába azonban hiba csúszott. A szovjet összeomlás 
gyorsasága minden várakozást felülmúlt, s így információs monopóliumuk ellenére sem tudták 
a helyzetet a kívánt mértékben saját javukra fordítani. Az ország felső vezetéséből kiszorultak, 
az első szabad választáson látványos vereséget szenvedtek. A köztársasági elnöki pozíciót nem 
sikerült a választások előtt megszerezniük, s a parlamentben, melynek korábban döntő több-
ségét alkották, jelentéktelen kis párt lettek. Így a színfalak mögött folyó politikai alkudozások 
során sem tudták már annyira befolyásolni az állami élet alakulását, mint szerették volna. S 
ekkor kezdett rájuk is visszaütni az általuk kialakított forma, az erős kormány, az ennek meg-
hosszabbított karjaként működő Alkotmánybíróság, és a gyenge parlament, ahol a képviselők 
pártlojalitása háttérbe szorítja az alkotmányossághoz való ragaszkodást, és ahol a hatalomkorlá-
tozásra irányuló, történelmi alkotmányunk szelleméből fakadó demokratikus törekvések, úgy 
tűnik, feledésbe mentek. Feltehetőleg Kulcsárban is, akárcsak másokban, felmerül egy újabb, 
konzervatív-katolikus alapú, paternalista szellemű egypárti ura lomtól való félelem (melyben 
részt vehet akár több párt is, de alternatívát nem kínálnak). Talán nem is ok nélkül. S ebben a 
helyzetben ő is világosan meglátja, hogy a hatalomban nem osztozó rétegek, vagyis az állam-
polgárok többsége számára a legkedvezőbb nem más, mint történelmi alkotmányunk demok-



13

ratizmusa, amely még a bűnössel szemben is méltányos, s lényegesen jobb elbánásban részesíti, 
mint a kommunista rendszer az ártatlan és becsületesen dolgozó embereket.

Bár teljesen más indíttatásból, de egyetértek vele abban is, hogy az új diktatúra ellen csak az 
állampolgárok alkotmányos és polgári öntudata tudja megvédeni a társadalmat. De ennek újra-
éledéséhez az is szükséges, hogy a polgárok végre úgy érezzék, hogy nem kiskorú gyermekként 
igyekeznek őket kezelni, hogy a demokráciára való erőtlensége ismételgetésével így kiszoríthas-
sák őket a politikai életben való részvételből azok, akik valóban nem akarnak demokráciát; hiszen 
ez komolyan gátolná őket az ország anyagi és szellemi javainak „újrafelosztásában”. Jobban szere-
tik, ha a fontos kérdések a háttérben, titokban nyernek megoldást, s a döntéshozók száma minél 
kisebb, mert így sokkal könnyebb őket befolyásolni. Ha azt akarjuk, hogy a nép állampolgári 
öntudata megerősödjék, engedni kell, hogy az emberek úgy érezhessék: végre ők döntenek saját 
sorsukról; s ennek első, fontos lépése lenne a parlament tekintélyének és súlyának visszaadása – 
ahelyett, hogy egy állampárt helyett több kis állampárt a nemzettől teljesen elszakadt, sorsa iránt 
kevéssé érzékeny frakcióharcainak a dicstelen látványát kelljen szemlélnie, miközben az ország 
súlyos problémái megoldatlanok maradnak. S nem lenne szabad semmiféle „arisztokratikus” el-
ven nyugvó testületet fölébe rendelni, hiszen ekkor azt érezheti a nép, hogy a demokrácia csak 
sallang, szemfényvesztés, a döntéseket megint csak a nemzettől függetlenül hozzák.

Hogyan is lehetett ezt az alkotmányt kritika nélkül, sőt egyáltalán átvenni? – tehetjük fel 
a kérdést mi is. És hogyan akadhatnak még védelmezői mind a mai napig? – tehetjük hozzá 
mindehhez. Nyilvánvalóan a rendszerváltás elmaradása következtében. És egyes lapok szerint 
egy, az SZDSZ-szel kötött paktum okán is, sőt az MSZP-vel még az átmenet idején kötött meg-
állapodás kihatásaként is. Egy vidéki lap Szegeden13 elég világosan írja az akkor még kisgazda 
Oláh Sándor képviselőt idézve: „Kerekasztal mellett Antall és Pozsgay megegyezett (más lapok 
szerint pedig nem Antall, hanem Bíró Zoltán és Pozsgay, ami elképzelhetőbb, hiszen éppen 
ők azok, akik ma is kiegyezésről álmodoznak), ezért késlekedik tehát még most is a múltban a 
legsúlyosabb bűnöket elkövetők felelősségre vonása, az igazságtétel, a valódi kárpótlás.” A sza-
bad demokratákat képviselő köztársasági elnök pedig, aki a két párt paktuma következtében 
kerülhetett az elnöki székbe, megfellebezte a parlament még nem jogerős, mert általa alá nem 
írt határozatát az Alkotmánybírósághoz. S ez az aktus nyilván megfelel a nép által nem kívánt, 
de a rossz választási törvény pártlistáin a parlamentbe mégis nagy számban bekerült különböző 
elnevezésű liberál-marxista képviselők kívánságának is, hiszen a megszállás idején általuk jóvá-
hagyott s ránk hagyományozott új „alkotmány” értelmezéséről van szó.

De folytassuk az előbb idézett, a Délmagyarországban megjelent cikk írójának rendkívül tanulságos 
tájékoztatását. Az újságírónő szerint nemcsak a paktumot kötő pártok, de a Független Kisgazdapárt sem 
egészen mentes minden felelősségtől a rendszerváltás késleltetésében, s ezért szintén vesztett hite-
léből. Egyrészt, mert a pártközpont felülbírálta a helyben kötött választási szövetségeket, s „ukáz” 
gyanánt kiadta az MDF-fel és a KDNP-vel való koalíciót. Másrészt azért, mert vállalta a kormány-
ban való részvételt anélkül, hogy a koalíciós tárgyalásokon elhangzottakat, például a párt feltétele-
it írásban rögzítették volna. A párt parlamenti frakciójának egy része pedig nem úgy szavazott, 
ahogy azt a párt politikai irányvonala megkívánta volna, s így a párt nem tudta akaratát érvényre 
juttatni a parlamentben, ezt „meggátoló” tagjait pedig nem zárta ki. Egyrészt tudomásul vette az 
MDF és az SZDSZ közötti paktumot, másrészt – az Alkotmánybíróság szerencsétlen határozata 
után – nem ragaszkodott az előprivatizációs, illetve igazságtételi, a föld visszaadását sürgető ál-
láspontjához, pedig választási kampányának ez képezte sarokpontját: legtöbb választóját ezzel az 
ígérettel szerezte. Ennyiben még ez a párt is felelős szerinte azért, hogy a társadalom viszolyogva 
fordul el a politikától. De e párt éppen most kísérli meg, hogy korábbi mulasztásait jóvátegye.

A történelem faggatása
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Igazat kell tehát adnunk Pokol Béla jogászprofesszornak abban, hogy a sztálini alkotmány 
második módosításának mai alkotmányként való könnyelmű elfogadásában „beépített dinamit-
ok” vannak, és hogy valóban veszélyes az a mód, ahogyan az Alkotmánybíróság feladatköre 
létrejött. Azzal pedig, hogy félig kész törvényeket be lehet hozzá nyújtani elbírálásra, az Alkot-
mánybíróság a politikai harcok középpontjába került. Már ennyiből is világos lehet, mennyire 
alkalmas e bíróság erőltetett szerepvállalása a parlamentarizmus működésének megzavarására. 
(Valószínű, hogy a reformkommunista korban éppen ez volt a bíróság felállításának egyik ki 
nem mondott célja.) Az az elgondolása is helytálló Pokol Bélának, hogy az Alkotmánybíróság 
így a többpárti rendszer irányítójává, gyámjává lehet. (Feltehetőleg ez is szerepelt felállítóinak 
szándékai között.) A beépített „kaucsuk-fogalmakat” is helyesen bírálja. Mindezen hátrányok 
következményeit máris tapasztaljuk.

Sós Vilmos, az MTA Filozófiai Intézetének munkatársa pedig helyesen hangsúlyozza, hogy 
az alkotmány a közönséges törvényektől éppen abban különbözik, hogy ereje a hagyományban 
van. Tegyük hozzá ehhez, hogy a történelmi alkotmányra, mint amilyen az angoloké és a mi-
énk, ez különösen érvényes. Már csak azért sem lehetne ezt – mint a sűrűn változtatott kartális 
alkotmányokat, amelyeket az egymást követő korszakok állandóan alakíthatnak – úgy kezelni, 
ahogyan ezt most a mi nem is kartális történelmi alkotmányainkkal tették.14 Egyébként Kul-
csár Kálmán is rámutatott idézett írásában, hogy egy történelmi alkotmányban – Angliában 
éppúgy, mint nálunk – az idők folyamán változtatások előfordulhatnak ugyan, mikor a törté-
nelmi-társadalmi fejlődés ezt szükségessé teszi, mint például 1831–32-ben Angliában, mikor 
az alkotmány liberalizálása már nem volt tovább halasztható,15 vagy 1848-ban nálunk; de az 
ilyen alkotmányok organikus fejlődésüknél fogva asszimilálni tudják a változtatásokat, ezért 
teljes elvetésükre nem szokott sor kerülni, ahogyan most a mi történelmi alkotmányunkkal 
akarják tenni, amit az új, módosított alkotmány készítésekor teljesen figyelmen kívül hagytak. 
A történelmi alkotmányok ereje ugyanis nem egy parlamenti törvényen alapul, amely bármi-
kor megsemmisíthető, hanem az ilyen alkotmánnyal rendelkező nép államalkotó szellemén és 
hagyományain. A parlament törvényhozó és nem törvényértelmező szerv. A történelem ta-
nulmányozása és tanulságainak levonása pedig majd a még csak ezután rehabilitálandó MTA 
tagjai és a tudományegyetemek tanárainak dolga kell legyen. Számos egyéb tévedés mellett 
most ezt is figyelmen kívül hagyták.

Jogosan teszi fel a kérdést Dr. Salamon László, az Országgyűlés alkotmányügyi és jogi 
bizottságának elnöke, hogy kell-e alkotmánybíróság a jogállamban.16 Hivatkozik arra, hogy 
Nagy-Britanniában, Hollandiában, Svédországban például nincs ilyen. Rámutat arra, hogy mi-
lyen hibát követ el egy ilyen alkotmánybíróság, ha értelmezés címén (mint ma a miénk) alkot-
mányozni kezd. Mégis az a véleménye, hogy az alkotmánybíróságról szóló törvény módosítását 
nem kell a bizottságnak a T. Ház elé terjesztenie, hanem az „nyugodtan megtörténhet a szokott 
csatornán, tehát az Igazságügyi Minisztériumon és a kormányon keresztül.” Ez számomra telje-
sen érthetetlen álláspont, csak a szerző pártfüggőségével tudom magyarázni.

Ezeket a súlyos, szuverén államiságunk fennmaradása, pontosabban visszanyerése szempont-
jából döntő kérdéseket jobb lett volna avatatlan kézzel nem bolygatni, s ezzel vitássá tenni, ha-
nem végre visszanyert alkotmányunk alapján most már újra szabad és európai viszonyok között 
élni ezzel az alkotmánnyal. De ha már a rabságból való szabadulás után ilyen hosszú átmenetre 
van szükség, legalább történelmi múltunk szenvedésein megedzett szilárdsággal, értékeink meg-
ingás nélküli megőrzésével kellene megpróbál nunk átvészelni ezt a korszakot.

Amíg Széchenyi és az Eötvösök, Vörösmarty és Arany János tudományos akadémiájára, 
Kossuth és Deák Ferenc parlamentjére hazánkban változatlanul a pártállam hosszú árnyéka 
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vetődik, addig szabad alkotmányunkat sem nyerhetjük teljesen vissza. Ezt a képviselők több-
ségének látnia kellene ahhoz, hogy a parlament helyesen dönthessen. A megértés folyamatát 
azonban láthatólag zavarja, hogy a képviselők közül is sokan azt hiszik – mert a propaganda is 
ezt harsogja a fülükbe –, hogy a választásokon győztes többség a saját előjogait akarja biztosí-
tani. Pedig ez a parlament működésének elve, s egyedül ez szolgálja mindkét fél, tehát mind a 
kormány, mind az ellenzék érdekeit, hiszen a négyévenkénti választások kötelező ismétlésével 
a következő választás után az ellenzék is kerülhet ki győztesen, és ekkor ők jutnak többségbe és 
az ezzel járó helyzetbe. A nem-demokratikus kormányformák, mint a kommunizmus és a ná-
cizmus példája megmutatta, sohasem tesznek lehetővé ilyen hatalmi váltógazdálkodást. Svájc 
közvetlen demokráciája pedig azt mutatta meg, hogy állandó népszavazás itt is csak a legkisebb, 
parányi őskantonokban, és nem minden kantonjában bizto sítható ma már. Nálunk megfizethe-
tetlenül költségesnek bizonyulna (és bizonyult máris) a nép állandó megkérdezésének módja. 
A három nagy államhatalmi ág (a törvényhozó, a bírói és a végrehajtó) különválasztása nélkül 
pedig az elnyomást nem lehet kizárni. Ha azonban az elválasztást biztosítjuk, ezt a biztosítékot 
nem szabad úgy kijátszani, hogy az elnyomó hatalmat új néven, szalonképessé átkeresztelve 
próbáljuk átmenteni.

Megszállóink elnyomásunk kezdetén, 1949-ben ránk erőltették a sztálini alkotmány ma-
gyarra fordított szövegét, közvetlenül, távozásuk előtt eddig egy olyan alkotmányt, amely en-
nek második módosítása volt. Amit pedig Kulcsár Kálmán tanulmányából láthatunk, az az, 
hogy a távozó hatalom kezdetben azt remélte, hogy ezt a nekünk merőben idegen rendezést 
a már felszabadult ország is átveszi és megtartja. Politikai tévedését fölismerve ma már Kul-
csár is újabb, elvileg átgondoltabb, politikamentesebb, hosszabb távú célkitűzéseke követő al-
kotmányt szeretne elfogadtatni, mely már nem hurcolná magával ballasztként eredetét, sőt 
felajánlja újabb saját készítésű alkotmányszöveg-változatát is a mai vezetés részére. De semmi 
sem kötelez minket arra, hogy kitartsunk hibáink mellett, ha már beláttuk tévedésünket. Sőt 
minél előbb, lehetőleg azonnal jóvá kellene tennünk ezeket. Durva jogi tévedéssel hatálytalan-
nak vélt történelmi alkotmányunk hatályát – mielőbb újra hivatalosan el kellene ismernünk, az 
ezzel ellentétes szellemű törvények mint hatálytalanok helyett, amint tehetjük, új törvényeket 
kellene hoznunk, mindenekelőtt az oly sok problémaforrásává vált képviselői választójogi tör-
vényünket kellene újraalkotni.

A nálunk rendszeridegen alkotmánybíróság helyett minél előbb, hatáskörének teljes mo-
dernizálásával, vissza kellene állítanunk a pártállam uralma idején feloszlatott közigazgatási 
bíróságot, s visszahelyezni a Lánchíd budai hídfőjénél álló palotájába.

A német és osztrák tudósokkal tartott konferencia eredményeihez kevés hozzászólnivalónk 
van. Ezeknek az országoknak ugyanis nincs, és soha nem is volt történelmi alkotmányuk, hely-
zetük tehát eltér a miénktől. Az angol tudósok véleményét viszont, kik e probléma szakértői, 
nem kérdezték. A francia tudósok írásai közül inkább csak a régebbiek állnak közel problémá-
inkhoz. De rendelkezésre állnak hazai források is, például saját tanulmányaim, régebbiek és 
újabbak egyaránt (bár ez utóbbiakat még nem volt módomban hivatalosan megjelentetni), s 
bizonyára más magyar tudósok és bírák írásai is.

Hadd zárjam soraimat, ahogy kezdtem, Arany Jánossal:

„Támadni kell, mindig nagyobb körökben,
Életnek ott, hol a mártír-tetem
Magát kiforrja csendes földi rögben:
Légy hű s bízzál jövődbe, nemzetem.”

A történelem faggatása
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Varga Csaba

A rendszerváltoztatás kritikusa 
– és posztumusz tanulmánya

Szabó JózSeF jogbölcselő, majd alkotmányjogász egyetemi tanár (Hódmezővásárhely, 
1909. április 13. – Szeged, 1992. február 15.), akinek munkás és ígéretes életét valóban derék-
ba törte a történelem, mert ragyogó pályakezdés után a szocializmus magyarországi éveiből 
hármat börtönben, s az 1956-os rehabilitálásától 1960-ban történt kényszer-nyugdíjaztatásáig 
terjedő időszaktól eltekintve az összes többit mellőzötten, elszegényítetten, szakfordítóként 
vegetálásra kényszerítve töltötte. Pályafutására lásd <http://www.nlvk.hu/jadox/images/
konyvek/tudoslexikon/tudoslexikon_0053.txt>, tárgyunk szempontjából legfontosabb mű-
veiként pedig Demokrácia és közjogi bíráskodás (Budapest: Hernádi Könyvkiadó 1946) xxxii + 
247 o. és A magyar alkotmányjog vázlata (Szeged 1948) 237 o. [=Jogászköri kiadványok 9], majd 
a posztumusz megjelent Ki a káoszból, vissza Európába Életrajzi, jogbölcseleti, alkotmányjogi 
és jogpublicisztikai írások (Budapest: Kráter 1993) 203 o. [=Teleszkóp], végül – teljes bibli-
ográfiával (82–89. o.) – Die Schule von Szeged Rechtsphilosophische Aufsätze von István Bibó, 
József Szabó und Tibor Vas, hrsg. Csaba Varga (Budapest: Szent István Társulat 2006) 246 
o. [=Philosophiae Iuris: Excerpta Historica Philosophiae Hungaricae], 79–133. o.1

A jelen, mindeddig közöletlen írás feltehetően utolsó műve – „Karácsonykor még meg-
kaptam tőle legújabb kitűnő tanulmányát (Quo usque tandem…), amelyet iSéPy államtitkárnak 
és Kónya frakcióvezetőnek juttattam el.” (boleratzKy lóránD – Szeged, 1992. február 25. 
– Szabó enéhnek) –, amit most leánya, Szabó enéh ny. főkönyvtáros szíves engedélyével 
tehetek közzé (a lehető legcsekélyebb, de szükségesnek ítélt szerkesztői javításokkal, továbbá 
egy általam valamiféle specifikálás végett adott alcímmel), miután boleratzKy lóránD 
egyetemi magántanár, evangélikus egyházjogász kedvességéből a közelmúltban hozzájutot-
tam gépelt eredeti másolati példányához.

Egyszersmind megajándékozott személyes levelezése jónéhány darabjával, amelyek pon-
tosan úgynevezett jogállami átmenetünk drámai éveiben – miközben kevéssel halála előtt 
Szabó JózSeF saját és felesége már börtönéveik során megroppant egészségének végleges 
leromlásával, majd utóbbi elvesztésének fájdalmával küzdött – kellő világossággal mutatják a 
napjait mégis kitöltő közéleti gondját és akkor helyrehozhatatlan aktualitásúnak érzett gon-
dolkodásának alakulását.2

Mert írni kezdett, rohamtempóban, s szinte kényszeresen, hiszen utat tévesztettnek látta 
a magyarországi átalakulás berendezkedő közjogi szerkezetét. Mintegy a még élő utolsó ma-
gyar valódi közjogász palackpostájaként, meghallgatatlanul, s talán reményvesztetten is, de hű 
reformátusként téve dolgát, amíg csak tehette, merthogy még volt tudása arra, hogy helye-
sen érzékelje a kialakult helyzetet. Azt, hogy szemben a magyar  m a g á n j o g i   h a -
g y o m á n y   sorsával – amelynek körében szintén bekövetkezett a moszkovita sugallatú 
marxizáló primitivizálás, mégis, az ennek alapjául szolgáló német pandektisztikus és dogmati-
kai alapok egyre-másra visszatértek, kommunista művelőik munkásságába is beépültek, hogy 
a civilisztika magyarországi művelésében fokról fokra szervesüljenek –, a magyar  k ö z j o g i 
h a g y o m á n y ,  mely íratlan, ún. történelmi alkotmányra épült és a Szent Korona-tannal 
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összefonódott,3 már csak politikai konnotációi okán is mintegy tetszhalottá lett: addigi művelő-
it elhallgattatták s páriasorsra ítélték, irodalmát partszélre vetették, a szocializmus magyar ál-
lamjoga pedig a bolsevizmus lenini államelméletéből továbbfejlesztett Sztálini mintára épült. 
Előzmény, tanítómester, műveltség hiányában pedig ennek meghaladását négy évtizeddel ké-
sőbb a már csak nyelvi okokból is választott német – tehát az angolokétól eltérően testidegen, 
mert megoldásainkkal rokonságot soha sem mutatott – minta szerint kísérelték meg a tudomá-
nyába újként, beavatatlanként, tárgyukat cselekvésük közben elsajátítani igyekvő önjelölt elhi-
vatottjai. Ezért érezte a veszélyt nagyobbnak, véglegesebbnek, s csaknem jóvátehetetlenebbnek 
szerzőnk most, hogy látszat szerint maga választotta útra térhetett az ország – szemben azzal, 
amikor katonai megszállás és merő kényszer eszközeivel, tehát elvileg túlélhető módon a szovjet-
rendszerbe gleichschaltolták, vagyis annak csupasz kiterjesztésével abba egyszerűen betagolták.4 
Hiszen ha az átmenet eufóriája, a katarzis pillanataiban nem éled vágy, érzékenység és tudás az 
ezredévtől megszentelt nemzeti út iránt, úgy az valóban könnyen a történelem szemétdombjára 
kerülhet. S az átmenetet levezénylők éppen ebben megmutatkozó tudatlansága, biztosnak érzett 
civilisztikai hátterükből adódóan a közjog iránt erőfölénnyel érvényesített arroganciája mintha 
egyelőre oda is juttatta volna; ráadásul olyan többlethatással, amelynek mintha valamiféle fá-
tumszerű kényszerességgel mindig csak egy valódi rendszerváltás esélyeinek a kisiklatását, a 
status quo ante új legitimációval felerősített visszatérését kellene szolgálnia.

Amint a kondoleálásra született válaszában Szabó JózSeF leánya érzékeny pontossággal rög-
zítette apja küszködését és fájdalmát, „egyetlen egészséges politikai erőt sem látott ma, és ez 
nagyon elkeserítette, sőt mondhatom azt is, hogy halálát is gyorsította. Erőltetett menetben írt, 
erejét felülhaladó módon, mert úgy érezte, hogy meg kellene minden módon akadályozni, hogy 
a régi világból átörökölt hatalomnak és vagyonnak, az ország kifosztásának »jogállami« alapokat 
adjanak. Az alkotmánybíróság iránti gyűlölete már mániákussá vált. Mint az idősebb Cato, aki 
folyton Karthágó elpusztításáról beszélt, ő is minden beszélgetésben hamarosan arra tért rá, 
hogy az Alkotmánybíróságot meg kell szüntetni, mert a jogrend szétdúlása, relativizálása lesz 
az eredmény, a jogi szóözönben fog eltűnni a lényeg, a lakosság, sőt a parlament is a »beavatot-
tak« körén kívül fog rekedni, s a néhány beavatott végül is azt fogja tenni, ami csak tetszik néki.” 
(Szabó enéh – Szeged, 1992. március 4. – bolaratzKy lóránDnak)

Evvel rímelnek az apa leveleiből vett, s időrendben most az alábbiakban bemutatott részle-
tek is: „az alkotmánybíróság létrehozása […] nem megy együtt a parlamentáris rendszerrel.” 
(Szabó JózSeF – Szeged, 1989. október 19. – boleratzKy lóránDnak) Mert „most már igazi 
botrányok vannak az alkotmánybírósággal. Persze, ezt az utolsó kommunista kormány tervez-
te, bár alkotmányunkba nem illik bele. De eszközül akarták használni a visszatérő parlamenttel 
szemben, amelyet nem tudtak megakadályozni. Ez antall miniszterelnök irányának is lát-
szik.” (Szabó JózSeF – Szeged, 1991. április 18. – boleratzKy lóránDnak) Ezért „Nem jó ér-
zés, hogy a hatalom új uraival majdnem úgy szembenállónak érzem már magam, mint előbb a 
bolsevista vezetőkkel. Sőt, ezek még nagyobb bajokat csinálnak. Elődeikről tudtuk, hogy nap-
jaik meg vannak számlálva. De ezek véglegesen akarnak berendezkedni, miközben nagyjából 
ugyanazokat az értékeket rongálják, amelyek már elődeiktől is szenvedtek. Egyre hangosabban 
tagadják, hogy forradalom lett volna. Ezen a címen a volt uralkodó elit ugyanúgy szilárdan 
helyén van, mint a múlt rendszerben. Nyíltan követeli, hogy ne legyen boszorkányüldözés, 
de a »szocializmus« »értékeitől« eltérni ezután sem akar.” (Szabó JózSeF – Szeged, 1991. júni-
us 19. – boleratzKy lóránDnak) S miközben feltehetően éppen most közzétett dolgozatán 
munkálkodik, jegyzi meg közel negyvenöt éve megismert barátjának címezetten: „egyre vilá-
gosabban látom, hogy az államvezetésnek ez az irányítása világos utat vett egy új önkényura-
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lom felé KulCSár Kálmánék kommunista alkotmánymódosításának – amely a mi tőlük átvett 
alkotmányunk – a célzatos megvédésével. […] A parlamentet kénytelenek voltak visszaadni, de 
korlátolt, meghamisított hatáskörrel akarják. Az alkotmánybíróság a fejsze, amivel a gyökereit 
szétverik.” (Szabó JózSeF – Szeged, 1991. december 10. – boleratzKy lóránDnak)

A mai napig nincs annak mérvadó irodalmi feldolgozása, hogy miként formálódott vagy 
deformálódott alkotmánybírósági gyakorlatunkon keresztül büszke jogállamiságunk közjogi 
berendezkedése5 – alapvetően a közösségi gondolatot előtérbe helyező  k ö z j o g i  gondol-
kodás híján olyan túlnyomóan  c i v i l i s t a   szakemberek közreműködésével, akiknek 
szakmai látásmódja az önálló egyedek mint az önkéntes szerződéskötés alanyainak konszen-
zusteremtő képességére, tehát saját, elszigetelt, önérdekű egyéni akarat-elhatározására s a 
szükség szerint ebbe visszaépülő gyakorlati kompromisszum-engedményeire épül.6 Hiszen 
ennek fényében mai alkotmányjog-tudományunk sem igazán más még, mint tényleges be-
rendezkedésünkön mint kizárólagos adottságon nyugvó teoretizáló elemzés csupán, hát-
terében német, amerikai és egyéb jog- és politikatudományi aktualitásokkal, ámde valódi, 
megnyugtató perspektíva híján, mert anélkül, hogy a magyar nemzeti történelemből (és a fi-
gyelemre érdemes további tapasztalatokból) adódó tanulságok egyelőre levonathattak volna.

Hasonlóképpen tehát a magyar közjogi hagyomány lehetséges és/vagy kívánatos mai aktua-
litása szintén nem témája a napjaink alkotmányjogászaitól művelt irodalomnak. Szabó JózSeF 
ilyen irányú munkássága iránt mind ez ideig leginkább a jogbölcselet művelői, és néhány szegedi 
jogtörténész érdeklődött; e körön kívül posztumusz nagy gyűjteményének – mely kései, a válto-
zások szelében fogant írásait is turCSány Péter egykori szerkesztői buzgalmának köszönhetően 
csokorba gyűjtötte – sem egykori államjogászaink, sem az újonnan felnövekedett alkotmányel-
mélet-művelők részéről nem volt napjainkig semmiféle kritikai reflexiója. Remélnünk kell, hogy 
ingerküszöbüket – számos állami, katolikus vagy református egyetemünkön, akadémiánkon, 
avagy horribile dictu Szeged vagy Hódmezővásárhely műhelyeiben – egyszer eléri e szellem is, és 
mindannak az éthosza, amelyért hősünk egykor munkálkodott.

A túlaktivitás, a hangoskodás olykor – és nem ritkán – éppen az elhallgatást szolgálja. Ideje 
talán – ha talán túl későn is, de esetleg mégsem teljességgel elkésetten –, hogy viták induljanak 
a Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? imént mindannyiunk számára közreadott 
kérdésfeltevéseiről is. Úgy tetszik, a rendszerváltoztatás mindmáig legélesebben látó s a múlt-
ból eredeztetett cél- és következményrendszerében leginkább perspektívikus kritikája ez, mely-
nek eredendő – a kommunista átmentődés tényeit bárminemű állami korlátozás jogvitáiba fojtó 
– logikája mintha csapdába ejtette volna a teljes rendszerváltó társadalmat politikai, egyetemi/
akadémiai s egyházi elitjével egyetemben, hiszen ahol csak a ‘jog’ vagy ‘jogvédelem’ bűvszava 
elhangzott, a józan értelem s a történelmi bölcsesség rögvest összeomlott, és akár jövőbe vetett 
esélyeink tényleges elárulásába torkollott. Már pedig mai vagy holnapi barkácsolások jottányit 
sem változtatnak a tegnap még keresztény középosztályunk hangadói üdvrivalgásával közösen 
előállított alaphelyzeten, amíg valóságos horderejének a felismerése s kellő stratégiával történő 
felváltása/kiigazítása meg nem történik. Magam – jogfilozófusként – a jog és (joguralmi, jogbiz-
tonsági stb.) derivátumai szándékosan leegyszerűsítő félreértésében, az egykori jognihilizmusnak 
mechanikus fetisizmussal való felváltásában láttam megragadhatni közös problémánk gyökerét; 
most, tanulva Szabó JózSeF valóban – mert hamisítatlanul – alkotmányjogászi érveléséből azon-
ban úgy tetszik, hogy folyamatlogikai feltáráson nyugvó rekonstrukciója mélyebb, meggyőzőbb, 
történetileg is nyomon követhetőbb leírását adja annak, hogy voltaképpen mi és miképpen is 
történt, s főként, hogy miként keveredhettek a kommunizmus újralegitimálásának szolgálatába 
eredetileg egészen mást célul tűző legjobbjaink is.

A történelem faggatása
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Dr. Tóth Zoltán József

Megmaradásunk alkotmányáról

Az elmúlt évek talán egyik legfontosabb jó közéleti történése, hogy egyre több szervezet, közéleti 
személyiség ismeri fel, hogy Magyarország és a magyarság nyomorúságos léte összefüggésbe hozható mai 
alkotmányos renddel, annak ellentmondásaival. Egyre többen beszélnek arról, hogy helyre kell állítani a 
Szent Korona-tanra alapuló történeti alkotmányunk jogfolytonosságát és ki kell mondani: a mai rend-
szer törvényessége alapjaiban kérdőjelezhető meg. A közéletben egyre inkább felmerül az igény annak 
tisztázására, hogy történeti alkotmányunk alapelvei mennyiben lehetnek időszerűek mai válságos hely-
zetünk megoldásában. Ezzel összefüggésben sokak számára az sem világos, hogy mi a Szent Korona-tan.

A Szent Korona-tan a magyar történeti alkotmány alapelveinek közös megnevezése. A 
történeti alkotmány az évszázadok alatt alkotott alap- vagy sarkalatos törvények sorozata, 
amelyeket a szokásjog hagyománya rendez szerves egységbe, mint ahogy a kovász a kenyeret 
alkotó anyagokat. A Szent Korona-tanba összefoglalt alapelvek maguk is szokások. Szokás, az 
élet hagyományos rendje és bátran hivatkozhatunk Werbőczy Istvánra: ez az időtlen szkíta 
hagyomány érlelte rend, amit Szent István király után a középkorban alakította, fogalmazta 
véglegessé a teremtő szó. Az alkotmányos rend jogi normáinak gyökere a magyar jogi nép-
szokás. A népszokásnak a szülő és éltető anyja, pedig a mi magyar népünk mindennap élt 
őshagyománya, amely a Szent Korona kereszténységének ősi rendje. Az igazságot kereső és 
szolgáló, áldozatkész szeretet rendje. Ezt az életrendet és szokást, amelyből erejét, irányát, 
tartalmát kapta a megmaradásunk alkotmánya: az egész magyar közösségünket és a velünk 
élő népeket az életrendjében megtartó Szent Korona-tan, a magyar történeti alkotmány.

A következő gyakran és ismétlődően feltett kérdésekre válaszolva, szeretném, ha nagyobb 
tájékozottsággal rendelkezzünk, segítve egymást a világosan látni. 

A Szent Korona-tan alapelve, hogy a Szent Korona a szuverén. Ez miben különbözik mai rendsze-
rünktől, a népszuverenitás elvétől? 

A szuverenitás a főhatalom, a hatalom teljességének megkérdőjelezhetetlenül korlátlan és 
kizárólagos gyakorlását jelenti. A történelem során akár a király volt a szuverén, akár a nép, 
olyan alkotmányjogi berendezkedések alakultak ki, ahol a hatalom egyetlen ember, vagy em-
bercsoport kezében összpontosult. Ahol a király volt a szuverén, ő vonhatott be másokat a 
hatalomba, és elsősorban alá-fölérendelt hatalmi struktúrák alakultak ki. Ahol a nép a szu-
verén, akár diktatórikus, akár demokratikus jogállam rendszeréről van szó, a nép nevében 
eljárók jogosultak a hatalom teljességére. A hatalmi ágak megosztása ebben a struktúrában is 
a végrehajtó hatalom túlsúlyával szintén centralizált hatalmi monopóliumhoz vezet. A ma-
gyar történeti alkotmány alapelveinek összességét jelentő Szent Korona-tan alapján azonban 
a szuverén nem a király vagy a nemzet vagy együtt a kettő, hanem a Szent Korona. Még-
pedig pont fordítva, mint Európában máshol: a nemzet mint a hatalom elsődleges gyakorló-
ja, birtoklója, vonta be a koronázással a királyt a hatalomba. A magyar közjogi hagyomány 
szerint a király mint első az egyenlők között, ugyanolyan tagja a koronának, mint a magyar 
állampolgárok. A magyar alkotmány alapstruktúrája a korona–nemzet–király hármassága 
lett, amely mellérendelő és megosztott hatalomgyakorlás volt. Mivel a hatalom kizárólagosan 
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sem a királyé, sem a népé nem volt, így a nemzet és király között megosztott volt a hatalmi 
struktúra. Nem csupán a hatalmi ágak különültek el egymástól, hanem az egyes hatalmi 
ágakon belül is megtörtént a hatalom megosztása. Ugyanazon hatalmi ágon belül az egyes 
intézmények elsősorban a király, más intézmények az önkormányzó nemzet befolyása alatt 
voltak, de egymás nélkül nem működhettek törvényesen, viszont megakadályozták bárme-
lyik oldal önkényes törekvéseinek sikerességét.

Mi a jelentősége annak, hogy nem a király vagy a nemzet, hanem a Szent Korona a szu-
verén, a hatalommegosztás sajátos magyar rendszerén túl? Az, hogy bizonyos dolgok nem 
többség–kisebbség, személyes akarat, vagy demokratikus választás kérdése. A népszuvereni-
tás szerint a nép minden hatalom ura, így akit a nép felhatalmaz, az nem csak a közügyekben 
dönt, hanem dönthet az értékekről, a jó és a rossz kérdéséről is, azok magyarázatáról, illetve 
korlátlanul rendelkezhet a nemzeti vagyon felett is. A Szent Korona szuverenitása ezzel el-
lentétben azt is jelentette, hogy léteznek örök igazságok, értékek, amelyeket sem a király, sem 
a nép nevében nem lehetett vitatni, ugyanis nem mi hoztuk létre azokat, hanem tőlünk füg-
getlenül léteznek, és ezért nem vitathatóak, hanem követendőek. Erre a korona egyedülálló-
an szent jellege mutat, amely elfogadja azt az ősi emberi tapasztalatot és tudást, hogy létezik 
egy örök, tökéletes, teremtő erő. Isten, aki a halhatatlanság, az örök boldogság reményét adja 
nekünk, a tökéletlen, mulandó embernek, és akihez értékek kötődnek, melyek betartása az 
üdvösséget és földi társadalmunk, nemzetünk megmaradását is garantálják. Ennek alapja az 
emberek igazságot szolgáló áldozatkész szeretete, mint a közjó feltétele, a közösségi érdekkel 
korlátozott önérdek. Az alapvető közérdek, a nemzet, a közösség biológiai fennmaradása, 
amihez feltétlenül szükséges az önérdek, a kevesek öncélú hatalomgyakorlásnak korlátozása, 
ami a közjó feltétele is, mert így lehetséges a szellemi–anyagi javak igazságosságra törekvő 
elosztása a közösségen belül. Ennek alapja elsődlegesen az önkontroll, a jóra törekvő szere-
tet „játékszabályainak” napi, közéleti gyakorlása, másodlagosan az intézményi szabályozás. 
Ezeket kell egy alkotmánynak biztosítania, szilárd és értelmes keretet adni a közösség iránti 
tevékenységnek és korlátját szabni az önérdek győztes kisebbségének. 

Másrészt a Szent Korona szuverenitása azt is jelenti, hogy azok a dolgok, amelyeket a 
tulajdonában adunk, azok forgalomképtelenek. Ez a legbiztosabb védelme a nemzeti vagyon-
nak. Gyakorlatilag azért alakult ki a Szent Korona szuverenitására alapozott Szent Korona-
tan és annak alkotmányos gyakorlata, a magyar történeti alkotmány. A történelmi tapasztalat 
azt mutatja, hogy nemzetünk létét az idők végezetéig képes lenne biztosítani. Végül is ez a 
legfontosabb feladata minden alkotmánynak, és amennyiben betölti feladatát, akkor jó alkot-
mány, ha nem, akkor rossz, és el kell vetni.

Hogyan lehet a mai alkotmányos rendszerünket a Szent Korona-tan alapján meghatározni?
Hazánkat 1944-ben előbb a náci, majd a szovjet hatalom szállta meg. Történeti alkotmá-

nyunk szerint, ha külföldi hadsereg állomásozik az országban, akkor törvénytelen (illegitim) 
állapot jön létre, hiszen a magyarsággal és a velünk együtt élő népekkel ellenséges, azok 
összhangját felbomlasztani kívánó erő akar minket uralni. 

Az 1949-es írott alkotmányunk tehát ezért törvénytelen, de törvénytelen minden 1944 
utáni alkotmányos változás a megszállás ideje alatt. Ezért törvénytelen az 1989-es alkot-
mányjogi rendszerváltozás is, hiszen azt az 1985-ben megválasztott Országgyűlés fogadta el 
akkor, amikor a szovjet hadsereg még hazánkban volt. Ezen a helyzeten az állam, és annak 
rendszerének a hódítók általi nemzetközi elismerése sem segít. Hazánk az egyetlen a volt szo-
cialista országok közül, ahol olyan alkotmány van hatályban, amely katonai megszállás alatt 
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jött létre. 1989-ben csak politikai értelemben szakítottunk a korábbi rendszerrel, alkotmá-
nyos szempontból nem. A mai rendszer alkotmányjogilag az 1949-ben létrejött kommunista 
rendszer folytatása formálisan, amelynek politikai és alkotmányos előzménye is az 1919-es 
Tanácsköztársaság. Sajnos azt lehet mondani, hogy a mai rendszer, amely törvényesnek tart-
ja magát, így 1919 alkotmányos és politikai örököse, nem pedig az ezerszáz éves történeti 
államnak és annak törvényes rendszereinek, és a még régebbi történelmünknek, amellyel 
1946-49-ben megszakították az alkotmányjogi és politikai, történeti folytonosságot.

Mi ennek a gyakorlati jelentősége? Az, hogy a mai rendszer, amely törvényesnek tartja 
magát, a szovjet megszállás rendszereivel tartva a folytonosságot, azt utólagosan törvényesí-
teni kívánja. Vagyis az az oligarchia, amely 1945 után törvénytelenül megszerezte a hatalmat, 
1989-ben alkotmányjogilag is olyan helyzetet akart előidézni, amellyel nézete szerint törvé-
nyesítette magát. Ez azt is jelenti, hogy például a kommunista államhatalom által elkövetett 
bűncselekmények és más jogszerűtlenségek is elévültek. Továbbá, így az állam eladósítása 
vagy az államosítás, majd a spontán privatizáció törvényessé vált, és jogilag vitathatatlanná 
tették. A rendszerváltáskor elmaradt az alkotmányos értelemben vett tiszta lappal kezdés. 
Miután a múlt rendszert utólag törvényessé kívánták tenni, a közösség nem kapott alkotmá-
nyos lehetőséget, hogy a múlt egyes dolgain javítson, változtasson megmaradása érdekében. 
A mai rendszer politikailag elítéli a régi rendszert, mégis jogfolytonosságot vállal vele. Ez 
egy skizofrén helyzet, ami ugyanakkor a mai rendszer törvényességét is megkérdőjelezi. 

Ezek szerint a rendszerváltozás óta eltelt húsz év is törvénytelen? 
Ma Magyarországon politikailag és jogilag is az az elfogadott álláspont, hogy ami 1944-től 

1989-ig történt, zárjuk le, és felejtsük el, hiszen azt egy legitim, törvényes rendszer elfogadta, 
utólag alkotmányosan jóváhagyta. A kérdés persze, hogy a mai rendszer, alkotmányos rend 
törvényes-e? A mai rendszer természetesen magát törvényesnek tekinti. Ebből viszont az 
következik, hogy ami 1989 óta történt, azt is el kell fogadni, nincs mit tenni. Így az általában 
alkotmányos keretek között, jogszerűen privatizált, ellopott nemzeti vagyonért már semmit 
sem lehet tenni, mert a rendszer törvényes (legitim), és jogszerűen (legálisan) járt el. Ha 
pedig, nem jogszerűen jártak el, vagyis bűncselekményt követtek el, az pedig elévül, hiszen 
a rendszer törvényességéből ez is következik. Így bárki, aki kormányra kerül a jövőben, nem 
tehet mást, csak azt, hogy megnézi, mennyi maradt a nemzeti vagyonból, és feltárja, mennyi 
tűnt el, esetleg nevesíti, hogy kik tették. Ennyi. Ezen nem változtatna az sem, ha az új Or-
szággyűlés esetleg átszámozza az alkotmányt 1949-ről 2011-re. De nem változtatna a helyze-
ten az sem, ha elfogadnának egy új kartális alkotmányt. Ez az új alkotmány nem tenne mást, 
minthogy törvényesítené az elmúlt húsz évet. Lezárná azt egy pillanatnyi politikai alkunak 
megfelelően, majd ezt a politikai alkut végérvényesnek tekintve, a már létrejött és vitatha-
tatlan politikai hatalmi viszonyok fenntartását szolgáló új alkotmányos eszközöket vezetne 
be a rendszer konszolidálására. Ebben az esetben kétkamarás országgyűlés vagy közvetlen 
köztársaságielnök-választás, esetleg új választási rendszer stb., az eddigi rendszeren és annak 
hatalmat gyakorló oligarchiájának pozícióján nem módosítana. Ezen a helyzeten még az sem 
változtatna, ha írnának egy ünnepélyes előszót, preambulumot az új alkotmányhoz, hogy 
volt régen egy történeti alkotmányunk, és egy szép Szent Koronánk, ami már egyébként 
is a múlté. Ez a megoldás csupán az elmúlt hatvanöt év rendszerének újabb konszolidációs 
kísérlete lenne.

A helyzeten csak az segítene, csak az jelentené az áttörést, ha szakítanánk alkotmány-
jogilag az elmúlt hatvanöt évvel, azaz helyreállítanánk a jogfolytonosságot. Ha valódi 

A történelem faggatása



PoLíSz

24

politikai közeledésre nyílna lehetőség az uralkodó oligarchia és a nemzet között, akkor 
olyan alkotmányos megoldás kell, amely lehetővé teszi, hogy ne tekintsük lezártnak, 
véglegesnek az elmúlt évtizedeknek az egész közösséget befolyásoló, jogszabállyal ren-
dezett kérdéseit, illetve jogsértéseit. A Szent Korona szuverenitásához köthető jogfoly-
tonosság-definíció azt jelenti, hogy egy törvénytelen rendszert törvényessé alakítunk 
át. Tiszta lapot adunk magunknak, hogy az elmúlt húsz, illetve hatvanöt évből amin 
szükséges és lehetséges, azon változtassunk. Ez egy politikai alkut segítő alkotmányos 
lehetőség, és megmaradásunk kérdése is. Ez az egyetlen alkotmányos út, ami lehetőséget 
ad az eddigi és a kívánt jövő közötti kompromisszumra. A változtatásra csak a jogfoly-
tonosság helyreállítása tud alkotmányos lehetőséget adni, semmilyen más válságkezelő 
alkotmányos megoldás nem, mert ez alapul azon, hogy az 1944 utáni rendszerek máig 
a törvénytelenség jegyét viselik magukon. Minden más alternatíva az eddigi oligarchia 
töretlen hatalmát szolgálná, csupán lezárná és érinthetetlenné tenné az elmúlt hatvanöt 
évnek az egész közösségre kiható jogi történéseit. Természetesen azt sulykolják nekünk, 
hogy a nemzeti földvagyon (magán és állami), az ásványkincsek, a termelő vagyon, az 
ingatlanvagyonunk, egész létünk elvesztése végleges és vitathatatlan dolog. De ez nem 
így van! Ez persze feltételezi, hogy a mai rendszer törvényességét megkérdőjelezzük, 
illetve törvénytelennek tartsuk. A mai rendszer törvényessége alapos okkal valóban vi-
tatható. Nemcsak azért, mert katonai megszállás alatt lévő országgyűlés hozta létre a 
mai rendszert, hanem mert az elmúlt húsz év alkotmányos rendszere is problematikus. 
A népszuverenitásra alapozott, a demokratikus jogállami kereteknek megfelelő modern 
alkotmányokban számos olyan alkotmányos intézményt alkalmaznak, amely magát a 
népszuverenitás gyakorlását korlátozza. A mai hatályos hazai alkotmány, talán nem túl-
zok, ha azt mondom, hogy Európában abszurd módon szinte mindegyiket. A mostani 
alkotmányos rendben legalább tíz-tizenkét olyan elem van, amely magát a népszuvere-
nitást hivatott gátolni. Például az államfőt nem lehet közvetlen módon megválasztani, 
vagy az olyan kancellária típusú kormányzat, amelynek akár 10–15%-os támogatottság 
mellett is lehetősége van a nemzeti vagyont eladni. Ide sorolható a Nemzeti Bank pél-
dátlan függetlensége is, továbbá a pártok korlátlan befolyása a végrehajtó hatalomra, a 
közigazgatásra. Az is a népszuverenitást korlátozza, hogy az alkotmányváltoztatásban, 
-értelmezésben nem lehet népszavazást kiírni, illetve, hogy az Alkotmánybíróságnak 
lehetősége van arra, hogy maga szabja meg, hogy egy ügyet hamar vagy 15 évig sem 
bírál el és így tovább. 

Az pedig már szubjektív vélemény, hogy nézetem szerint egyetlen egy felmerült válasz-
tási visszaélést sem vizsgáltak ki megnyugtatóan, illetve sehogy 1989 óta. A mai rendszert a 
szokás vagyis a választásokon és a népszavazásokon való részvétel, illetve a mai jogi keretek 
között folyó mindennapi élet sem legitimálhatja, ugyanis a mostani alkotmány és annak ér-
telmezése nem fogadja el a szokásjogot. 

Történeti alkotmányunk a szokásjogon alapult, ami azt jelentette, hogy a létükben, életük-
ben, az európai átlagnál magasabb szinten védett emberek napi élete alakította az alkotmányt, 
illetve az alkotmány a napi élet rendjéhez igazodott. Ezért hívták „élő alkotmány”-nak.

Örvendetes, hogy egyre több szervezet és párt programjába veszi a történeti alkotmány 
helyreállítását a Szent Korona-tan alapján, de senki nem mondja ki, hogy a mai rendszer tör-
vénytelen. Lehet a kartális alkotmányos formát alkotmányreformmal a történeti alkotmány 
rendszerével és egyes intézményeivel felváltani így is, például akár kétkamarás országgyűlést 
felállítani, az önkormányzatok jogait papíron megerősíteni és így tovább, de ha nem mondjuk 
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ki, hogy a jogfolytonosság helyreállítása szükséges, akkor a mai rendszer fog folytatódni. A 
jogfolytonosság helyreállítása azt jelenti, hogy a törvénytelen rendszer megint törvényes lesz. 
Illegitimből legitim lesz. Szükséges még azt is kijelenteni, hogy a Szent Korona a szuverén 
vagyis az értékek és a Szent Korona tulajdonjogába sorolt dolgok – amik a nemzet biológiai 
létének feltételei – forgalomképtelenek, nem adhatóak el, hitelfedezetnek nem felajánlhatóak. 
Csak birtokolni, használni lehet, tulajdonolni nem.

A Szent Korona-tanon nyugvó történeti alkotmányunk minden időben a változó történel-
mi környezethez alkalmazkodott, hogy képes legyen közösségi életünket megvédeni, fenn-
tartania. Mostani viszonyainkra vetítve, nézetem szerint, hangsúlyozni kell a jogfolytonosság 
helyreállításának nélkülözhetetlenségét, a Szent Korona szuverenitását, az ebből következő, 
az önkormányzatiságnak kedvező hatalommegosztási rendszerét, valamint a Szent Korona 
szuverenitásából fakadó főtulajdonjogát a nemzeti vagyonra tekintettel és a szent jellegéhez 
kapcsolódó, vitathatatlan értékközpontúságát.

  
Mit kell tennie az új országgyűlésnek, ha nem a régi rendszert akarja folytatni? 
Miután a Szent Korona-tan alapján is a hatalom elsődleges birtoklója a nemzet, az első 

lépést a nemzetnek kell megtennie egy országgyűlési választással, de ennek korlátozó felté-
tele, hogy az új országgyűlés elsődleges feladata a jogfolytonosság helyreállítása legyen. Az 
új országgyűlés hivatott helyreállítani a jogfolytonosságot a Szent Korona szuverenitásával 
és tulajdonjogával, ahogy ez a középkorban többször, majd később 1687-ben, 1791-ben, 1867-
ben, illetve 1920 és 1926 között megtörtént. 

A mai alkotmányukban nincsenek Szent Korona-tanra épülő elvek?
Sok elem benne van, így a jogok és kötelezettségek aránya, az ellenállás joga a népsza-

vazással és más eszközökkel és így tovább. Van olyan vélemény is, hogy a mai alkotmány 
jó, csak be kell tartani. Csakhogy maga az alkotmányos rendszer teszi lehetővé, hogy kö-
vetkezmények nélkül ne tartsák be, illetve, hogy egy törvénytelen oligarchia mintegy bűn-
szövetkezetként gondtalanul kifoszthasson egy országot és annak állampolgárait is. Mégis a 
legfontosabb, ami hiányzik, az az értékelvűség. A Szent Korona-tanon alapuló alkotmányos 
rendszer elismeri, hogy van jó és rossz. Hagyományismeret, vallási tanítás és tapasztalat 
alapján tudjuk mi a jó, és mi a rossz. Ma a liberális felfogás az uralkodó, amely szerint nincs 
jó és rossz. Ezért a liberális szabadságfogalom nem a jó és a rossz közötti választást jelenti és a 
korrekció szükségességét, hanem az érzéki, hatalmi és más vágyak érvényesítési lehetőségét. 
Minél jobban tudom a vágyaimat érvényesíteni, annál nagyobb a szabadságom. Ha nincs 
jó és rossz, akkor igazság sincs. Ha nincs igazság, akkor közjó sincs. Ha nincs jó és rossz, 
akkor a tolerancia azt jelenti, hogy mindent el kell tűrni, mert nem lehet megnevezni, hogy 
mi a rossz. Ekként nem jobb ember az, aki dolgozik, annál, aki nem is akar. Nem rosszabb 
az, aki hazudik, mint aki nem. Nem tudjuk, mi a tartalma az élethez való jognak, a személyi 
méltóságnak és így tovább. Ezeket az éppen megkérdőjelezhetetlen hatalommal rendelkező 
oligarchia értelmezi, mindenkori hatalmi igényének megfelelően a maga alkotmányos és jogi 
keretei között. Ezt másképp zsarnokságnak hívják. Az Alkotmánybíróság a kilencvenes évek 
elején kimondta, hogy a jogok alkalmazása és magyarázata tekintetében nincsenek értékek, 
hanem relativizmus van, a Legfelsőbb Bíróság pedig azt, hogy Magyarországon a bíróságok 
nem igazságot, hanem jogot szolgáltatnak. Ma ez az elv uralkodik, és ez nem a Szent Korona 
elve. A jogfolytonosságot csak úgy állíthatjuk helyre, ha az értékeket beemeljük a jogalkotás-
ba és a jogalkalmazásba. 
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A jogfolytonosság helyreállításához az államformánkat köztársaságból királysággá kell változtatni? 
A teljes jogfolytonossághoz szükséges a Szent Koronával koronázott király, a királyság 

államformájában. A magyar történeti alkotmány azonban lehetővé teszi, hogy a jogfolyto-
nosság helyreállítása fokozatosan történjen. Köztársasági rend alapján is lehet Szent Korona-
tanra épülő történeti alkotmányos rendet kiépíteni, ha a fenti alapelvek megvalósulnak. Az 
alapelvek és azok intézményi megjelenése a legfontosabb. A Szent Korona-tan érvényesülhet 
király nélkül is. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy egyszer királysági államforma is létre-
jöhet, akár király nélkül is vagy királlyal, de ezt inkább a Gondviselésre bíznám és nem a 
politikai pártokra. Ha megfelelő király uralkodik, akkor a magyar nemzet nagyon erős. Ha 
nincs helyén a király, a rendszer akkor is jól működik. A király személye fontos, de legfonto-
sabb a Szent Korona szuverenitása.

 
Alkotmányunk kimondja, hogy a „pajzson a magyar Szent Korona nyugszik”. 2000-től pedig a 

Szent Korona a Parlamentben van. Nem lehet azt mondani, hogy a jogfolytonosság helyreállítása már 
elkezdődött? 

Ezek szerint már 1978-ban elindult ez a folyamat, amikor az Egyesült Államoktól 
visszakaptuk a Koronát? Alkotmányjogilag ez nem így van. Tény, hogy a történeti ha-
gyományos formák, a Korona és a címer tisztelete 1989 után folytatódik, kibontakozik. 
Viszont a millenniumi emléktörvény vitája során a pártok leszögezték: a mai rendszer 
a 1946-os és az 1949-es rendszer folytatása, tehát azt tekintik törvényesnek. Ettől füg-
getlenül a Korona címerbe helyezése nagyszerű dolog, de az Alkotmánybíróság meg-
állapította, hogy ez nem bír alkotmányos relevanciával, azaz a Szent Koronának nincs 
alkotmányos szerepe. 

Magyarországon az emberek létfenntartási gondokkal küzdenek, és elsősorban biztos megélhetést sze-
retnének, nem a Szent Korona jogfolytonosságát. 

Az alkotmány önmagában nem képes megoldani egzisztenciális gondokat, de hozzásegít-
het. Egy alkotmány védheti az állampolgárait, vagy teljesen kiszolgáltatottá is teheti. Ha egy 
alkotmány, mint a miénk, megengedi, hogy egy oligarchia minden gond nélkül kifosszon 
egy országot és annak polgárait, akkor az nem jó alkotmány. A Szent Korona-tanra alapozott 
történeti alkotmányunk maximális védelmet nyújtott a monetáris-pénzügyi hatalommal 
szemben, amely már a középkorban megjelent. A monetáris hatalom azokban az államokban, 
ahol a király volt a szuverén, eladósította a királyt és vele az államot, a föld forgalomképessé, 
azaz tulajdonná téve pedig az állampolgárokat is. Az idegen hatalom harapófogóként körbe 
zárta az egyes nemzeteket, az állam és az állampolgárok eladósításával. Ennek a folyamatnak 
a részeként az állam monetáris és fiskális hódoltatásával és javainak elrablásával (így a me-
zőgazdaság monopolizálásával) szerez hatalmat egy ország és népe felett. A Szent Korona 
szuverenitása (azaz hogy kizárólagosan csak ő rendelkezhet a hatalom teljességével) és tulaj-
donjoga ezt akadályozta meg. 

A monetáris rend elveti az értékeket, az erkölcsi nihilizmust kívánja, ami szintén felté-
tele ennek a hatalmi rendnek. Nem az, ahol mindenkinek annyi joga van, mint kötelezett-
sége, hanem az, hogy egyeseknek csak jogaik vannak, a nagy többségnek csak kötelessége. 
A mi történeti alkotmányunk alapelvei és intézményei ennek a megakadályozására jöttek 
létre. A föld forgalomképtelensége létében nyújtott biztonságot nemesnek és nem nemes-
nek is. Werbőczyt azért utálják és utáltatják többek közt máig, mert fenntartotta földnek, 
az ingatlannak az igencsak korlátozott forgalomképtelenségét. Így hozzá fűződik annak 
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megakadályozása, hogy a paraszti és nemesi földek a pénzügyi oligarchia prédájává le-
gyenek, és így a parasztokból földönfutók váljanak, mint máshol Európában. Mindezt a 
jogok és kötelezettségek korábbi arányának megerősítésével és gyakorlatban tartásával tet-
te. A nemzeti vagyon biztonságos védelme egzisztenciális biztonságot nyújt, amely meg-
védi az állampolgárt a kiszolgáltatottságtól. A védelem mértéke attól függ, hogy politikai 
megegyezés alapján mit sorolunk a Szent Korona tulajdonába. Ez a garanciája az önkor-
mányzó, független nemzeti létnek, a megmaradásnak, amit a Szent Korona tulajdonjoga 
biztosít, és amit a jogfolytonossággal állíthatunk helyre (ha külső hatalmi kényszer, vala-
mint elégséges társadalmi nyomás hatására, tényleg van lehetőség a kiegyezésre a nemzet 
védelmében). Ha a Szent Korona-tant visszaépítjük alkotmányos rendünkbe, van esély 
arra, hogy a sok évtizedes nyomorúság után újra magunkra találjunk, és a nemzet az alkot-
mányát ismét sajátjának érezze, tudja.

2009.

Oláh András

megérteni képtelen
„Hallgasd ki egyszer majd a temetőt!”

               (Utassy József: A büszke holtak)
mikor azt hiszed van még idő: akkor
töri át az éjszaka kerítéseit
a szétdobált párnák közt növekvő kór
s a józan álmok rohama megtörik

a hínárszagú alkonyatnak dőlve
eltűnik a lejárt idő – a csaló –
magadban semmit sem találsz belőle
csak éjszakába lobbanó altatót

csillagos mágia az a csöppnyi rés
és bedeszkázott ablakod a kezdet
s az ölni kész árulkodó szemrebbenés 

melynek segélykiáltásait megveted
– nem maradhatsz ahol már semmi dolgod
s másra hagyod a tisztítatlan foltot

A történelem faggatása
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kerestelek

belőled a nyers szenvedély hiányzott 
hiába akartam hogy egyek legyünk ketten 
szerelmed akkor is vacogott-fázott 
mikor magunkért múltad tűvé tettem 

jó szerető voltál s gyáva is ugyanitt: 
bennem minden vétked így került helyére 
játszani hívtál: figyeltem ujjaid  
s örültem akkor hogy adhatok végre 

izgatott tenyerem melledet kereste
„ne akard… ó jaj…” „egy utolsó menet”  
„ennyi erotika elég lesz hetekre…”–
 
súgtad s bensőd tikkadtan remegett
lelked kusza akár egy szennyes-halom 
nagymosás előtt hétvégén szombaton 

mese az öreg halászról

az öreg halász 
csüggedten dobta vissza 
a tengerbe a picinyke aranyhalat
s közben arra gondolt hogy felesége
ismét zsémbelődve fogadja majd
ha üres csónakkal megy haza
– s igaza lett…
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Kisida Erzsébet

A magatartásért való felelősség

Az emberi életnek megvan a rendje. Az 
embernek a társadalomban való helye, szere-
pe, továbbá az állampolgár és a társadalom 
az egymáshoz való viszonyának megvannak 
az általános, illetve az állandó érvényű sza-
bályai. Ha keressük az összefüggéseket, aka-
ratlanul is felvetődik a kérdés: mi tette nagy-
gyá a hajdani Római Birodalmat, tisztelettel 
övezetté a polgárait? A történetíró szerint az 
adott történelmi helyzet, a jogász szerint a 
jog rendje, a politológus szerint a nagy csá-
szárai, politikusai, államférfijai. A minden-
napi megélhetéséért dolgozó polgár szerint a 
szorgos munkával értéket teremtő római pol-
gárok igyekezete. De, még pontosabban meg-
közelíthető a válasz, ha azt fogadjuk el, hogy 
az összes tényező együttes eredménye emel-
te Rómát világhatalmi rangra. A hagyomány 
szerint, az ókori Róma, az akkori 3000 család 
élete a Palatinuson, a Romulus által osztott, 
családonként 2500 kvadrát méretű telkeken 
kezdődött. Ezeken a szűk területeken, ahol 
a létfeltételhez elengedhetetlen, a víznye-
réshez szükséges kutak megközelítéséhez is 
szűk (gyalog)utacskák vezettek, szükségsze-
rűen rendnek kellett lennie, olyan rendnek, 
amely biztonságot jelentett. Az adott helyzet 
megkívánta a polgár felelősséggel járó ma-
gatartását, életvezetését. A kiegyensúlyo-
zott közösségi élet feltétele elsődlegesen az 
együttélés szabályainak betartása, a tisztes-
ség, az egymáshoz való korrekt viszonyulás 
kellett legyen. A „falakon belül” az élet rend-
je mindenkitől jóhiszemű, elvárt magatartást 
kívánt meg. Idővel a polgárok elkötelezettsé-
gével szerzett általános érvényt magának, a 
máig tisztelettel övezett Ulpianus regulája. A 
„honeste vivere…”, azaz a tisztességesen élni, 
mást meg nem sérteni, mindenkinek megad-
ni azt, ami őt megilleti norma olyan mérték-

tartó, értékhordozó, legalapvetőbb szabály, 
amelyet sem a polgárok, sem a hatalmon 
lévők nem szeghetnek meg következmények 
nélkül. Az ulpianusi „mást meg nem sérteni” 
elvárt magatartás olyan erkölcsi értéket hor-
doz, amely szerint a magatartás nem csupán 
valakivel szembeni passzivitást kíván, hanem 
a „mások”, tehát „mindenki” jogainak tisz-
teletben tartása iránti kötelezettséget fogja 
át. Az emberi méltóság iránti elkötelezettség 
mint erkölcsi érték, azáltal, hogy az ember 
nem válhat sem önmagához, sem ember-
társához méltatlanná, segíti a magatartás 
iránti felelősség érvényesülését azzal, hogy 
a törvény iránti tisztelet megalapozza az ál-
lampolgár elkötelezettségét a közösségi élet 
rendje iránt. A hatalom gyakorlói azonban a 
törvény érvényesítésével tartják fenn a tár-
sadalom rendjét, békéjét, biztonságát, illetve 
alapozzák a döntéseiket. A társadalom és a 
jog rendjében érvényt szereznek maguknak 
azok a klasszikus erkölcsi regulák és általános 
érvényű alapelvek, amelyeket nem koptat el 
az idő, nem veszítik el a létjogosultságukat. 
Így, máig érvényes alapelv, amely szerint „a 
törvény a polgár, a személy, az egyesek érde-
keit hivatott megvalósítani és értékeit meg-
óvni”. A jog rendje által védett értékek és ér-
dekek vonatkozásában szükséges figyelembe 
venni, hogy a jogalkotó a jogi normák tartal-
mi meghatározásával, a következmények, a 
joghátrányok kilátásba helyezésével várja el 
az állampolgártól a felelősség iránt elkötele-
zett magatartást, cselekvést. Fontos utalnom 
rá, mert az összefüggések okán jelentőség-
gel bír Papinianus: Quae facta… normája, 
amelynek értelmében az erkölcsileg tiltott 
magatartásnak nem lehet jogkeletkeztető ha-
tása, jogilag nem minősülhet facerének, rele-
váns aktusnak.

A történelem faggatása
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Az erkölcsi normák iránti elkötelezettség, 
a törvény iránti tisztelet, továbbá a törvény 
betartása iránti felelősséget hordozó jogi kö-
telezettség a régmúlt idők jogrendszerében 
kiérlelődött, és folyamatossággal bíró álta-
lános érvényű kötelezettség. Abból a sajátos 
viszonyból következően nyer stabilitást ez 
a kötelezettség, hogy a jog rendje iránti kö-
zömbösség, a jog szabályainak megszegése 
törvénysértést eredményez, amely a társa-
dalom rendjének, egyensúlyi állapotának 
vesztéséhez vezet. A nép szava Isten szava – 
fogalmazta meg tömören Petőfi Sándor. Ko-
runkban, a demokratikus államokban a nép 
választ, szavaz arra, hogy önmaga helyett kit 
küldjön az Ország Házába, hogy a nemzet 
sorsát rendezze. Akiket a nép maga helyett 
küldött el, felelősséggel tartoznak a megbí-
zóiknak. A ráruházott hatalommal csak élni 
szabad, de visszaélni nem. Akik visszaélnek 
a jogaikkal, a szó nemes értelmében nem 
szolgálatot teljesítenek, hanem a nép felett 
hatalmat gyakorolnak (azt gondolva, hogy 
felettük nem áll hatalom), azok súlyos fele-
lősséggel tartoznak, és a felelősségre vonás 
messzemenő következményeket von maga 
után. Az elmúlt időszakban végbement 
uralkodás, rablógazdálkodás eredményét 
már egyértelművé teszik a társadalmi fo-
lyamatok. A tényleges gazdasági, pénzügyi 
állapotok még nem ismertek, csak következ-
tetni lehet rájuk. Az eredmény csak később 
jelentkezik. Ha közismertté válna a tényle-
ges helyzet, az ország valódi állapota, illetve, 
hogy ennek az ország-prédának milyen kö-
vetkezményeit kell majd viselnünk, bizony-
nyal reménytelenné, kilátástalanná válna a 
jövőnk. A jelen helyzetben értetlenül állnak 
a probléma előtt: hogyan történhetik meg, 
hogy erkölcsi és jogi felelősség nélkül ilyen 
mélypontra, kiszolgáltatott, reményvesztett 
helyzetbe került az ország. Pedig az állam-
polgárok jelentős részét az életigenlés, a min-
dennapok tevékenysége körében a szorgos-
ság, az igyekezet, a biztonságot, a jövőt építő 
törekvés, a törvény iránti tisztelet jellemzi. 

De nem lenne tárgyilagos a hivatkozás, ha 
figyelmen kívül maradna az ellenpóluson 
érvényesülők „happy” életmódja, gondtalan 
jövőjük. Az aktualitás okán, ismét a poétára 
hivatkozom: „…Marad még asztalán,/ S mienk 
a maradék.”//…Ismét magához int,/ S mi nyaljuk 
boldogan,/ Kegyelmes lábait.” (Petőfi Sándor: A 
kutyák dala)

Végtelenül jó időben, szinte időzítetten 
robbant be a gazdasági világválság. Semmi 
mást nem kíván a jelenlegi helyzet, mint a 
mindenkori világválságra való hivatkozás. 
Azoknak a hatalmat gyakorlóknak, akiknek 
nagy a felelősségük, mert tönkretették az 
országot, most az az elsődleges feladatuk, 
hogy minden nyilvánosság előtti mondatot 
(csak erre kell koncentrálniuk) azzal kezdjék, 
hogy: „a gazdasági világválság idején…,” 
„annak okából…, következtében, hogy…” 
stb. Ezzel az üres hivatkozással minden fe-
lelősséget igyekszenek lefedni. Sajnos, a 
társadalomnak még mindig van olyan réte-
ge, amely hiszékeny, gondolkodás, értékelés 
nélkül elfogad mindent, amit valamilyen 
módon körbemagyaráznak. Igen, azt a hatal-
mon lévők és érdekkörükbe tartozó pozício-
nált személyek pontosan tudják, hogy ők tet-
ték tönkre az országot, de igen nagy gondos-
sággal táplálják az állampolgárok tudatába, 
hogy a világválság az oka az összeomlásnak.

Ebben a helyzetben az a diszharmonikus 
elem, hogy akiknek annyi vagyonuk van, 
hogy sokáig tart összeszámolni, döntenek 
az állampolgárok megélhetését erősen érintő 
gazdasági, pénzügyi, munkavállalási, egész-
ségügyi, szociális és mindenféle, az élette-
rüket és boldogulásukat, megélhetésüket 
befolyásoló, meghatározó, őket megillető 
jogokban és kötelezettségekben. A hatal-
mon lévők, akiknek megközelítőleg sincs 
fogalmuk, hogy mit jelent munkabérből, 
vagy munkanélküli támogatásból, esetleg 
segélyből megélni, könnyed eleganciával is-
mételten, folyamatosan nyomják azoknak az 
állampolgároknak a vállára, akik a minden-
napi megélhetésükért a reggeltől estig tartó 
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munkájukkal dolgoznak meg. Az adókat, 
az elviselhetetlen terheket azoknak nyom-
ják a vállára, akiknek a napi megélhetésük 
veszélyben forog, a jövőjük kilátástalan és 
reménytelen. A tisztességes magatartáshoz 
elégtelen, de még csak a józan érveléshez is 
súlytalan az elcsépelt, silány mentegetőzés. 
A „ja, hát, .„ jókor, jó helyen kell” (születni, 
lenni, érvényesülni… stb.) magyarázkodás 
etikátlan, mert az ország rendjét, a jövőjét 
nem lehet üres, tartalmatlan szlogennel elüt-
ni, mert ez a tisztesség kategóriájába tartozó 
norma, amely felelősséget von maga után. A 
tisztesség az állampolgárok mindennapjai-
nak és jövőjének a záloga. 

Ami felfelé nem hág, lefelé süllyed – írja 
Kölcsey. Ezért nem közömbös számunkra, 
hogy jó ideje lefelé süllyed az ország sorsa, 
a szakadék felett táncol a jövőnk. Az antik 
római diktátor hangoztatta: cirkuszt és ke-
nyeret a népnek. Majdnem tisztességes volt, 
a cirkuszhoz kenyeret is adott. Nekünk csak 
a cirkuszból jut, de abból bőven. A politi-
kai hatalom nem tudja elválasztani a formai 
elemeket a tartalom lényegétől, a lényeget a 
lényegtelentől, a jót a rossztól, a tisztességet 
az álnokságtól, a becsületet a galádságtól, és 
nem tud megfelelni a vele szemben támasz-
tott, törvény által meghatározott követelmé-
nyeknek. Az állampolgárok élete kilátástala-
nul kopik, tehetetlenül tengődik a nép, és a 
jövőt kutató tekintetek a semmibe vesznek. 

Baj van! – ezt a hatalom urai tudják. Meg 
kell oldani a problémát, de nem tudják meg-
tenni. Közel hét éve ismétlik, hogy mit kell 
tenni, hogyan kell megoldani, miként kell 
csinálni. De ennél előbbre nem jutottak. 
Nem jutnak, mert az emberi értékek, a leg-
alapvetőbb erkölcsi normák: a tisztesség, a 
becsület, az emberi méltóság elfogadása és 
minden egyéb pozitív jellemvonás hiányzik 
belőlük, mert a gondolkodásuk az emberi ér-
tékektől távolságot tart, mert az emberség hi-
ányzik az ország sorsáért, a nemzet jövőjéért 
felelős hatalom tagjaiból. Nem állíthatom, 
hogy kihalt az erény, a törvény megtartása 

iránti elkötelezettségük, mert nem is voltak 
felruházva erkölcsi értékekkel, nem ismerik a 
tisztesség normáit, mert ők az ún. szocialista 
embertípus egyedei, ténylegesen a diktatúra 
tenyésztett példányai. Ebből következően, 
nem tudnak különbséget tenni még csak a 
formai elemek és tartalmi tényezők között 
sem. Úgy vélik, ha elmondják, hogy valamit 
meg kell tenni, akkor már elvégezték a fel-
adatot. Az utóbbi időben, noha a kapkodás, 
a ziháltság napról napra nő, a törvényen felül 
helyezték magukat. Az „ember” fogalom 
kritériumának ennyiben tudnak megfelelni. 
Abban a végzetes tévedésben élnek, hogy 
minden ember ilyen tudati szinten él. Nem 
ismerik a klasszikus erkölcsi értékeket, a leg-
alapvetőbb normákat, azt, hogy mi teszi az 
embert emberré, hogy mit fog át az emberi 
méltóság, és hogyan kell ahhoz viszonyulni. 
Következésképpen azt sem tudatosítják, sőt 
kizárják, hogy a magatartásukért felelősség-
gel tartoznak. Erkölcsi és jogi felelősséggel 
tartoznak a népnek. A megtörtént dolgokat 
nem lehet meg nem történtté tenni, a nem-
zet sorsa iránti felelőtlenség következménye-
it évtizedeken át sem fogja tudni a jobbik 
szándékú kormány sem helyrehozni. Pedig 
a nemzetünk tagjai jóravaló, tisztességes 
polgárok, akik még Tiborc panaszai közben 
sem veszítették el emberségüket. Naponta 
emberfeletti erőfeszítéssel fáradoznak, hogy 
kenyér kerüljön a család asztalára. Ezt sem 
lehet hosszú ideig következmények nélkül 
folytatni. 

A morális alapok, az erkölcsi értékrend 
szilárdsága, a törvény iránti kötelezettség 
okán indokolt hivatkoznom, és az összevetés 
megkívánja visszautalnom a régmúlt, „fala-
kon belüli” életre. Az antik Róma a város 
védelmi életére berendezkedett katonai, tár-
sadalmi szervezetként működött, és ezáltal a 
fegyveres férfiak a közélet fontos szereplőivé 
váltak. Ebben a közrendet meghatározó nor-
mák és a római polgár viszonyában jelentős 
szerepet töltött be a közélet szereplőinek er-
kölcsi normája, életvezetésük példamutató 
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volta. Róma közéleti jellemzőinek taglalása 
nélkül figyelemre méltó a hatalmon lévők 
magatartására való utalás. A tisztségviselők-
nek, a közéleti szerepet betöltött polgároknak 
a normák iránti tiszteletük, annak önkéntes 
elfogadása, egyértelműen és elengedhetetle-
nül maga után vonta Róma polgárainak elis-
merését, amely azzal a (hasznos) eredmény-
nyel járt, hogy a magatartásuk mintaként 
szolgált, követetté vált. A római közélet ér-
tékrendjének jellemzője III. Valentinus (Kr. 
u. 429-ben meghozott) törvénye. Eszerint az 
uralkodót kötelezik a törvények. Tekintélye 
a törvények tekintélyétől függ. Az uralkodók 
a hatalomnál fontosabbnak találták, hogy 
hatalmukat alávessék a törvényeknek, ame-
lyek azt parancsolják meg, aminek megtar-
tása rájuk is kötelező volt. Az az uralkodói 
attitűd, amely szerint a törvényt „illik be-
tartani” mindazonáltal, hogy nem volt olyan 
hatalom – a természetfölötti hatalmakon kí-
vüli –, amely Rómában, illetve Rómától ezt 
számon kérhette volna, mégis egyértelművé 
tette a kötelezettséget. Róma a tisztesség 
okán, mintegy kötelezettségként betartotta a 
paktumokat, az erkölcs rendje szerint. Ebből 
a sajátos viszonyból következtethető, hogy 
milyen az értékrendbeli összefüggés, illetve 
milyen jellegű a kapcsolat a jog és az erkölcs 
normája között. Ez a norma az erkölcsi ér-
tékek megalapozottságán érlelődött magas 
szintűvé, és vált mélyen elkötelezetté. Azóta 
is általános érvényű norma, amely szerint az 
emberi magatartás mércéje, a közösségi élet 
alapja az erkölcs, amelyre épül a jog rend-
je. Az államhatalom és a polgárai közötti 
egyensúlyi állapot megkívánja a kölcsönös, 
egymás iránti elkötelezettséget, amely az ál-
lampolgárok javát szolgálja.

A demokratikus állam jogrendjében ál-
lami intézményrendszerek és az állampol-
gárok jogérvényesítése, a jogok gyakorlása 
és a kötelezettségek teljesítése egységben, 
egymással összefüggésben áll. A jogsértő, 
a felróható magatartást a felelősségre vonás 
követi. A jogérvényesítés/jogérvényesülés ér-

dekében a felek elvárást támasztanak egymás 
iránt, és felelősséget tanúsítanak egymással 
szemben, azt a felelősséget, amely mind a 
jogok gyakorlásában, mind a kötelezettségek 
teljesítésében megnyilvánul. A közép-kelet-
európai országokban, a XX. század végén, a 
diktatórikus állam- és jogrendszer megszű-
nését követően, a demokratikus államrend-
ben a törvényhozói, a végrehajtói és a bírói 
hatalom különválasztása eredményeként, a 
sok változás között az államhatalom végre-
hajtó szerveinek és polgárainak egymáshoz 
való viszonya új értéket, demokratikus jog-
rendet kapott, és a korábbitól eltérő tartal-
mat nyert. Az utóbbi években azonban, a 
jogérvényesítés torzulásai indokolják, hogy a 
közhatalmi szervek és az állampolgárok egy-
máshoz való viszonyára, továbbá a hatalom-
mal való élés, illetve a visszaélés sajátossága-
ira és összefüggéseire utaljak. A közhatalmi 
szervek tevékenységük gyakorlása során el-
sődlegesen a jogszabályt kötelesek betartani, 
a magatartásukért felelősséggel tartoznak. 
Elsődleges kötelezettség, hogy a joggal he-
lyesen kell bánni, a jogi alapelveket be kell 
tartani, az emberi méltóságot feltétlen tisz-
telet illeti meg. Az államhatalom végrehajtó 
szervei és intézményrendszere a ráruházott 
jogok és kötelezettségek gyakorlása során, a 
tevékenysége ellátása körében, a törvény be-
tartása iránt fokozott felelősséggel tartozik, 
mert a néphatalom letéteményeseivel szem-
ben magasabbak az elvárások, mint az álta-
lában elvárható magatartás. Az alkotmány 
rendelkezése szerint, az Alkotmánybíróság 
határozata értelmében (ld. Alk. 8. § (1) bek. 
és a 64/1991. (XII. 17.) AB hat.), az alapjogok 
tiszteletben tartására és védelmére vonatko-
zó kötelezettsége nem passzív magatartást, 
hanem aktív, tevékeny cselekvést kíván. A 
velük szembeni elvárás nem merül ki abban, 
hogy az államnak tartózkodnia kell a jogok 
megsértésétől, hanem magában foglalja azt 
az elvárást is, hogy gondoskodnia kell az ér-
vényesítésükhöz szükséges feltételekről. A 
jog társadalmi rendeltetésével összeegyezte-



33

tendő módon való joggyakorlás megkívánja, 
hogy a társadalmi rend alapját biztosító tör-
vényeket nem csupán az állampolgároknak, 
hanem az államhatalom végrehajtó szer-
vének és a képviseletében eljáró, a közjogi 
funkciót betöltő tisztségviselőknek szintén 
be kell tartaniuk. A közhatalmi szervekkel, 
az állam képviseletében eljáró személyekkel, 
illetve a közjogi funkciót betöltő tisztségvi-
selőkkel szemben, éppen a rájuk ruházott 
hatalomból fakadóan, magasabb az elvárás. 
A hatalom képviselői és az állampolgárok kö-
zötti egyensúlyi állapot megtartása szintén 
ezt az elvárást kívánja meg. Az állampolgá-
rokkal szembeni kötelezettség a megélhetési 
feltételeinek, életviszonyaik rendezettségé-
nek megfelelő szintű állapotát teremteni, 
megtartani és garantálni. Az állampolgárok 
elvárása szerint, a jogokat nem elég csupán 
törvénybe foglalni, hanem következetesen 
érvényesíteni kell. 

Amennyiben az államhatalom végre-
hajtó szerve a törvény kötelező normáját 
magára nézve nem fogadja el, vagy nem 
tartja be, úgy a felelősség okán a következ-
ményeit viselnie kell. A közhatalmi szervek 
tevékenysége a jogállamban azáltal teljesedik 
ki, hogy a jogban meghatározott funkció-
it maradéktalanul betölti, a meghatározott 
korlátok között, a polgárok számára megis-
merhető és kiszámítható módon működnek. 
A tevékenységek gyakorlása során szükséges 
bölcsességgel rendelkeznie, olyan stratégiát 
alkalmaznia, amely segíti a polgárokat célja-
ik elérésében. A kiegyensúlyozott kapcsolat-
rendszerben szükséges az állam részéről úgy 
a polgárok jóakaratú igyekezetéhez, mind a 
kritikai vagy jobbítás iránti törekvéséhez, 
továbbá a közösségek munkájához támoga-
tást nyújtani, problémamegoldási készséggel 
közelíteni, és mindezt a törvényes rend sza-
bályainak tiszteletben tartásával kell csele-
kednie. Az állampolgárok jogainak védelme 
érdekében elengedhetetlenül fontos, hogy az 
állam a hatalomgyakorlás jótékony eszközé-
vel érzékenyen és hatékonyan bánjon. 

Mindössze egy gondolat erejéig indokolt 
hivatkoznom a tényekre, hogy nagyobb ösz-
szefüggésben érzékelhetővé váljon a jog lé-
nyege, amelynek érvényesítése befolyásolja 
mind a társadalmi viszonyok mibenlétét, 
mind az állampolgárok magatartásának a 
joghoz való viszonyát, valamint az államha-
talom és polgárai egymás közötti kapcso-
latrendszerét. A törvény végrehajtásának 
értékelése körében több összefüggésben 
megközelíthető a társadalmi élet rendje és 
az állampolgár törvényhez való viszonya. 
Az emberi méltóság és az azt övező jogok és 
kötelezettségek is – mind elméletileg, mind 
gyakorlatilag – összetartozóan, együtthatá-
sukban jelennek meg. Az ember az önmaga 
emberi méltóságában abszolút alany, amely 
státusz a jogkövető, normatisztelő magatar-
tás iránti elvárást hordozza oly módon, hogy 
az állampolgár nem csupán a jogviszonyok 
alanya, hanem egyben kötelezettje is. Ez a 
legalapvetőbb erkölcsi és jogi szabály, amely-
re épül a többi norma. Egyértelmű továbbá, 
hogy ebben a viszonyban a kapcsolatrend-
szer több komponensű összefüggést takar 
annak következtében, hogy a törvény jogvi-
szonyokat rendez; az állampolgár magatartá-
sa és a jog érvényesítése szükségszerűen ösz-
szekapcsolódik. Mindazonáltal, a személy, az 
állampolgár soha sem lehet a jogviszonyok 
tárgya, hanem minden helyzetben, az em-
beri méltóságában jelen valóan, cselekedete-
iben megnyilvánultan, csakis a jogviszonyok 
alanya lehet.

A társadalmi viszonyok rendjében, a tör-
vény érvényesítése/érvényesülése és az ál-
lampolgár törvénytisztelő magatartásának 
összhangja eléréséhez, illetve a konszenzus 
megteremtéséhez az államhatalom végrehaj-
tó szervének bölcsességre és mértéktartásra 
van szüksége. Következetesen szükséges 
érvényt szerezni a társadalmilag elvárt ma-
gatartásnak: a törvény rendelkezéseit oly 
módon értelmezni és alkalmazni, hogy a 
„joggal helyesen bánni” norma ne sérüljön. 
A törvény szellemének következetes érvé-
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nyesítése, továbbá a társadalmi folyamatok-
ban a béke, a rend, a biztonság megteremtése 
és megőrzése olyan elengedhetetlen követel-
mény, amelynek megtartása iránt a végrehaj-
tó hatalom fokozott felelősséggel tartozik. A 
társadalmi folyamatok meghatározott szaka-
szában már nem elvárt magatartásként, ha-
nem sürgető követelményként jelenik meg a 
helyes jogérvényesítés, mert a politikai hata-
lom a nemzet jövőjéért tartozik felelősséggel. 
Annak okán indokolt hangsúlyt adni ennek 
a kritériumnak, mert a társadalom életének 
megvan a sajátos, benső rendje, törvényszerű 
működése, amelyet következmények nélkül 
nem lehet sem figyelmen kívül hagyni, sem 
megzavarni; pontosabban ez a kötelezettség 
fokozott felelősséget hordoz. Az államhata-
lom végrehajtó szervei és intézményrend-
szerei ennek tudatával gyakorolja a jogait, 
és annak érdekében cselekszik, hogy a nép-
hatalom által ráruházott kötelezettségeket 
teljesítse. Az állampolgár, illetve az államha-
talom és a jogrend egymáshoz való viszonyá-
ban nem csupán megteremtenie szükséges, 
hanem meg is kell tartani az egyensúlyi álla-
potot, mert ennek híján értékvesztés, jogsé-
relem következik be. 

A jogrend azáltal szolgálja a társadalom 
békéjét és biztonságát, hogy polgárai joga-
it és törvényes érdekeit szabályozza. Az ál-
lamhatalom végrehajtó szerveinek és intéz-
ményrendszerének biztosítania szükséges a 
társadalom zavartalan működését, továbbá 
szükséges azt garantálnia. Elengedhetetlen 
követelmény az alkotmányos alapelvek, a 
jogrend, a törvények betartása és betarttatá-
sa. Ez a követelmény a szociális intézmény-
rendszer megfelelő szintű működtetését kí-
vánja meg, továbbá azt az elvárást is magában 
foglalja, hogy a szellemi, a kulturális értékek 
és javak védelmének teret biztosítson, a nem-
zeti hagyományokat ne csupán formailag, 
hanem tartalmában mély elkötelezettséggel 
ápolja. A társadalmi viszonyok elemzése és 
a jogrend érvényesülésének értékelése azt a 
következtetést alapozza meg, hogy ameny-

nyiben az államhatalom gyakorlói, a tiszt-
ségviselők, a politikai hatalom képviselői a 
saját és az állampolgárok közötti egyensúlyi 
állapotot megbontják, vagy nem jogszerűen 
őrködnek a stabil állapot felett, az egyrészt 
jogsértést eredményez, másrészt a következ-
mények az erőszakot vonják maguk után. Az 
a társadalmi jelenség már nem a demokrati-
kus jogállam sajátja, mert nem egyeztethető 
össze a demokrácia elveivel, értékrendjével. 
Ugyanis a demokrácia értéktartalma két-
oldalú viszonyt határoz meg: a néphatalom 
átruházása jogot biztosít a politikai hatalom-
nak; olyan jogot, amellyel élni kell, de nem 
szabad visszaélni. A hatalomgyakorlás nem 
vonhatja maga után azt a következményt, 
hogy a népszuverenitás elve sérüljön. Az 
állampolgárok által átruházott hatalomnak, 
a nép akaratának és az államhatalom intéz-
ményrendszerének az egyensúlyi állapo-
tát a jogok gyakorlásának mértékletessége 
biztosítja. Amennyiben az államhatalom 
végrehajtó szerve nem felel meg az alkot-
mányos alapelvi követelménynek és a tör-
vény által ráruházott kötelezettségnek, úgy 
alkalmatlanná válik a funkciója ellátására. A 
társadalmi viszonyok értékelése arra enged 
következtetni, hogy amennyiben a társada-
lom egyensúlyi állapota sérül, annak oka 
egyrészt, hogy az államhatalom végrehaj-
tó szerve részéről hiányzik a demokratikus 
jogállam értékrendjének elfogadása iránti 
készség, illetve érvényesítés, továbbá a jogok 
gyakorlása feltételeinek biztosítása. Másrészt 
az állampolgárok részéről hiányzik a helyes 
magatartás, a fokozott mértékű felelősség 
iránti elkötelezettség. Ezzel szorosan össze-
függ az a tényező, hogy az állampolgárnak 
a jog rendjéhez való viszonyát befolyásolja a 
demokratikus államhatalom helyes jogérvé-
nyesítési tevékenysége vagy annak hiánya. 
Ugyanis az államhatalomnak olyan morá-
lisan magas szinten szükséges garantálnia a 
jogrend érvényesítését, hogy a polgárai elkö-
telezettséget érezzenek iránta. A két tényező: 
egyrészről az államhatalomnak a társadalom 
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rendje, biztonsága iránti garanciája, másrész-
ről az állampolgároknak a törvény betartása 
iránti elkötelezettsége, olyan két póluson 
nyugvó, együttható tényező, amelyen a tár-
sadalmi viszonyok rendezettsége, az állam és 
polgárai közötti kiegyensúlyozott állapota, a 
rend megteremtése és megtartása nyugszik. 
A konszenzus nem csupán eszköze, hanem 
elengedhetetlen feltétele is az állampolgárok 
és a hatalom közötti kiegyensúlyozott (vagy 
legalább) elfogadható kapcsolatának. Az 
egyensúlyi állapot megteremtésére törekvés 
során számos területen szükséges lehetősé-
geket biztosítani, de legalapvetőbb szabály 
az állampolgári jogok biztosítása, a törvény 
betartása, az iránta való felelősség mint el-
sődleges kritérium.

A diktatúra utáni időszakban életre hívott, 
a politikai hatalomért való felelősség vissza-
állította a jogállam alapértékeit, a független-
séget, a demokráciát és a jogrendet. Az al-
kotmányosságot biztosító jogállam célja kell, 
hogy legyen a demokrácia keretében a rend 
és a biztonság megalapozása és megtartása. 
Ez nem egyoldalú „intézkedés”, hanem az 
állampolgárok együttműködésével és egyet-
értésével maradéktalan megvalósítást kívánó 
tevékenység. A demokratikus állam törvé-
nyei nem lehetnek öncélúak, hanem polgárai 
érdekében életre hívottak, elsődlegesen az 
alkotmányos alapjogok, az emberi méltósá-
got övező személyiségi jogok garantálásával 
és közvetlenül vagy közvetve minden jog (és 
kötelezettség) érvényesítésével. Az állampol-
gárok részéről a politikai hatalomra történt 
jogok átruházásnak ellenértéke a jogok ma-
radéktalan betartása és a jogokkal vissza nem 
élés kötelezettsége. Erkölcsi elkötelezettség-
gel és a törvény érvényesítése iránti mély fe-
lelősséggel a hatalomnak úgy kell elfogadnia 
a ráruházott jogokat, hogy a köz érdekét, a 
társadalom javát szolgálja, illetve annak ér-
vényt szerezzen. A hatalom gyakorlójának 
olyan felelősséggel kell gondoskodnia a jo-
gok érvényesítéséhez szükséges feltételekről, 
hogy a jogsértést megelőzze, illetve annak 

következményei megszüntetéséhez kellő 
jogorvoslati lehetőséget biztosítson. Az ál-
lamhatalom végrehajtó szerve úgy tartozik 
felelősséggel a hatalom tisztességes gyakor-
lásáért az állampolgároknak, mint ahogy az 
állampolgárok joga a hatalommal való visz-
szaélésért a felelősségre vonás. A kétpólusú 
egyensúlyi helyzete megbillenése esetében 
az egyensúlyi állapot helyreállítása elsődle-
gesen konszenzust kíván abból következően, 
hogy a társadalom tagjai, a szavazópolgárok 
a maguk felett elismert államhatalmi intéz-
ményrendszert jogokkal és kötelezettségek-
kel ruházták fel. Amennyiben a demokrati-
kus jogállamtól idegen eszközök érvényesíté-
sével gyakorolja a hatalmát, annak egyenes 
következménye az állampolgárok jogsérelme 
és a jogfosztottsága. Ahhoz, hogy az állam 
a funkcióiját maradéktalanul ellássa, az a 
kötelezettség terheli, hogy a polgárai érde-
kében a törvényességet betartsa és betartas-
sa. Amennyiben a végrehajtó hatalomnak 
nem elsődleges célja a jogérvényesítés iránti 
kötelezettsége, ennek körében az állampol-
gár jogai gyakorlásának biztosítása, esetleg 
helyette az önös érdekei érvényesítése jut-
na túlsúlyba, úgy az egyensúlyi állapot ki-
egyenlítése végetti küzdelemben valamelyik 
fél erőtlenné válna. 

A hatályos jog rendje értelmében nem vált-
ható le a miniszterelnök, nem hívható vissza a 
kormány és nem oszlatható fel a parlament. 
Nincs sok esély a variációra, nem marad más 
lehetőség, mint az iránti felelősség, hogy az 
állampolgárok bölcsességgel hozzák meg a 
következményekkel járó döntéseiket. Okulva 
a megtörténtekből, azt minden állampolgár-
ral tudatosítani szükséges, hogy még fokozot-
tabban, megfontoltabban kell a döntéseiket 
meghozniuk. A felelősség abban áll, hogy az 
állampolgár úgy az európai uniós szavazáson, 
mint az országgyűlési, illetve önkormányzati 
választásokon megfelelő helyre jelölje be az 
„X”-et. Ez mindenkinek önmaga, a polgár-
társai és a nemzet iránti olyan kötelezettsége, 
amelyért felelősséggel tartozik. 
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Bordás-Giesz István

A kárpátaljai revízió előzményei

Katonai akciókról hallva, legelőször támadó jellegű eseményekre szoktunk gondolni. 
Kárpátalja 1939-ben a magyar honvédség katonai akciójának „áldozata lett”, valójában 
ez az offenzíva védekező lépés volt Magyarország részéről. A szálak az I. világhábo-
rú végéig nyúlnak vissza. 1918. október 3-án Tusár cseh nemzetiségű képviselő a bécsi 
Reichsratban a magyar vármegyék lerohanását követelte. Hozzátette, hogy ez pillanat-
nyilag nem lehetséges, mert „katonánk nincsen, ám a nagyhatalmak kényszeríteni fogják a 
magyarokat az engedékenységre”.1 Ezt követően 1918. november 9-én Ungváron megalakult 
a magyar–ukrán néptanács. Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros vármegyék ruszinok lak-
ta részeiből megalakították Ruszka Krajnát mint autonóm kormányzóságot. Területén 
a közigazgatástól a közoktatáson át a vallásgyakorlásig az önigazgatási elv érvényesült, 
megadva a nem ruszin népességnek is a kulturális autonómiát. Az itteni hatalmas kincs-
tári birtokokat is a ruszin nemzet tulajdonába adták. Példának szánták ezt az önkormány-
zati törvényt. Azonban ez csak körvonalaiban és elveiben valósulhatott meg. 1919. január 
12-én a cseh-szlovák katonaság bevonult Ungvárra. Április 28-án találkozott egymással 
a román és a cseh-szlovák haderő Munkácson. Majd május 5-én az utolsó magyar had-
osztály is elhagyta ezt a területet. A Saint-Germain-en-Laye-beli békeszerződés 1919. 
szeptember 10-én úgy döntött, hogy ezt a területet széles körű autonómiával a majdani 
Csehszlovákiához csatolják. Féltek, hogy ezen a területen keresztül kapcsolatba kerülhet 
egymással a magyar és az orosz Vörös Hadsereg. (A Magyar Oroszok Amerikai Nép-
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tanácsa is döntést hozott 1918. november 12-én a scrantoni kongresszuson.) Az 1919-es 
amerikai békedelegáció határjavaslata alapján azonban Ruténföld Magyarország terüle-
téhez tartozott volna. Északkelet-Magyarország, a későbbi Kárpátalja elnevezésű terület, 
Csehszlovákia legkeletibb, leginkább elzárt része lett. A rutén autonómia elodázása miatt 
a „cseh-szlovák” nyelv lett Kárpátalja hivatalos nyelve.2

 A Kárpátalján többségben levő „kisoroszok” magukat ruszinoknak nevezik, míg magya-
rul és latinul rutén a megnevezésük. Származásukat tekintve keleti szlávok, azonban 1242 
után bekövetkezett nagyobb méretű Északkelet-Magyarországra történő bevándorlásuk után 
történelmileg, kulturálisan és gazdaságilag a magyarsághoz kapcsolódtak.3A XVIII–XIX. 
századtól kezdve, Közép-Európa más kis nemzeteihez hasonlóan, a nemzetté válás útjára 
léptek. 1864-ben a „Karpatskaja Rus” népe a magyar kormány jóváhagyásával himnuszt is 
alkotott magának.4 Ez a nép, a Magyarország más tájain élő népességekhez viszonyítva, ma-
gas fokú védettségben érte meg a XX. századot. 1938-ban az itt élő ruszinok kiadtak egy 
önmagukat ismertető propagandaanyagot Podkarpatskii Rusiny címmel (szerzője Dr. Stefan 
Aadrejevic Fencik). Ebben a kiadványban angolul és ruszinul is leírták a „Kik vagyunk mi?” 
fejezetben, hogy a „kárpátoroszok” (ruszinok) ősatyái már a magyarok Kárpát-medencébe 
való érkezése előtt Kárpátalja területén éltek.5 

A magyar külpolitika célja a többségében ruténok lakta Kárpátalja visszafoglalásával a 
következő volt: a kisantant gyűrűjének fölszakítása, a közös határszakasz létrehozása a ha-
gyományosan barátnak tartott Lengyelországgal, valamint ugyancsak tradicionális törek-
vésként: a Varsótól Rómáig, Budapesten áthúzódó tengely megteremtése. Gazdasági szem-
pontokat figyelembe véve a Kárpát-medence legcsapadékosabb területe ez a kárpátaljai terü-
let. Az itteni folyók ideálisan duzzaszthatóak. Ez egyrészt energiaforrás, másrészt az Alföld 
elengedhetetlen öntözővizét szolgáltathatja. Ezek voltak tehát a főbb politikai és gazdasági 
indokai a tervezett revíziós lépésnek.

Az autonómiára törekvő mozgalom 1936-tól mutatott aktivitást, és 1938-ban érte el tető-
fokát (mikor a lengyel, német és magyar részről dotált irányzatokat sikerült egységbe fogni). 
Ez év október 19-én alakult meg a kárpátukrán autonóm kormány, a magyar kormányügy-
nök Bródy Sándor elnöklete alatt. Ugyanis az 1919-ben megígért autonómiát ekkor, 1938. 
október 5-én kapta meg a ruszinság. A magyar kormány elérkezettnek látta tehát az időt, 
hogy Bródyn keresztül a csehszlovák kormánytól kárpát-ukrajnai népszavazást követeljen, és 
így elérje a terület visszacsatolását. 

A magyar katonai vezetésben már 1938-ban felmerült, hogy ha kell, akkor fegyveresen 
szabadítják fel Kárpátalját. Ehhez kért Lengyelországtól is katonai támogatást a magyar 
vezérkar. A lengyelek viszont csak szabadcsapatokat ígértek. Ezek több hullámban, változó 
létszámban kerültek bevetésre Kárpátalján, feladatuk propaganda- és szabotázsakciók vég-
rehajtása volt.6 1938 novemberében például egy 1000 fős lengyel „felkelő” csapat indult el 
Ungvár irányába.7 

Az 1938-as év döntő volt a magyar külpolitikai irányvonal szempontjából, a tapasztalt 
külügyminiszter, Kánya Kálmán lemondott posztjáról. Ennek a lépésnek „revíziós” oka volt. 
Kányáról ugyanis a „túlzott hazafiak” azt tartották, hogy a müncheni konferencia után Ma-
gyarország megkaphatta volna Szlovákiát Kárpátaljával együtt. Sőt, bizonyos pártpolitikai 
körök és a közvélemény is Róma és Varsó támogatásával, Berlin határozott tiltása ellenére 
vissza akarták foglalni Kárpátalját. Kánya ezzel szemben azt vallotta, hogy Kárpátalja ügyét 
Csehszlovákia bevonásával kell megoldani, ennek a nézetének adott hangot 1938 augusztu-
sában Bledben is.8 
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1936-ban titkos információ jutott el Budapestre Kárpátaljával kapcsolatban. Eszerint bár-
milyen konfliktusba „keveredne” Csehszlovákia, mely területi integritását veszélyeztetné, 
„az ukrán kérdés nyomban fel fogja ütni fejét”.9 1937-ben az akkor Párizsban székelő ukrán 
demokrata köztársasági kormány (célja a „szovjetorosz” kormány által fegyverrel meghó-
dított, önálló ukrán állam helyreállítása volt) propagandaminisztere 1937 februárjában azt 
nyilatkozta, hogy a majdani független Ukrajna hajlandó lesz „lemondani Ruszinszkóról”, ha 
a magyar állam a jövőben „kulturális autonómiát” ad Kárpátaljának.10 Tehát a Budapestre 
befutott bizalmas információk az ukrán aspirációkkal kapcsolatban igazaknak bizonyultak. 
Az ukrán kormány emigráns propagandaminisztere, Roman Smal Stocki, azzal a kéréssel 
fordult a magyar kormányhoz, hogy „propagálja” az ukrán eszmét, havi egy ukrán nyelvű 
adással a magyar rádióban, valamint tegye lehetővé az ukrán emigráció egyes vezetői számá-
ra, hogy évente három, illetve négy előadást tarthassanak valamely „magyarországi külügyi 
jellegű társaság vagy egyesület” rendezésében. Ez azért lenne lényeges Magyarország szá-
mára, fejtette ki Stocki, hogy az ukrán nemzeti állam megalakulása után Kárpátalja Magyar-
ország számára való átengedését az ukrán kormány megindokolhassa saját népe előtt.11 Pár 
héttel később az emigráns kormány kinyilvánította, hogy „ami Magyarországot illeti, az ukrán 
kormányzatnak nincsenek aspirációi a Ruthénföldre”.12

 Németország is érdekelt volt Kárpátalja ügyében, ezt tudatták Mussolinivel is.13 Adolf Hit-
ler Kárpátalját már úgy tekintette, „mintha az saját nemzeti területe” lenne.14 A Harmadik 
Birodalom ugyanis egy önálló Nagy-Ukrajna létrehozásában gondolkodott, ami a német ve-
zetőség szerint magába foglalta volna „Kárpát-Ukrajnát” is, továbbá Lengyelország ukránok 
lakta területeit. Ezt Magyarország tudomására is hozták, miszerint az önálló Ukrajnára azért 
lenne szüksége Németországnak, hogy a bekebelezett osztrák és szudétanémet „szociáldemok-
ratákat jóllakassák”. Tehát az NSDAP belső politikai ellenfeleit akarták „leszerelni” a majdani 
Kárpát-Ukrajnából behozott, óriási mennyiségű gabonával.15 A Szovjetunióban megjelenő Iz-
vesztyija újságban is publikáltak egy cikket Kárpátukrajna címmel. A cikk a hitleri Németország 
külügyi osztályának térképét ismertette. E szerint Kárpátukrajna része lett volna Ruténföld 
(Kárpátalja) is.16 Az 1938. október 26-án hatalomra került Augustin Volosin érdekei egybeestek 
Kárpátalja sorsát illetően a német érdekekkel. Ennek alapján Kárpátalja kiindulópontja lett 
volna – a kommunistáktól megtisztított – Ukrajna létrehozásának. Az úgynevezett Szics-gárda 
megszervezése is Volosin nevéhez fűződött, mely teljesen gyökértelen volt a ruszinok köré-
ben. A „Szics”-ek nagy része galíciai és lengyelországi emigráns, akiket Volosin ügynökei jól 
jövedelmező állások reményében toboroztak.17 Kárpátalja egész területén szervezkedtek, „csa-
pataikba” egy idő után már nőket is toboroztak. Az egész mozgalom megszervezését németek 
irányították, akik „horogkeresztes jelvénnyel” járták a falvakat.18 

1938 novemberében, Galícia ukránok lakta részein zavargások törtek ki, a karhatalommal 
szemben összetűzések folytak, valamint olyan hírek terjedtek, hogy egy „formális” felkelés 
fog kitörni ezen a területen, tehát nem spontán kezdeményezés.19 Ezalatt Kárpátalján egyre 
nagyobb számban jelentek meg Németországból és az Egyesült Államokból érkezett ukrán 
emigránsok. 

A müncheni egyezmény hatására, a belpolitikailag átalakult Csehországban német követ-
ségi titkárként működő Hoffmann Huszton tett látogatása és ez alkalommal adott estélye 
során „oly messzemenő jóindulattal és szimpátiával nyilatkozott a Ruténföldön máról holnapra létre-
hívott ukrán mozgalom és rezsim jövőjéről, hogy joggal feltehető ezek után, miszerint az új Csehország 
Németországnak ukrajnai érdekeltségeit (…) kész a legmesszebbmenőbb módon képviselni a Ruténföld-
nek ukrán célok szolgálatba állításával.”20 
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 Végre Bródy az október 25-i prágai közös minisztertanácson előállt (a magyar kormány) 
népszavazási tervével. Saját pártja is leszavazta, továbbá megfosztották miniszterségétől, 
majd vizsgálati fogságba vetették, felszínre került magyar kapcsolatai miatt. Bródy a prá-
gai minisztertanácson annak a határozott kívánságának adott hangot, hogy a rutén kérdés 
csak népszavazással juttatható kielégítő megoldáshoz. Indokolta ezt azzal is, mivel szerinte 
Ruszinszkónak déli és északi területre való szétszakítása által a rutén nép véglegesen elveszti 
életlehetőségeinek alapját, s így a csehszlovák állam keretén belül alávetettségbe süllyed. A 
prágai kormány kinevezte ezt követően a nyíltan ukrán szimpatizáns Volosin-kormányt, és 
katonai téren is elkövetett mindent, hogy a Ruténföldön kitört népi forradalmat elfojtsa, s 
ezzel a rutén nép önrendelkezési szándékát megakadályozza. 

A magyar és lengyel kormány az új cseh határokat csak akkor volt hajlandó garantálni, ha 
a szlovák, de főleg a rutén népszavazást elrendelik. Lengyelország és Magyarország diplomá-
ciai akcióba is kezdett a rutén önrendelkezési elv nemzetközi elismertetéséről. Ezt a célt szol-
gálta Beck lengyel külügyminiszter romániai látogatása, valamint Hóry András rendkívüli 
magyar követnek Becknél, illetve Lubienszky varsói külügyi kabinetfőnöknek Kánya Kál-
mánnál tett látogatása és tárgyalása is. Eközben a magyar propagandagépezet is működött, 
aminek eredményeképp először 386, majd ezt követően további 117 rutén község nyilvánítot-
ta ki csatlakozási szándékát Magyarországhoz.21 Az így kialakult helyzetben fogalmazódott 
meg egy magyar terv, amely szerint a nagyhatalmakhoz kellene fordulni azért, hogy azok 
elrendeljék Kárpátalja katonai evakuálását. Majd ezt követően népszavazást tartsanak olasz 
vagy angol katonai jelenlét mellett.22

A rutén kérdés önrendelkezési elvvel való megoldását kezdetben az olasz sajtó is egyér-
telműen a magyar érdekeknek megfelelően kezelte. Nem volt elegendő a hagyományosan 
„magyarbarát” Lengyelország lojalitása, ez az állam ekkor még egész politikai irányvonalát, 
más államokkal való kapcsolatának alakítását Kárpátalja ügyével kapcsolta össze. „Bármilyen 
legyen is a magyar kormány elhatározása Ruszinszkó kérdésében, azelőtt meghajlok”– jelen-
tette ki a lengyel külügyminiszter.23 Azonban Németország a müncheni elvekben lefektetett, 
szigorúan etnikai kérdések rendezésére látott csak lehetőséget. Az olasz külügyminiszter, 
Ciano gróf 1938. november 9-én közölte a római magyar nagykövettel, hogy tekintettel az 
ilyen irányú német politikai irányvonalra, nem támogatja a kárpátaljai magyar törekvéseket. 
November végén a Duce közölte Magyarországgal, hogy a „helyzet kulcsa Berlinben van”.24 
Viszont ha Németország áldását adja a magyar katonai akcióra, akkor ő (Mussolini) meg-
adja a magyaroknak azt a száz vadászgépet, melyet Budapest, illetve a magyar iparvidékek 
védelmére kért tőle Magyarország.25 A prágai lengyel követ (aki személyesen járt a terüle-
ten) Kárpátalját úgy ítélte meg, hogy megérett az átcsatolásra. Ez indította a magyar felet a 
következő terv elkészítésére: erre felkészített emberek járják végig Kárpátalja városait, ahol 
a megélhetési lehetőségek hiányára hivatkozva „követeljék” Magyarországhoz való csatlako-
zásukat. A Nemzeti Tanács pedig visszavonná a Csehszlovákiával való egyesülését kimondó 
1918. évi határozatát.26 

1938. november 20-án a Felvidéki Magyar Hírlap címlapján közölte, hogy a Ruszin Nemzeti 
Tanács rendfenntartás céljából magyar csapatokat hív be. Tette ezt azért az illető újság, mivel 
két nappal korábban a rendkívüli minisztertanács Budapesten elhatározta a katonai táma-
dást Kárpátalja egész területére vonatkozóan.27 A döntést ekkor nagymértékben indokolta 
az a Varsóból érkezett hír is, hogy a cseh csapatok már egyáltalán nem akarnak harcolni.28 
Német- és Olaszország ezekre a lépésekre válaszként, határozott hangú tiltakozó jegyzéket 
küldött a magyar kormánynak, ellenezve Kárpátalja katonai megszállását. Hitler kijelentette, 
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hogy érvényesíteni fogja Kárpátaljára vonatkozó jogait.29 Ekkor Ciano figyelmeztette Villani 
magyar nagykövetet, hogy „súlyos krízisbe” kerül Magyarország, ha Németország akarata 
ellenére katonai akcióba kezd.30 Ez jelenthette Jugoszlávia és Románia esetleges katonai ak-
cióját, de még inkább azt, hogy Magyarország elveszítheti Németországnak mint egyedüli 
közép-európai „rendezőhatalomnak” (Ordnungsmacht) a támogatását és segítségét a továb-
bi magyar külpolitikai tervekben és lépésekben. Ennek hatására a magyar minisztertanács 
egy időre letett erről a szándékáról. A lengyel sajtó álláspontja ebben a helyzetben az volt, 
hogy a Ruténföld Északkelet-Európa új Macedóniájává válhat, hiszen sem a lengyel, sem a 
román vagy a magyar politika nem nézheti tétlenül a pánszláv (akkoriban: szovjet) befolyás 
Kárpátokon belüli érvényesülését és megmaradását. Ezért szerintük az az állapot, amelyet 
e tekintetben a müncheni egyezmény statuált, csak átmeneti lehet. Ezt az elvet juttatták ér-
vényre a rutén nép emigrációba kényszerült vezérei is, például Fenczik volt rutén miniszter. 
Fenczik a magyar rádióban (1938 októberében) két ízben is leszögezte a rutén nép önrendel-
kezési elvének jogosultságát és azt az óhaját, hogy a rutén nép egyöntetűen Magyarországhoz 
kíván csatlakozni, nemcsak politikai okokból, hanem azon határozott gazdasági megfontolá-
sok alapján is, mely szerint a Ruténföld fogyasztópiacát jelentő két nagyváros, Munkács és 
Ungvár Magyarországhoz került. Ennek következtében a rutén nép kulturális és gazdasági 
bázisa kiesett a kárpátorosz nép hatásköréből és életteréből. Ennek távolabbi hatását Fenczik 
úgy jellemezte, hogy ez a ruténság lassú, de feltartóztathatatlan elsorvadásához fog vezetni.31 
Eközben diverzáns tevékenység folyt Kárpátalján, melynek célja olyan légkör teremtése volt, 
mely indokolttá tette volna a magyar csapatok bevonulását. Emellett Magyarország és Len-
gyelország „blokád” alá vonta, azaz lezárta kárpátaljai határsávját, hogy az élelmiszerekben 
amúgy is szűkölködő területen az elégedetlenséget felszítsa, ezáltal az ottani lakosságot a 
Magyarországhoz való csatlakozásra bírja. A Romániából történő élelmiszer-szállítást terep-
viszonyok nehezítették, Csehszlovákia nyugati részei felé pedig csak egyetlen út vezetett, 
amelyik telente járhatatlan volt.32 A tengelyhatalmak erre az időpontra már nem ellenezték a 
magyar katonai akciót, ha az önerőből történik.33 Minden bizonnyal azért „engedélyezte” az 
önerős támadást Németország és Olaszország ekkor, mert tudták, hogy abban a történelmi 
szituációban egy pusztán magyar akció sikertelenül végződött volna, hiszen Magyarország 
el volt szigetelve a szomszéd államoktól és a tengelyhatalmaktól is. Olaszország bejelentette 
ekkor, hogy mégsem küldi a megígért száz darab vadászrepülőgépet Magyarországra.34 A 
Harmadik Birodalom esélytelennek tartott egy ilyen akciót. Berlinbe érkezett információk 
szerint a cseh hadsereg egyébként is ellenállna és kihasználná a magyar hadsereg nyugati 
szárnyának gyengeségét, Németország pedig „nem segíthet”. Felszólították továbbá a ma-
gyar kormányt, hogy minden, Kárpátaljával kapcsolatos eseményről informálják Német-
országot.35 A katonai fellépés ellen Berlin azt az érvet is felhozta, hogy az nem felel meg az 
„etnikai elven alapuló” határrendezésnek. Hiszen Kárpátalját többségében rutének lakják, 
nem magyarok, ezzel Magyarország szembehelyezkedne a bécsi döntéssel is.36 

1939. január 6-án kevéssé ismert katonai támadás érte az ekkor már magyar Munkácsot. 
Cseh reguláris csapatok Munkács Oroszvég nevű külvárosába behatoltak, és a belvárost 
ágyútűz alá vették. Páncélozott gépjárművek támogatták a gyalogsági támadást, gépfegy-
verek és golyószórók fedezete mellett. A teljességgel váratlan támadást a csökkentett számú 
munkácsi magyar helyőrség a város lakosságának támogatásával visszaverte. (Az incidens 
során hét halálos és kilenc sebesült maradt hátra magyar részről.) A magyar ügyvivő azon-
nal tiltakozását jelentette be a prágai külügyminisztériumban. Ugyanakkor a magyar követ-
ségek útján informálta a munkácsi támadásról a római, párizsi és londoni kormányokat is. 
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Krno követ (a cseh kormány nevében) sajnálkozását fejezte ki és kijelentette, hogy vélemé-
nyük szerint csak egy helyi incidensről van szó. Egyúttal egy magas rangú vezérkari tisztet 
küldtek ki, hogy véget vessen a támadásnak. Javaslatot tett továbbá, hogy az esetet közösen 
vizsgálja ki a két kormány által delegált bizottság. Végül ígéretet tett, hogy az esetleges bű-
nösökkel szemben kormánya nagyobb eréllyel fog eljárni. A Krno által tett javaslatot a ma-
gyar kormány elfogadta. A tárgyalások során a csehek az ágyútűz által okozott károk jóváté-
telére 70 000 pengőt ajánlottak fel. Az, hogy ez a nemzetközi jogot oly mélyen sértő támadás 
(melyet a korabeli világsajtó is egyértelműen cseh kezdeményezésűnek tartott) nem okozott 
komolyabb feszültséget, az legnagyobbrészt a magyar kormány higgadtságára vezethető 
vissza.37 Magyarország ezt a cseh támadást vehette volna casus bellinek is (hiszen Kárpát-
alja ekkor még Csehszlovákiához tartozott). 1939. február 2-án betiltották a Magyar Pártot, 
ezért Magyarország és Lengyelország mindenféle agitációt beszüntetett, arra hivatkozva, 
hogy Kárpátalján a gazdasági helyzet a legnagyobb agitátor.38 Ezt követően Magyarország 
ismét megindította (február 6-án) békés propagandamunkáját Kárpátaljáért, melynek főbb 
irányelvei a következők voltak: egyrészt autonómiát ígért csatlakozás esetén a ruténeknek, 
másrészt vallási, nyelvi, kulturális szabadságot, végül munkaalkalmak teremtését.39 Ez azért 
volt nagy horderejű ígéret az ott élőknek, mert Kárpátalján mindössze néhány száz embert 
foglalkoztattak folyamatos útjavításokon, a máramarosi sóbányák pedig heti két alkalommal 
működtek, más munkaalkalom nem volt.40 Azért „mert” autonómiát ígérni Magyarország, 
mert a prágai magyar nagykövet még előző év novemberében azt jelentette, hogy ennek az 
ígéretnek elsősorban (!) a magyar kormány megbízhatóságának prezentálására van szükség, 
különben ez egy „teljesen veszélytelen” ígéret a továbbiakra nézve.41 A magyar kormány 
(belső nehézségeit leküzdve) végre lépésre szánhatta el magát Kárpátalja ügyében. Ennek 
megtétele viszont a már ismertetett tilalomba ütközött, melyet a Német Birodalom állított. 
Hitler és Ribbentrop elvárta, hogy Magyarország nem indít, vagy nem hajt végre önál-
ló akciót.42 Teleki Pál miniszterelnök nem kívánt ismételten német bíráskodást. Ugyanak-
kor feszült figyelemmel várta a magyar külpolitika a német tiltás feloldását. Magyarország 
megfogalmazta, hogy miért foglalná el Kárpátalját. Elsősorban nem a lengyel határ miatt, 
hanem azért, hogy a Kárpátok megvédje az esetleges jövőbeli német expanziótól az or-
szágot, ugyanis a magyar kormánykörök tisztába voltak azzal, hogy a német „Drang nach 
Osten” előbb-utóbb Lengyelország feldarabolásával fog végződni. A másik érv a következő 
volt: ha a ruszin kormány kivágatja a kárpátaljai erdőket, az egyrészt azt fogja okozni, hogy 
Kárpátalja – évi átlagos 1400 mm-es csapadékmennyiség mellett is – elkarsztosodik. Az 
erdők kivágatása tönkreteheti a legnagyobb magyar tájegységet, az Alföldet, hiszen az aka-
dálytalanul lefolyó víztömeg, melyet a Tisza szállít, mocsárvilággá alakítja Magyarország 
leggazdagabb búzatermő területeit. Ez a veszély fennállt, hiszen a ruszin kormány fakiter-
melésből pótolta költségvetési hiányait.43 Ez utóbbi érvelést (mértéktelen fakivágás, karsz-
tosodás, elmocsarasodás) Anglia tudomására is hozta Magyarország – az angolok azonban 
nem értették az összefüggéseket.44 Eközben Volosin és a cseh kormány között fokozatosan 
nőtt az ellentét, nem is annyira gazdasági, hanem pénzügyi vonalon.45 Március elején Cseh-
szlovákiából olyan információk szivárogtak ki, miszerint a csehek szeretnének végre beren-
dezkedni az új állami életre. Ebben pedig a ruszinszkói kérdés gátolja őket, illetve perma-
nens bel- és külpolitikai nehézségeket okoz nekik.46 Március 10-én Csehszlovákiával közölte 
Magyarország, hogy „ma békés elintézés érdekében anyagi ellenszolgáltatásra hajlandó, míg 
később a csehek kényszerhelyzetbe kerülhetnek.”47 Ezen azt értették, hogy Magyarország 
az ügy békés elrendezése érdekében gyakorlatilag megvásárolta volna Kárpátalját. Eközben 
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Lengyelország és Románia (pár nappal később Szlovákia)48 is bekapcsolódott a Kárpátalja 
megszerzésére irányuló szervezkedésekbe, természetesen azért, hogy Kárpátalja területéből 
részesülhessenek.49 Ugyanezen a napon a Minisztertanács elfogadta azt a határozata, hogy 
ha a német Wehrmacht támadást indít, akkor a magyar honvédség megtámadja Kárpátalját. 
Ezt közölték Lengyel-, illetve Olaszországgal, valamint a Harmadik Birodalommal is. Né-
metország, amely a döntőbíró szerepét tartotta fenn magának, feltételekhez kívánta kötni 
Kárpátalja birtoklását, fenntartotta a többet ígérőnek, ezért tiltakozott bárminemű önálló 
katonai akció ellen. Csáky berlini látogatása alkalmával Hitler közölte a magyar külügy-
miniszterrel, hogy Németország nem érdekelt Kárpát-Ukrajnával kapcsolatban, ugyanak-
kor várakozásra intette a magyar felet. Március 11-én a német kormány jegyzékkel hozta 
a magyar kormány tudomására Kárpátalja megszállására vonatkozó kikötéseit. Ebben az 
állt, hogy Németország el fogja ismerni az önálló Szlovákiát, ellenben az esetleges ruszin 
kormánynak 24 óráig nem fogják megadni ezt az elismerést. Ez idő alatt Magyarország 
megoldhatja a kérdést.50 Két nappal később Sztójay nagykövet különgéppel érkezett Bu-
dapestre Hitler üzenetével, melyben Németország egyetért Kárpátalja tervezett magyar 
birtokbavételével. Beck lengyel külügyminiszter március 13-án biztosította Magyarorszá-
got arról, hogy Románia nem fog „kifogást emelni” a magyar–lengyel közös határ ellen.51 
Március 14-én Szlovákia kikiáltotta függetlenségét, Olaszország közölte Magyarországgal, 
hogy a ruszin kérdés e miatt a „levegőben lóg”, továbbá, hogy Olaszország nem ellenez egy 
esetleges magyar katonai akciót.52 A kárpátukrán Volosin-kormány az önálló szlovák állam 
kikiáltása után országa német védelem alá helyezését kérte, miután Huszton 1939. március 
15-én Volosin kikiáltotta a független Kárpátaljai Oroszországot, a Podkarpatszka Rusz ál-
lamalakulatot. A német kormány ezt a kérelmet visszautasította, Berlin a ruszin kormányt a 
magyar kormányhoz irányította. A Budapestre érkező Brascsajko kárpátukrán miniszterrel 
a magyar kormány nem tárgyalt. Lengyelország pedig közölte Magyarországgal az említett 
napon, hogy a Harmadik Birodalom letért az „etnikai elv” alkalmazásáról, ami azt jelen-
ti, hogy Magyarország szabad kezet kapott Kárpátaljával kapcsolatban.53 A magyar kor-
mánynak a tények ismeretében a leggyorsabban kellett cselekednie, már csak azért is, mert 
Romániában öt korosztályt mozgósítottak Kárpátalja délkeleti felének megszállásához.54 A 
varsói magyar nagykövet javasolta a magyar kormánynak március 15-én, hogy a magyar 
honvédség nyugaton lépje át Kárpátalja adminisztratív határát, azért, hogy a homonnai 
vasútvonalat megszerezze.55 (Ez meg is történt, mielőtt az önálló Szlovákiát nemzetközileg 
elismerték volna.) 1939. március 15-én indult, és három nap alatt be is fejeződött Kárpátalja 
elfoglalása. Verecke, Ung, Kőrösmező térségében találkoztak a magyar és lengyel csapatok. 
Az új határvonalat április 3-án állapította meg Szlovákia felé egy szlovák–magyar bizottság, 
a ténylegesen fennálló viszonyok alapján. 

A korábban etnikai elveket hangoztató Németország csapatai március 16-án már a Vág 
völgyétől keletre eső területeken jártak. Ezt a lépést Berlin azzal indokolta, hogy Morvaor-
szágot el kellett határolni, a másik német cél az említett területen a rend fenntartása volt.56

A megszállt rész 10 700 km2 területű, mintegy 550 000 lakossal. Ehhez hozzászámítva 
az első bécsi döntéssel visszakerült sávot: 12 656 km2 nagyságú volt Kárpátalja területe (az 
1930-as cseh népszámlálás adatai szerint 747 096 lakossal rendelkezett). Az új határ a Trianon 
előtti határvonalon futott, a Kárpátok gerincén, melynek övezete itt a legkeskenyebb.57 Teleki 
Pál, magyar miniszterelnök gazdaságföldrajz tudós és geopolitikus volt, ennek megfelelően 
Kárpátalja visszacsatolását is gazdasági, földrajzi szempontból ítélte meg. Nézete szerint e 
terület Magyarország számára „életfontosságú”. 



43

A magyar lépést úgy konstatálták az angolok, hogy ez „megegyezik az angol érdekekkel”, 
továbbá megelégedéssel nyugtázták azt a tényt is, hogy Kárpátalja magyar és nem német 
kézre jutott. Párizs is „soha nem látott megértést tanúsított” az ügy kapcsán. A német biro-
dalom nem fogta fel diplomáciai vereségnek a magyar katonai akciót. A magyar államot köz-
refogó kisantant gyűrűt pedig megszakította ez a területfoglalás. Egymással szövetségben 
levő államokat választott el egymástól, az akkor már független Szlovákiát és Romániát, és 
két hagyományosan baráti állam Lengyelország és Magyarország közös határszakaszát hozta 
létre. Gazdasági szempontból: megszűnt a tervszerűtlen erdőgazdálkodás Kárpátalján, így 
az Alföldet veszélyeztető „elmocsarasodás” veszélye is.

A magyar országgyűlésben 1939. március 16-án, azonnal Darányi Kálmán elnöki meg-
nyitója után, gróf Teleki Pál miniszterelnök ekképpen jelentette be a ruszinok lakta föld ka-
tonai birtokbavételét: „Tisztelt Ház! Hosszú hetek óta tartó, a közelmúltban megismétlődő kihívások 
folytán, amelyek a Ruszinszkó felőli határainkon, helyesebben a demarkációs vonal mentén és részben 
Munkács és Ungvár külvárosainak házai között történtek, másrészt a cseh-szlovák államnak részeire 
bomlása és az ennek nyomán keletkezett anarchikus állapotok folytán egyik napról a másikra szükségessé 
váltak politikai és katonai elhatározások avégből, hogy a tőlünk lelkében soha el nem vált ruszin népnek 
és a magyarságnak érdekeit egyaránt megvédjük. (…) A rutén nép tömegei és vezetői tegnap és ma azzal 
a kéréssel fordultak a magyar kormányhoz, hogy az élet- és vagyonbiztonság gyors helyreállítása céljából 
katonailag haladéktalanul szállja meg a rutén lakta földet. (…) A magyar kormány a felkérésnek eleget 
tesz (…) és a honvédség hatalmába veszi az egész Ruténföldet. (…) Honvédségünk fellépése már eleve 
meghiúsít minden elképzelhető ellenállást vagy támadást. Hadseregünk abban a helyzetben van, hogy a 
legrövidebb időn belül és remélhetőleg vérontás nélkül megszállhatja a rutén földet és ott a normális ren-
det helyreállíthatja. (…) A magyar honvédség előrenyomulásával természetesen a legkisebb mérvben sem 
fogja az egykori Ruszinszkóval szomszédos országok területét vagy határ menti érdekeit veszélyeztetni, 
sőt utasítása van arra, hogy ilyen akciónak a látszatát is kerülje. (…) Úgy hiszem, hogy elhatározásunk, 
amelynek részleteit a közeli napokban szándékozunk a külügyminiszter úrral a külügyi bizottságban 
ismertetni, az Országgyűlés minden tagjának és az egész nemzetnek együttérzésével találkozik. ( …) 
Ebben a pillanatban, amikor dicső honvédségünk a Kárpátok bércei felé menetel, szálljon az egész nemzet 
testvéri üdvözlete a felszabaduló »gens fidelissima« felé. (…)”58 Megállapítható azonban, hogy ezen 
katonai akcióval sem sikerült visszacsatolni a rutén nép teljességét. A ruténok széles tömegei 
rekedtek Kárpátalján kívül (szlovák fennhatóság alatt). 

Kánya Kálmán távozása után az új külügyminiszter, gróf Csáky István március 23-án a 
külügyi bizottság ülésén ismertette azokat az okokat, amelyek a magyar kormányt arra indí-
tották, hogy az Erdős-Kárpátokat az anyaországhoz visszacsatolja. Majd rámutatott azokra 
a nehézségekre, amelyeket a román kormány támasztott a ruszinszkói katonai akcióval kap-
csolatban. De hangsúlyozta, hogy ezek felett a magyar kormány már napirendre tért. Ez 
alkalommal mondott őszinte köszönetet Jugoszláviának a külpolitikailag válságos hetekben 
tanúsított lojális magatartásáért. „Kétségtelen – mondotta Csáky –, hogy a jog sérelme nélkül, előre-
látással, villámgyorsan, kizárólag saját erőnkből végrehajtott politikai és katonai akció újból öregbítette 
Magyarország presztízsét. Emellett kapcsolataink régi barátainkhoz szorosabbra fonódtak, a nyugati 
hatalmak megértéssel viseltettek velünk szemben, a viszony javult Jugoszláviával és nem adom fel a 
reményt arra, hogy Romániával is újból folytathatjuk a megértésre irányuló ama törekvéseket, ame-
lyek a kárpátaljai akció folyamán nem a mi hibánkból megtorpantak..”59 Csáky külügyminiszter 
nem sokkal ezután járt Berlinben és Rómában, ahol őt és a magyar kormányférfiakat igen 
nagy barátsággal fogadták. 1939. március 23-ig Hitler abban reménykedett, „hogy az általa 
szorgalmazott német–lengyel szövetségi szerződés létrejön. Ebben az esetben Szlovákiát Németország, 
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Lengyelország és Magyarország között osztotta volna föl.”60 A hazatérő külügyminiszter kijelen-
tette, hogy szomszédainkhoz való viszonyunk a magyar kisebbségek sorsának alakulásától 
függ, valamint kifejtette, hogy a Pozsonyban levő magyar képviseletnek diplomáciai jelleget 
szándékozik adni. A továbbiakban pedig „ápoljuk lengyel szomszédainkkal a hagyományos, a két 
nép őszinte rokonszenvére felépített barátságot.” Végül elmondta, hogy a külpolitikai helyzetet 
tekintve „nyugodtan nézhetünk egy hosszabb időre terjedő békés állami munka elé.” 61

Az 1939-es évi soproni nyári egyetem megnyitása alkalmával gróf Csáky István (mint 
a város képviselője) tartotta az első előadást. Beszédében hangoztatta, hogy Magyarország 
katonailag is napról napra komolyabb tényezővé válik Közép-Európában, s bár békés nép 
vagyunk, mégsem mondunk le jogainkról, és nem vagyunk hajlandók kompromisszumot 
kötni magunkkal. Egy parlamenti felszólalásában pedig leszögezte: „Méltóztassanak meggyő-
ződve lenni, hogy a kormány az országot fenyegető minden sérelmet észrevesz és semmiféle eszköztől sem 
riad vissza a jóvátétel kicsikarása érdekében, ha azt a nagy nemzeti célok összességének tekintetbevétele 
mellett szükségesnek látja.”62
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Ébert Tibor

Álomőrjáraton

Hazatérés
(II. Rákóczi Ferenc hamvai hazahozatalának emlékére)

Martényi Árpádnak

összecsukódott utcák 
álomlenyomataiban 
a távlatokból kihull
a derengés 
önmagad labirintusa
befalazott titkok
suhanásai egykor
elsuhantak
meztelen emlék- 
polipkarjai gémberedve

kinyúlnak feléd
tehetetlenül
s vértelenül immár
lépések botorkálások
menetelések nélkül
fehér botos képzetével
vak őrjáraton…

2007. július 29.

Bolyongások bolyongásai
bolyongásaid.
Borsi, a kezdet, Brezán, 
a Tiszántúl, Erdély, a Felvidék, 
aztán Gdanska, Párizs, 
Versailles, Rodostó.
Egy ország bolyongása ez, 
bolyongások országa: a tiéd, 
mert bolyongani kényszerül az, 
ki hontalan.
Idegen, menekült, 
elbolyongó emlékeinek 
bizonyosságában, 

hitének állhatatosságával, 
a valóság, történelem nehezékeivel.
Hazatértél…?
Hazatérhettél…?
Az idő időtlenségében 
recrudescunt vulnera, igen, 
örökké felfakadó sebek 
a bolyongásaid, 
bolyongások bolyongásai 
a haza, 
bolyongás a kassai dóm.

2006. október 15.
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Jó éjszakát!

Elfogytak éveim lepedői, éveim takarói szétfoszlottak. Éveim lepedői, a fehérek, éveim 
takarói, a színesek, álmodozók; másolatai saját maguknak és másoknak, kisimult fehér lepe-
dőálmok, álomlepedők, tarka takaróálmaim, álomtakaróim… Fekszem mezítelen időrétegek 
magam eszkábálta magaslatán, s mint gyermek a játékairól, álmodozom… Így belebámulva 
fény-homály-sötétség metamorfózisába. Ennyi a létezés: Jó éjszakát!

Zas Lóránt

Az arc
(Szonett lepelbe burkoltról)

Az arc megjelent: lepelárok, 
két évezred nyomában szántott. 
Még mindig tiszta és világos, 
a szemek mondják azt, hogy Fárosz.
 
Az orr nyergén az alvó lélek 
tükröt tart fel, hogy mégis élhet. 
A fej fölött az alvadt massza 
a Föld öléből tör fel Napba.
 
A száj mintha most is beszélne, 
a haj szárnyas, aranyló kéve. 
A nyak tartja meg a világot:
 
völgyet, hegyet és tengert látott. 
A gyolcs a testet úgy takarja, 
nem porlik el. Hozsanna Magna! 
  

Victorville, 2009. szeptember 12.

A történelem faggatása
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Meghaltak ők 
(Szonett „összeesküvőkre” emlékezve)

Meghaltak ők, akik felálltak, 
hosszabbak lettek így az árnyak. 
Nem hordtak fegyvert, mégis elestek. 
Bakó végzett velük. Az estek 
azóta kék görögtüzekben 
villódznak a közeli füzesben. 
Asszonyaik sírtak, keresztet 
félve és titokban vetettek. 
Gyermekeik nem tudták, hogy apáik 
sírjára ki vitt fekete fáslit. 
Éltek, és maradtak árva 
nemzedék: remélve, várva, 
hogy feltámadás lesz. A kába 
hajnalokban kezüket kulcsolták imára.

 
Tavaszvölgy tava, 2009. szeptember 27.

Megformállak
(Vallomás Csörének szonettben)

Megformállak majd száz alakban, 
amikor csend van, amikor zaj van. 
Hangjegy leszel az éjszakában, 
levél, amire régen vártam. 
Kacaj, hogy végre már vigadjak, 
szobám falán a tiszta ablak. 
Remény vagy, amikor félek, 
Hófehérke, aki feléled. 
Kéz is lehetsz, mert ütni hagylak, 
visszhangja minden szép szavamnak. 
Ha völgyre nézek, tóban látlak, 
szemét elloptad ősanyámnak. 
Késsel kergetnek, golyóval tépnek: 
sírkövembe gyémánt-tollal bevéslek. 
 

Tavaszvölgy tava, 2009. október 12.
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Elbe István

Átértelmezett emlékművek
„Feledni oly nehéz, hogy volt hazánk”

(Juhász Gyula: Testamentom)

A kiegyezés után, de különösen a honfog-
lalás ezeréves évfordulójának időszakában 
számos köztéri szobor, emlékmű született 
szerte a Kárpát-medencében. A lázasan folyó 
építkezések, restaurálások, városszépítések 
mellett rangot adott egy-egy városnak, ha 
piacterén emléket állított nagy szülöttjének, 
patrónusának, vagy kegyelettel emlékezett 
meg a szabadságért vérüket áldozó hősökről. 
Ha egy emlékmű felállításáról döntött a he-
lyi vezetés, azonnal szoborbizottságot alakí-
tottak és felhívásukra Magyarország polgárai 
a korra jellemző lelkesültséggel adakoztak. A 
XIX. század utolsó évtizedének neves mű-
vészei mellett tucatnyi szobrász dolgozott, 
páratlan szépségű alkotásokkal gazdagítva a 
magyar képzőművészetet, méltó emléket ál-
lítva az ezeréves múltnak. 

A dualizmusra jellemző kettősség a köz-
gondolkozásban és a kor képzőművészetén is 
tetten érhető. Fadruszhoz például szinte egy 
időben érkezett a felkérés Pozsonyból és Ko-
lozsvárról: Mária Terézia magyar királynő 
és a Bécset leigázó Mátyás király megmintá-
zására. Míg az első alkotás felavatását (1897) 
az uralkodó, Ferenc József személyes jelenlé-
tével tisztelte meg, addig az utóbbi avatóün-
nepén (1902) Ágost főherceggel mentette ki 
magát. A monarchia polgárai lojálisak voltak 
ahhoz az uralkodóhoz, akit a Szent Koroná-
val magyar királlyá koronáztak, ugyanakkor 
szívükben ott élt Kossuth, a meg nem alku-
vó – Magyarország száműzött kormányzója, 
akit már életében kultikus áhítat övezett, és 
akinek halála (1894) után a városok egymás-
sal versengve, képzőművészeti alkotásokkal 
rótták le kegyeletüket. Ugyanígy szobrok 
sokasága őrizte a tragikus körülmények 

közt elhunyt Sisi emlékét. Stróbl Alajostól 
például Erzsébet királyné bronzba öntött 
mellszobrát több város vezetése is megren-
delte és szépen kialakított emlékparkok, em-
lékterek közepére helyezte el. A millennium 
tiszteletére emlékoszlopok, obeliszkek so-
kasága jelölte győztes vagy vesztes csatáink 
színhelyét, legtöbbjük tetején a turul tárta ki 
védelmezőn szárnyait. Eredetmondánk ősi 
madara később sok település világháborúban 
elesett hőseinek emlékét őrizte, és hirdette 
az egységet országzászlók talapzatán.

Az emlékművek beszédes jelei voltak an-
nak a történelmi múltnak, amellyel a ma-
gyarok rangos helyet vívtak ki maguknak 
Európában. Köszönetképpen Európa a több 
évszázad hatalmas véráldozatának jutalmá-
ul, Trianont adta. Az igazságtalanság kivé-
tel nélkül minden társadalmi réteget sokkolt 
Magyarországon. Ebből a fájdalomból eredő 
akarat emelte Csonka-Magyarország szerte, 
települések sokaságán a Trianon-emlékmű-
veket, ezzel is hirdetve az összetartozást: 
Kőszegen a Kálvária-hegyen vagy, a „hajóz-
ható” Ronyva patak által kettévágott város 
felett, a Szár-hegyen.

A történelem faggatása

Nagy-Magyarország emlékmű, Nagykanizsa
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Az I. világháború után, a megszállt te-
rületeken szinte azonnal és módszeresen 
megindult a magyar emlékművek pusztítása, 
illetve átértelmezése. A megszállók a törté-
nelem átírásának első akadályát ezekben a 
figyelemfelkeltő jelekben látták. Már jóval 
a békediktátum előtt igyekeztek eltüntetni 
a terület tulajdonviszonyát jelző szimbó-
lumokat: címereket, emléktáblákat, szob-
rokat. A második világégés után a szovjet 
érdekszférába került Kárpát-medencében 
ugyanez megismétlődött, kiegészülve azzal 
az önpusztítással, amely 1945 után Magyar-
országon lezajlott. A folyamat megértéséhez 
elég, ha fellapozzuk a nyugatosok köréhez 
(tehát még véletlenül sem a Horthy-korszak 
hivatalos dalnokaihoz) tartozó költők háború 
után megjelent összes verseit (!) tartalmazó 
köteteket. Keresve se találjuk például Juhász 
Gyula összes verseinek 1959-es kiadásában 
a Testamentom című költeményét. A hiányt 
a kötet gondozói így magyarázzák: „Gyűjte-
ményünk nem tartalmazza a költő néhány olyan 
versét, amely irredenta tartalmánál fogva sérthet-
né szomszédnépeink nemzeti érzéseit.” Anélkül, 
hogy verselemzésbe bocsátkoznánk, idézzük 
fel a költemény néhány „sértő” sorát: 

„Csak megnézném, hogy kék-e még az ég,
És van-e még magyar dal Váradon?
[…]
Szeretnék néha visszajönni még!

És nézni fájón, Léván, Szigeten,
Szakolcán és Makón a hold alatt”

A kialakuló kommunista diktatúrában 
többről volt szó, mint Trianon elfeledte-
téséről; az akkori kultúrpolitikának a ma-
gyarságra kényszerített inverz gondolkodás-
módja azt határozta meg: ne emlékezzünk 
Magyarország területi veszteségeiről, elsza-
kított testvéreink millióiról, kultúrtörténe-
tünk egy jelentős hányadáról, de legyünk 
tekintettel a szomszéd népek nemzeti érzé-
seire. (A mi nemzeti érzéseinkről nem esett 
szó.) A közelmúlt eseményei is bizonyítják, 
hogy ez a Kárpát-medencére nehezedő lélek- 
és emlékezetromboló kultúrpolitika részben 
elérte célját. Azonban ennek ellenkezője is 
tapasztalható, amikor határon átívelő nem-
zeti összefogással, határozott diplomáciai 
fellépéssel sikerült néhány jelentős emlék-
művünket helyreállítani: Aradon, Rozs-
nyón, Munkácson. Természetesen Magyar-
országon is számos településen megvalósult 
a Trianon-emlékművek rehabilitációja. 
Ezért dicséret illeti azokat a településeket és 
az emlékművek visszaállítását szorgalmazó 
szervezeteket vagy magánszemélyeket, akik 
nemcsak anyagi áldozatot vállaltak, hanem 
sokszor szembe kellett nézniük a sajtón ke-
resztül érkező támadásokkal is.

A Szovjetunióban és az általa megszállt 
országokban az emlékezetrombolás viszony-
lag egyszerű és hatásos módszerét alkalmaz-
ták, követve az Internacionálé útmutatását: 
„a múltat végképp eltörölni…” A propagan-
dagépezet mind az anyaországban, mind a 
környező országokban a Horthy-korszak 
revizionista politikáját elvakult téveszmének 
minősítette, ennek alapján már 1944 őszén 
– 1945 tavaszán teljes dühvel támadtak az 
ereklyés országzászlókra és a Trianon-em-
lékművekre. A bevonuló szovjet csapatok 
előszeretettel építettek hősi obeliszkeket a 
magyar városok közterein lerombolt em-
lékművek (országzászlók) helyére, sokszor 
felhasználva azok építőelemeit. Rendszerint 
a területet temetkezési helyként is használ-
ták. Ez a rendszerváltás után nem egy eset-
ben megnehezítette vagy teljes mértékben 

Kőszegi  
trianoni kereszt
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meggátolta az adott emlékmű rehabilitáci-
óját. Például Kárpátalján, Beregszászban az 
egykori Kossuth téren most is az a szovjet 
emlékmű áll, melyet az 1942-ben felavatott, 
és három évre rá lerombolt I. világháborús 
emlékmű és országzászló köveiből építettek. 
Az „új emlékhely ma is elfoglalja a tér közpon-
ti részét, puszta létével elfeledtetni igyekezve a 
magyar múltra emlékeztető régit”. (Csatáry 
György: Három évig állhatott. In: Kő, 
bronz, buldózer. Láthatatlan és újra látható 
emlékműveink, Stockholm, EKE, 2004. 59. 
p.) Ennek ellenpéldájaként érdemes meg-
említeni, hogy Técsőn a Kossuth-szobor-
nál tartott idei március 15-i megemlékezés 
a település központi terén alapkőletétellel 
folytatódott. Técső polgárai úgy döntöttek, 
hogy az 1940-ben közadakozásból az I. vi-
lágháború áldozatai emlékére állított turu-
los országzászlót, amelyet a szovjetek 1944 
novemberében leromboltak, újra felállítják 
és a II. világháború áldozatainak neveit is 
ráhelyezik a talapzatra. (Ld. Kárpátaljai Hír-
mondó, V. évf. 2. sz. 2009.)

A budapesti Szabadság tér átértelmezése 
is „tökéletesre” sikerült, hiszen anélkül, hogy 
nevét megváltoztatták volna, az 1848–49-es 
szabadságharc emlékterét 1945-ben a szov-
jet „felszabadító” csapatok Szabadság terévé 

alakították. Ehhez csak az ereklyés ország-
zászlót és az ún. irredenta emlékműveket 
kellett eltüntetni. Mára a tér nemzeti meg-
osztottságunk mementójává vált, és a politi-
kai csatározások szinte feledtetik velünk azt 
a tényt, hogy azon a területen, ahol orosz 
segítséggel levert szabadságunk mártírjai 
szenvedtek és haltak vértanúhalált, hőseink-
re nézve kegyeletsértő, hogy még mindig az 
oroszok emlékműve áll. A téren, a televízió 
székháza előtt, van ugyan egy meglehetősen 
jellegtelen alkotás, amely a szabadságharcra 
emlékeztet, de az emlékhely ennél többet 
érdemelne. Ha az I. világháború előtt sike-
rül megvalósítani a már kivitelezés fázisában 
lévő nyertes pályaművet, akkor ma a szovjet 
emlékmű helyett monumentalitásában az 
aradi Szabadság-szoborral vetekedő emlék-
mű állítana méltó emléket a ’48-as hősök-
nek. A történethez az is hozzátartozik, hogy 
2002-ben a szovjet emlékművet a tér alatt 
épülő garázs miatt elbontották, a holttesteket 
exhumálták és katonai tiszteletadás mellett a 
hősök temetőjébe temették. Az obeliszket 
pedig államközi szerződésre hivatkozva ere-
deti állapotába visszaépítették. Ugyanakkor 
pár méterrel távolabb megtalálták az erek-
lyés országzászló talapzatát. Hiába kérte már 
az építkezés megkezdését követően a Magya-

A történelem faggatása

Magyar Fájdalom, Zamárdi

Magyar Fájdalom, Debrecen
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rok Világszövetsége és több civil szervezet 
az ereklyés országzászló visszaállítását, a 
Belváros képviselő-testületének többsége ezt 
elutasította, hivatkozva az MTA Történet-
tudományi Intézete igazgatójának szakvé-
leményére, aki nem javasolta az „irredenta” 
emlékmű visszaállítását, mert az „hátrányos 
lehet Magyarország európai integrációja, a 
kisebbségi magyarok érdekeinek szolgálata 
és a szomszédos országokkal kialakítandó 
jó viszony szempontjából”. (Magyar Nemzet, 
2001. aug. 29.) A formula ismerős, csak a 
szavak cserélődtek időközben: „a szocialista 
tábor megbonthatatlan egysége” helyett „eu-
rópai integráció”.

A Szabadság téren volt még egy szobor, 
amely iskolapéldája lehetne az átértelmezett 
emlékműveknek. 1932. október 6-án lep-
lezték le a Nemzeti Bank épülete előtt lord 
Rothermere ajándékát, Èmile Guillaume 
francia szobrász művét, a Magyar Fájdalom 
szobrát. A műalkotás egy női aktot ábrázolt, 
amely mozdulataiban fejezte ki gyermekei 
(az elszakított területek) elvesztése iránt ér-
zet fájdalmát. A szobrot 1948-ban talapzata 
nélkül átvitték a Palatinus strand bejárata 
elé helyettesítőnek, Csorba Géza háborúban 
megsérült és lebontott Napozó címet viselő 
női aktja helyére. Az ideológiai átminősítés 
tökéletesre sikerült, így vált a fájdalmat ki-
fejező anyából napozó nő. 1973-ban a balfi 
fürdőhelyre költöztették, és azóta ott tölti 

be ugyanezt a „szerepet”. A francia szob-
rászművész elkészítette a Magyar Fájdalom 
szobrának egy másik változatát is, melyet 
1933-ban a cívisvárosban állítottak fel. Ez az 
akt torzó, a végtagok hiányoznak, közvetle-
nül utalva az országcsonkításra. Debrecen 
városa jobban megbecsülte az ajándékot. Az 
emlékművet elővették egy poros raktárból, 
és 2000-ben méltó módon újra felavatták a 
Bem téren. Balfon lévő szoborpárja a rend-
szerváltás óta várja a kezdeményező szándé-
kot elsősorban a Belváros képviselő-testülete 
részéről, hogy megszavazzák újraállítását 
régi helyén, a Szabadság téren. Azért a fő-
városban is akad olyan kerület, ahol tria-
noni emlékművet rehabilitáltak. 2001-ben 
például a Szabó Ervin téren, a könyvtárnak 
otthont adó Wenckheim palota felújításával 
egyidőben restaurálták az épület előtt 1929-
ben felavatott Magyar Igazság Kútját. A 
Szentgyörgyi István által tervezett kút pere-
méről 1945 után levésték a feliratot, ezáltal 
egyszerű díszkúttá minősítve át az emlék-
művet. A rombolás műve nem lett tökéle-
tes, a levésett betűk ékezetei figyelmeztető 
jelként helyükön maradtak. A rekonstrukció 
során az eredeti szöveg visszakerült a kút ká-
vájára, és később a lord Rothermere-t ábrá-
zoló domborművet is visszahelyezték. 

De tekintsük át még néhány magyaror-
szági Trianon-emlékmű sorsát. Elpusztí-
tásuk, átértelmezésük vagy elrejtésük is jól 
példázza a bevezetőben már említett mód-
szereket.

1931-ben avatták fel Salgótarjánban, a 
Szent Imre-hegyen a Magyar Kálváriát, 
Bóna Kovács Károly szobrászművész alkotá-
sát. A Nagy-Magyarország sziluettjét ábrá-
zoló barlangban a képzőművész azt a jelene-
tet mintázta meg, amikor Szent István Szűz 
Máriának ajánlja az országot. A háború után 
sorsára hagyott emlékművet befalazták, a 
szoboralakok elvesztek, de a falon még most 
is kirajzolódik a történelmi Magyarország jól 
felismerhető körvonala. Ez az emlékmű is 
helyreállításra vár.

Magyar Kálvária,  
Sátoraljaújhely
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1934-ben állították fel Sátoraljaújhelyen, a 
Szár-hegyen a távolból is jól látható ország-
zászlót. Az oda vezető úton 1936-ban építet-
ték meg a Magyar Kálváriát. Az őrtornyokat 
mintázó 14 stáció falán az elcsatolt megyék 
és magyar városok címereit és nevét helyez-
ték el. A kálváriához tartozó Szent István-ká-
polna tetőzete a magyar koronát ábrázolta. A 
felújítási munkákat már 1989-ben elkezdték, 
a nagyon romos állapotban lévő emlékhely 
teljes rekonstrukciója a millenniumra ké-
szült el. Szomorú, hogy vandál kezek már el-
kezdték az emlékművek pusztítását, néhány 
városnevet tartalmazó márványtáblát már 
összezúztak. 

Nagykanizsán példás összefogással 2001-
ben visszakerült a helyére, az Eötvös térre, a 
Nagy-Magyarország emlékmű. Az 1934-ben 
Hübner Tibor építész tervei alapján emelt 
monumentális szoborkompozíció a nemzeti 
egységet hirdette, és hirdeti újra. Az emlék-
oszlop tetejét a Szent Korona ékesíti, a négy 
allegorikus szoboralak alatt a hatvannégy 
vármegye címere látható, az elcsatoltaknak 
csak az üres címerpajzsai, a részben elszakí-
tottaknak a félig kifaragott címere. Az em-
lékművet 1952-ben ledöntötték, a szobrokat 
megcsonkították, és a téren elásták. Helyén a 
szokott forgatókönyv alapján 1964-ben a Ta-
nácsköztársaságnak állítottak emléket. 

Az ország legnagyobb Trianon-emlék-
műveként tartották számon a Celldömölk 
melletti Ság-hegyen 1934-ben felállított ke-
resztet. A Halászy Jenő műépítész által ter-
vezett 10 méteres bazalttalapzaton álló 19 
méteres fehér emlékkereszt azon kevés Tri-
anon-emlékművek közé sorolható, amelyek 
kisebb átértelmezéssel átvészelték a viharos 
évtizedeket. 1948-ban a „Nagy-Magyaror-
szágért, Kemenesalja népe MCMXXXIV” 
feliratot leverték, és helyére a „Szabadság” 
feliratot vésték, az 1848–49-es szabadság-
harcnak állítva ezáltal emléket. Celldömölk 
városa 2000-ben, a millennium tiszteletére 
az emlékművet helyreállította, és újra olvas-
ható az eredeti felirat is. 

Ugyancsak a millennium tiszteletére ál-
lították helyre Monoron az 1935-ben felava-
tott Trianon-emlékművet, melyet 1945 után 
„meglepő módon” előbb szovjet emlékművé, 
majd később népköztársasági alkotmányem-
lékművé alakítottak át. 2000-ben az emlék-
mű tetejére visszakerült a Szent Korona, elő-
lapjára a kereszt, rajta Nagy-Magyarország 
és Csonka-Magyarország sziluettje, illetve 
az „Igazságot Magyarországnak!” felirat. 

1935 és 1938 között épült Zebegény mel-
lett a Kálvária-dombon a Maróti Géza épí-
tész által tervezett zebegényi országzászló és 
hősök emlékparkja. A háború kitörése miatt 
az emlékhely befejezetlen maradt. A triano-
ni országzászló emelvény helyére a hatvanas 
években kilátót építettek, ezzel kendőzve az 
emlékhely eredeti rendeltetését. 2000-ben 
megkezdődött az emlékhely rehabilitációja: 
helyreállították az országzászlót, a Kálvária-
kápolnában felszentelték a nemzeti emléke-
zés harangját, amely minden nap a trianoni 
diktátum aláírásának időpontjában, 16 óra 
30 perckor megszólal. Az emlékmű talapza-
tánál az elszakított országrészekről és a 301-
es parcellából hozott földet helyeztek el. 

1936-ban állították fel a kőszegi Kálvá-
ria-hegyen a trianoni keresztet. A vasbeton-

A történelem faggatása

Magyar  
Igazság Kútja,  

Budapest
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ból készült emlékmű kiállta az idők viharát, 
1993-ban rendbe hozták, meghagyva rajta a 
háborús belövésnyomokat. A kereszt mellett 
2000-ben egy táblát helyeztek el, amely a 
Trianon előtti Vas megye térképét ábrázolja, 
bejelölve a jelenlegi határvonalat és az elcsa-
tolt településeket.

Zamárdiban 1938-tól kiemelkedő szépsé-
gű művészi alkotás, Margó Ede Magyar Fáj-
dalom című szobra hívta fel a figyelmet Tri-
anon igazságtalanságára. A csónakban ülő, 
viharos vízen hánykolódó férfialak az elke-
seredett küzdelem szimbóluma. Több mint 
egy évtizedes hányattatás után 1956-ban ezt 
az emlékművet is átértelmezték. Új feliratá-
val – A túlsó part felé – „sporteseménnyé” 
degradálták a fájdalmat. A szobor eredeti 
felirattal 1991-ben került jelenlegi helyére, a 
Szabadság térre.

A fent említett példákból jól összegez-
hető, hogy az 1945 után fokozatosan beren-
dezkedő hatalom hogyan törekedett a múlt 
megváltoztatására emlékműveink átértel-
mezésével is. Volt úgy, hogy a régit elpusz-
tították vagy elásták és teljesen újat, mást 

tettek a helyére, akár úgy is, hogy az em-
lékhely neve maradt, csak a tartalom cseré-
lődött ki. Előfordult, hogy a régit lebontot-
ták, aztán köveit – mint a különböző módon 
összerakható legóelemeket – kegyeletsértő 
módon újra felhasználták. Megesett az is, 
hogy az emlékművet átminősítették, meg-
változtatva ezzel a művészeti alkotás eredeti 
mondanivalóját. Erre sokszor elég volt egy 
gyors talapzatcsere vagy a feliratok levésé-
se. Volt, hogy nem tudtak mit kezdeni az 
egésszel, és elrejtették egy poros raktárba 
vagy pincébe, vagy nemes egyszerűséggel 
befalazták; esetleg csak egyszerűen veszni 
hagyták, átadva a lassú enyészetnek. De a 
körvonalak újra kirajzolódtak, a levésett be-
tűk ékezetei áruló jelként ott maradtak, a 
fájdalom nem tűnt el az allegorikus szobor-
alakok arcáról. Szerte a Kárpát-medencé-
ben jónéhány elpusztított, eltüntetett vagy 
átértelmezett emlékművünk vár még arra, 
hogy poraiból feléledjen.

Szabadság tér, Budapest

Celldömölk, 
Ság-hegy
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Turcsány Péter

„A kultúra – a szív nyelve” 
1823. január 22-én, 187 éve fejezte be Kölcsey Ferenc a Himnuszt. Immár húsz éve ez a nap a 
magyar kultúra napja. Ebből az alkalomból közöljük Turcsány Péter ünnepi gondolatait, mely 
a pomázi Művelődési Ház és Könyvtár megemlékezésén hangzott el.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Barátaim!

Mondjuk ki, legyünk bátrak: Legyen ez a 
nap a szív ünnepe! A Kárpát- és Duna-me-
dencében összedobbanó magyar, magyarrá 
vált és magyarokat tisztelő szívek ünnepe! A 
kultúráé és a kulturált magyarságé.

A kultúra nem csak kommunikáció, nem 
csak egy egyén, egy nemzet önismerete, a 
kultúra – a szív nyelve. De a viselkedés beszé-
de, a tettek beszéde is! A „hogyan élünk”, 
a „hogyan választunk” mindennapos meg-
nyilatkozása. A „mit választunk” személyes 
eseményeinek láncolata. Reményik Sándor 
„ahogy lehet” életérzésének kivallása is. A 
kultúra egy körülölelő, körülsodró, olykor 
dajkáló, olykor fölrázó világ, egy színes, 
csodálatos, egy hérakleitoszi folyó, amelybe 
ha egyszer beléptünk – édesanyánk moso-
lyával vagy édesapánk cirógató, dicsérő kéz-
mozdulatának hatása alatt –, mindig vissza-
kívánkozunk. 

A kultúra, nemzeti kultúra: a molnárleány 
dala, amit Gellért püspök – az olasz szárma-
zású – meghallott és örökre hallani kívánt. 
A kultúra fonóbeli viselkedésének öröklött 
rendje, még akkor is, ha mára elfeledtük, mi 
maiak; és kultúra a népdal, melyet őrizünk 
még és énekelünk, s amelynek ritmusát hall-
va Kölcsey kiszabta a magyar nemzeti Him-
nusz ütemeit: görög trocheusokat keresve és 
illesztve a szatmári kanásztánc ritmusváltá-
saihoz. A német egyetemet megjárt és Kant 
filozófiáját értve elemző fiatalember anya-
nyelve sugallataira hallgatott. Azt választot-
ta, azt örökítette át nekünk, utódoknak.

Mert a kultúra: választás; a nyelv, a nem-
zet tudatos választása is; az önképzés, a kö-
zösségi együttlét választása is. Olykor – és 
sokszor – a ránk törő gyűlöletszöveg, a ránk 
törő konzumnyelv, a tébolyultan fecsegő rá-
dió, tv és mp3-fájlok kikapcsolása is…, de 
ugyanakkor – ismét Hérakleitosz bölcs ha-
gyatékára gondolva –, mindezek bekapcso-
lása is: ha tudjuk, mit akarunk kapni a kul-
túrától, és azt is kapjuk tőle, amire nemcsak 
az erőnk, de a szívünk is vágyik. A szívünk, 
amelynek megvan az ereje, hogy a Szentlé-
lekhez emelkedjen, megvan az ereje, hogy 
kultúrájában a magyar nemzet és az emberi 
humánum szívdobogása legyen!

(Itt szakítom meg gondolatmenetemet, 
s itt kell kimondanom talán legmerészebb 
gondolatom: talán emberiség-léptékű kul-
túra nincs is – mondhatnánk Benedetto 
Crocéval, a nagyhatású itáliai filozófus 
szája íze szerint –, mert a világkultúra fo-
galomhasználata beláthatatlan, mert be-
azonosíthatatlan, mert összemosásra hajla-
mosít; de az emberség-hajlamú kultúra, s 
az emberség-hajlamú kultúrák összefogása 
– fordítása, asszimilálása – bizony hogy 
van, és valóban minta- és példaértékű! Erre 
is gondolnunk kell ezen a napon, nemzeti 
kultúránk napján.)

A kultúra az Igenek és Nemek Jézussal 
való kimondása. A kultúra, a kultúrában 
élés, a kultúrára tanítás: önvédelem, önépí-
tés, az egy kultúrához tartozók szó- és gesz-
tusbéli összekacsintása. Kultúránk: védőkö-
tél a nihil szakadéka fölött.

A történelem faggatása
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Állj fel hát sokszor elbukott és bukdácsoló 
ember: és teli torokból énekeld, gyöngyujja-
iddal sződd, táncos lábaddal ropd, a zongora 
op-art klaviatúráján lüktesd világgá, ecse-
ted lágy hajlásaival örökítsd meg kultúrád 
legszebb pillanatait; izmaid megfeszítésével 
a sportban is szárnyald túl önmagad, ez is 
kultúránk része, csapatjátékaid harmóniájá-
val mutass példát akár a politikusoknak is, a 
sportszerűségben is. Viselkedésed miként-
je, részvéted naponkénti megnyilvánulásai 
mind-mind kultúrád színvallása. Mutassuk 
meg, mutassuk fel kultúránkat embertársa-
inknak. S mozogjunk otthonosan a kultúrák 
párbeszédében is.

Erről szól ma egy messziről, Keletről jött 
és Európa centrumában évezrednél több 
esztendeje megállapodott nemzet kultúrája, 
egy olyan nemzeté, amely még mindig, ma is 
a megpróbáltatásait, a keresztre feszíttetését 
éli. A magyar nemzeté – amely reményeink 
szerint – újra megérett az újraegyesítésre, az 
újjászületésre. Lelkében, tetteiben és kultú-
rájában. 

Legyen vége a posztmodern gőgi-
csélésnek, a mindent kifigurázó, min-
dent lekicsinylő negatívum-hullámnak, a 
destruktivizmusnak, a negatívum-ábrázo-
lásnak. Amilyen a lelkünk, olyan lesz kultú-
ránk is. A lelkünk nem lehet ennyire szeny-
nyes! Hát kultúránk is a Szellem fényével 
telítődjék! Jöjjön el az egymásra figyelés, az 
egymás megértés, az egymás őszinte tekin-
tetében megmérettetés, az egymás keresztjét 
felvállalás korszaka. 

Wass Albert Elvész a nyom című regényé-
ben egy vasúti katasztrófa után a meghalt 
lelkész temetésén lengyel, cseh, zsidó, román 
és magyar emberek „egyszerre lépnek.” Ma-
radjon ez példa itt a Kárpát-medencében, 
Kárpát-hazánkban és a Duna mente népei 
között. De ne csak a koporsó, a „nemzetha-
lál” és a háborúk okozta „nemzet-tetszhalá-

lok” gyászóráiban tudjunk egyszerre lépni, 
hanem ahogy mondtam, a kultúra végtelen-
be lendülő folyójába való visszaereszkedése-
inkben is! Egyáltalában: tudjuk együtt meg-
hallani a szív, a Szentlélek, a Szabadság és az 
embertettek szépségének igéit, szavait…

Gondolom, ezért jöttünk össze, ezért va-
gyunk nemzeti kultúránk napján itt és így 
együtt. Fel hát tovább az ünneplésre; mer-
jünk ünnepelni, merjünk örülni egymás-
nak, merjünk a munka malomkereke mellett 
– ahogy a Gellért püspök által megidézett 
leányka tette – végre és újra énekre, éne-
kekre fakadni – életre nyílni! Symphonia 
Hungarorum! Miként azt egy széki dal oly 
csodálatosan megőrizte számunkra:

„Légyen éltetek virága mind kinyílt!”

Más népek, más nemzetek fiai és lányai is 
azzal lesznek általunk is gazdagabbak, ahogy 
ezt a 2010-es év nagy ünnepeltje, a 150 éve 
elhunyt gróf Széchenyi István örökbe hagy-
ta ránk, ha a magunk lelkét és a magunk kul-
túráját adjuk hozzá az ő életükhöz, az ő kul-
túrájukhoz; ha „egy nemzetet tudunk adni 
a nagyvilágnak”, egy nemzet kórusát tudjuk 
megszólaltatni a nagyvilág kardalában!

Úgy érzem, hinnünk kell költőink, íróink, 
zenészeink és népünk fennmaradt üzenetei-
ben, s ezeket tovább kell adni. Ez is, s talán 
legelsősorban ez nemzeti kultúránk. Az ő 
hitüket, a szívnek ezt a bólintását, a kéznek 
és szónak idők és terek fölötti „kézfogását” 
– hogy Illyés Gyula még oly közeli ölelése is 
közöttünk legyen – kívánom Önöknek, kívá-
nom Nektek átadni. A bólintás, a kézfogás, 
az évezredek magyar kultúrájának szívdob-
banása ne csak ezen az ünnepi alkalomkor 
legyen velünk, de hétköznapjainkban is kí-
sérjen útjainkon!

Pomáz, 2010.
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WASS ALBERT EMLÉKEZETE LXIII. RÉSZ

Doma-Mikó István

Wass Albert és titokzatos halála

Most lenne 102 éves. Ki is volt gróf 
Wass Albert? Önfeláldozó magyar ha-
zafi, politikus, nemzetünk írója, bölcs 
és hajthatatlan. Magyarként Széche-
nyi, íróként Jókai és Mikszáth mellett 
lenne a helye. Otthon évtizedekig a 
nevét is tiltották. Névtelenné tett pró-
féta, akinek könyvein nemzedékek 
nőttek fel. Miért a felháborodás ma 
is, ha szobrát avatnák? Miért támad-
ják holtában is? Látnokként mondta: 
„Nem annak a hangját fogják meghallani, 
aki nagyobbat ordít, hanem aki igazabbat 
szól. És nem az lesz a legokosabb ember, aki 
a gyűlöletet tudja, hanem az, aki a szerete-
tet és a megértést”.

Nem állítom, hogy a legjobban is-
mertem őt. Levelei és hosszú beszélgetéseink azonban betekintést engedtek világába. Ba-
rátságunk számomra nemcsak megtiszteltetés volt, de iskola is, ahol órák alatt éveket oko-
sodtam.

Valamikor 1980 nyarán Japánba emigráltam, az új élet minden örömével és bajával.  
Azóta itt peregnek cseresznyevirágos éveim. A Floridában élő gróf Wass Alberttel az újság-
írás hozott össze kilenc évvel később. Azokban a zűrzavaros időkben a magyar emigráció két 
célt tűzött zászlajára: az ’56-os forradalom elismertetését és a romániai magyarok jogainak 
kivívását. Családom erdélyi gyökerei révén én az utóbbihoz csatlakoztam. Ceauşescu dikta-
túrájában az erdélyi magyarság legsötétebb éveit szenvedte. Egyszerűen eltűntek emberek, 
papok megcsonkított holttestét vetette ki a folyó, s a magyar szóért legalább verés járt. Ele-
mében volt a vérszomjas Securitate és besúgóhálózata. 

1989-től felkérésre két amerikai lap, a Magyarság (később Pittsburgi Magyarság) és a 
Californiai Magyarság japán tudósítója lettem. A japán híreken kívül főleg az erdélyi ma-
gyarság sanyarú sorsáról írtam. A diktátor azonban nem tolerálta a leleplező írókat. Óvat-
lanságom „jutalmaként” én is megkaptam a magamét. Senkinek nem kívánom, fátylat reá. 
Mindössze annyi engedményt tettem, hogy a radikálisabb Pittsburgi Magyarságban ezek után 
Bornemissza néven publikáltam.

Tőlem származik az első riport a romániai forradalomban a Securitate kivégzői elől 
bujdokló Tőkés Lászlóval, úgyszintén a marosvásárhelyi pogromról. Ezeket a jelentősebb 
emigráns lapok is átvették – az Államokban, Kanadában, Nyugat-Németországban és Auszt-
riában. Sőt, angol fordításban az amerikai hírekbe is bekerült.

A történelem faggatása
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Gróf Wass Albert a II. világháborút követően hányatott körülmények között került az Egye-
sült Államokba. Írásai és feddhetetlen élete okán rövidesen az emigráns politikai és irodalmi 
élet vezéralakjává vált. Megalapította az Erdélyi Szépmíves Céh nevű könyvkiadót, a Duna 
menti Kutató és Információs Központot és a Danubian Press kiadóvállalatot. Kiadványaiban 
küzdött a szép magyar nyelv elkorcsosulása és a külföldi könyvtárakat megtöltő hamis dákoro-
mán elmélet ellen. Megfélemlíthetetlen és megvesztegethetetlen volt. Tizenkilenc magyar és 
negyvenhárom angol nyelvű (többnyire ismeretterjesztő) könyvet és folyóirat-sorozatot adott 
ki. Ezeket díjtalanul küldte meg amerikai középiskoláknak és egyetemi könyvtáraknak. Emel-
lett az emigráns magyar sajtóban is szinte folyamatosan publikált.

Egyazon újságokban írtunk, s nekem feltűnt a neve előtti „Czegei”. A Mikó-családfán 
találtam egy Czegei Vass Dánielt, megkérdeztem hát tőle, netalán rokonok vagyunk-e. Máig 
őrzöm igenlő válaszát. 

„Kedves Öcsém! Örömmel vettem leveledet, ami pedig ama Vass Dánielt illeti, valóban egyik ősöm 
volt még abból az időből, amikor nevünket V-betűvel írtuk. A W Mária Terézia idejéből származik, 
mikor egy bizonyos „napló-író” Vass György a királyné magyar testőrei között szolgált azzal a titkos 
megbízatással, hogy ’nyerje vissza’ a protestáns egyházak privilégiumait… [...] Na, de elkalandoztam 
a múltba. Visszatérve a jelenbe: a Central European Forum néhány példányát feladtam címedre, 
sok időbe fog azonban kerülni, míg odaér. [...] A folyóirat célja: bekapcsolódni a közép-európai egység 
megteremtésére törekvő nemzetközi munkába és ezen belül gondoskodni arról, hogy Erdély, a Felvidék 
és a Délvidék magyarjai ilyen, vagy amolyan módon, de fölszabaduljanak az idegen elnyomás alól. A 
szlovákokkal már van barátságos kapcsolatunk, mert ők is szeretnének megmentődni a csehektől, de a 
románok mereven elzárkóznak – a királyi exil-kormány –, sőt Románia határát a Tiszáig igyekeznek 
kitolni – természetesen ígérve a magyaroknak mindent, amit ezelőtt is ígértek, 1920-ban. Ez ellen tehát 
küzdünk minden eszközzel, és a lengyelek mellettünk vannak. [...] Albert Bátyád”1

Ekképp kezdődött a mi barátságunk. 
Sokan hívták telefonon, de csak kevesekkel akart beszélni. Megállapodásunk szerint én 

mindig beleszóltam az üzenetrögzítőjébe, s ha a hangomat hallotta, felvette a kagylót. Ilyen-
kor órákig beszéltünk. 

Hogy milyen ember volt? Egyszerű, a nagyok egyszerűségével. Halk, nyugodt hangon 
szólt. Kissé mindig szomorúnak és csalódottnak tűnt, aki naponta szembesül övéi gyengesé-
gével és kishitűségével. Mégis mérhetetlen szeretetet és megbocsátást mutatott irántuk, mint 
apa a gyermekei iránt. 

Érdekelte a japán világ. Főleg a japánokat összetartó titokzatos erő. Engem pedig…? Min-
den egyes szava!

Elmondta, hogy Floridában megvette lord Astor villáját, és megözvegyülve ott éli szám-
űzött életét. A patinás épület fontos összejövetelek és döntések színhelyévé vált. Ám politikai 
és kiadói aktivitása mindvégig vörös posztó volt a román diktátor, Ceauşescu szemében. Tá-
vollétében koholt vádakkal halálra ítéltette, és háborús bűnösként kiadását kérte az amerikai 
hatóságoktól. Sikertelenül. 

Albert bátyámat – elmondása szerint – 1985-ben figyelmeztette az Interpol, hogy meg-
gyilkolására Ceauşescu tizenkét Securitate-terroristát küldött Amerikába, a washingtoni 
követség és a clevelandi konzulátus mellé rendelve. A hír igaznak tűnt, mert a következő 
hetekben elgázolta egy rendszám nélküli teherautó. Túlélte. Két román konzul besétált 
az FBI csapdájába, amikor tv-szerelőnek álcázva álkulccsal behatoltak az általa lefoglalt 
szállodai szobába és ott pokolgépet próbáltak elhelyezni. Két másik a kertjében lőtt rá 
pisztollyal és megsebesítette. Az FBI ezeket is elfogta. Mivel a merénylőket diplomáciai 



59

mentességük miatt büntetni nem lehetett, a nemzetközi szabályok szerint kizsuppolták 
őket az Államokból.

– Ennyire félnek tőled? – kérdeztem.
– Nem tőlem, öcsém, hanem a hittől, amit adok. Attól, hogy a világban szétszórt ma-

gyarság egymás iránti szeretettel felvértezve összefog. Szavam ne feledjem: miképpen állsz a 
Japánban élő magyarokkal? Tartjátok-e a kapcsolatot egymással?

– A követséget és a kereskedelmi kirendeltséget leszámítva talán húsz magyar él itt szét-
szórva. Meglehetősen vegyes társaság. Rákosi öccse álnéven, egy Horthy-százados, három 
jezsuita pap, külföldről áttelepült disszidensek és néhány ideházasodott fiatal. Utóbbiak kö-
zött akad kommunista és antikommunista egyaránt. 

– Összetartanak?
– Ó, dehogy! Senki nem tudna három magyart összehozni. Félnek egymástól, mint a 

tűztől.
– Magyar átok! Erdély ügyében egyetérthetnétek…
Szégyelltem is magamat nagyon. A román diktátor az erdélyi egység megtörésére el-

kezdte 7000 magyar falu buldózeres letarolását. Parasztházak ezrei, iskolák, kultúrházak, 
ősi kastélyok és templomok helye vált üres termőfölddé. A barbár pusztítás ellen nemzetközi 
tiltakozás bontakozott ki. Még az angol trónörökös, Károly herceg is felemelte a szavát, amint 
szétdúlták ükanyja, gróf Rhédey Klaudia temetőjét. (Az angol királyi család erdélyi magyar 
ága külön fejezetet érdemelne!)

Bizony, szükség lett volna a magyar összefogásra! 
Ha őket nem is, a japánokat és az itt élő külföldieket sikerült megnyernem. Előadásokat 

tartottam, megalapítottam a Japán Erdélyi Szövetséget, és csatlakoztunk a nemzetközi tilta-
kozáshoz. A falurombolás ellen 100 művész és értelmiségi nevében petíciót nyújtottunk be 
az ENSZ-vizsgálatot kezdeményező svéd kormányhoz.

A szabad világban a legnagyobb lélekszámú magyar emigráció Kanadában élt, azt követte 
az államokbeli. Hozzám, Japánba folyamatosan küldték a híreket. Többször ellátogattam 
Amerikába, ahol meglehetősen vegyes tapasztalatokat szereztem. A közösségekben különféle 
hazafias szervezetek alakultak, amelyek fő aktivitása a viharos vezetőségválasztásokra össz-
pontosult. Az önjelölt vezetők száma mindig meghaladta a szükségest, s a hoppon maradtak 
halálra sértve ellenzékbe vonultak. Ellencsoportokat alapítottak, s ezek a társaságok folyama-
tosan marták, meg perelték egymást. Nem csoda, ha hazafias célokra az energiájuknak csak 
töredéke jutott.

– Nem a hazai rezsim és a románok aknamunkája teszi őket tönkre – zsörtölődött Albert 
bátyám. – Tönkreteszik ők egymást, meg magukat. 

Felülhelyezte magát az emigráció prominensei közötti intrikákon és hatalmi harcokon. 
Ha a szükség és a magyarság érdeke kívánta, senkit nem kímélő pártatlan véleményt mon-
dott. Rávilágított a hibákra, és megmutatta a helyes utat. Emiatt a hangadók tartottak tőle, s 
a nagyobb fordulatok előtt próbálták kipuhatolni a véleményét.

– Miért nem állsz valamelyik hazafias szervezet élére? – kérdeztem. 
– Régebben azt tettem. Ma már öreg vagyok ehhez, meg túl tapasztalt. Sok üres beszéd, 

kevés tett! És ráadásul mennyi egyéni érdek! Lásd, öcsém, az egyik jelentős szervezet elnöke 
Magyarországon valaha ispán volt. A hatalmas kommunizmusdöntő nemzetközi összefogása 
csak azt célozta, hogy újból az legyen. Nem én kellenék nekik, csak a húzóerőm. Maradjak 
inkább magányos farkas.

– Lesz-e még a magyarságnak valaha Kossuthja?

A történelem faggatása
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– A Jóisten gondoskodik rólunk. Kossuthok mindig voltak és lesznek. A baj csak az, hogy 
nem hallgatnak reájuk. Katona nélkül pedig még Kossuth Lajos is csak egy ember. Hanem 
Temesváron a román diktatúrával imponálón dacol az a fiatal pap. Tőkés a neve. No, látod, 
az ilyenekből még lehet valami!

Albert bátyám nem csak a regnáló magyar és román kormány kulisszáit ismerte részlete-
sen. Ugyanolyan jól értesült volt a világra kiható nagyobb történésekről is. Tengernyi titok 
birtokában képes volt történelmi eseményeket megjövendölni. 

Én Magyarország jövőjét illetően meglehetősem pesszimista voltam. A Szovjetunióra és 
az erőszakszervezetekre támaszkodó rezsim bebetonozta a kommunizmust. Jelét sem tapasz-
taltuk az elkövetkező változásoknak. Számomra egyszerűen csak az volt a kérdés, hogy egy-
általán megérem-e a szocializmus végét. 

– Nagy változások szele fúj, öcsém! – biztatott széles jókedvvel. – Meglásd, öt éven belül 
szétesik a Szovjetunió. 

– No, és a Varsói Szerződés? – aggódtam.
– Megszűnik az is. Az orosz katonaság kivonul, és Magyarország szabad lesz!
– Kivonul? Önként?
Bátortalanul adtam hangot aggályaimnak, hogy a birodalom kemény kézben tartja gyar-

matait, s a katonaság meg a rendőrség túl erős. 
Ő egyre izgatottabban és lelkesebben újságolta a híreket: „Kiválnak a balti országok!” „Ki-

válik Ukrajna!” „Kiválik Szibéria!” Persze, hogy neki lett igaza. A Szovjetunió három év alatt 
úgy darabjaira hullott, Isten össze nem foltozná. Ma is szégyellem akkori kishitűségemet. 

Gyakran megkeresték őt fiatal írótehetségek, akikkel jó szívvel bánt. Ellátta őket 
„hamubasült pogácsával”, bölcs tanácsaival. Ilyen volt a 33 éves Dunai Ákos, az egyik radi-
kális lap szerkesztője, aki riportkönyveket írt a magyar nemesi emigrációról, és a külföldön 
bujkáló ávósokról. Megkedvelte, rábízta a novelláinak kiadás alá rendezését, de nem sokáig 
dolgozhattak együtt. Pár hónap múlva Dunait – aki Albert bátyám könyveinek magyaror-
szági kiadása ügyében utazott Európába – gyanús körülmények között Nyugat-Németor-
szágban halálra gázolta egy teherautó.2

Éjszakákon át beszéltünk irodalomról. Kérdeztem, kit tart jó írónak a kortársak közül.
– Olvastál-e Sütő Andrástól? Figyeld a tiszta magyar beszédét. (No, persze, erdélyi!) 

Nézd a finomságot, ahogy egy-egy témát körbeír. És milyen csavarosan! A könyveiben 
egyetlen szót nem lelni, amiért lecsapnának rá. Csak sejteti a vezérfonalat, azért pedig nem 
lehet lecsukni. Bátor és makacs ember, aki ezt meg meri tenni a mai Romániában! Vétek, 
hogy ez a tehetség nem írhat szabadon!

Kacskaringós betűivel dedikált köteteket kaptam tőle véleményezésre. Ő a Kard és kasza 
címűt tartotta fő művének. Az önéletrajzi elemeket is tartalmazó írásban saját családján ke-
resztül mutatja be Erdély ezeréves történelmét. A Biblia mellett lenne a helye.

Wass Albert könyveit nem lehet letenni. Az olvasót megragadja az élvezetes és közérthe-
tő szép magyar nyelv. Példának állítja a korunkban egyre sorvadó erényeket: hazaszeretet, 
egyenesség, becsület, kitartás. Más emberré válik az olvasó, mire a végére ér. Könnybe lábad 
a szemem a gondolatra, hogy egy ilyen nagy nemzeti írót névtelenségre ítélnek Magyaror-
szágon. Mert aki töretlen hittel ember és magyar tud maradni, annak puszta léte is kihívás 
és szálka a becstelenek szemében!

Persze, az emigráns lapokban ő is olvasta, és néha véleményezte az írásaimat. Lelkesített, 
és három erdélyi témájú novellámért megdicsért.3 Úgy jött ez nekem, mint a francia becsü-
letrend, csak többet ért. Olyasféle kitüntetés, amit belül hord az ember. 



61

Az egyik újság hosszú cikket közölt tőle ezzel a címmel: A kivénült harcos leteszi a fegyvert. 
Rosszat sejtve beleolvastam: „Cserbenhagytak a magyarok huszonhét hosszú és küzdelmes eszten-
dőn keresztül. Elég volt. Beleöregedtem, belefáradtam, beleszegényedtem az eredménytelen munkába. 
A magyar, bár egyénileg egyike a legtehetségesebb, legéletrevalóbb fajtáknak, politikailag éretlen. Nem 
érti a világpolitika háttérben lejátszódó fondorlatos titkait, és nem is érdekli. (…) Amit Ceauşescu húsz 
esztendő alatt nem tudott elérni, azt megtették helyette a szabad földre vetődött magyarok: letétették 
velem a fegyvert. De a könyvek megmaradnak, a folyóiratok megmaradnak, s a nyomtatott betű szívós 
erejével továbbra is harcolnak Erdély magyarjaiért – ahogy lehet.”4

Rögtön felhívtam.
– Mi történt, Albert bátyám, mi késztetett arra, hogy letedd a lantot?
– Nono, öcsém, csak a fegyvert teszem le, a lantot soha. A könyvkiadással felhagyok, de 

attól még írok. Öreg vagyok, megfáradtam a szélmalomharcban. Megtettem, ami egy ember 
erejéből telhet. Többet is.

– Az emigráció szerencsevadászait erősíted, ha visszavonulsz.
– Tovább gyarapítsam a pusztába kiáltott szavakat? Eddig se tudtam őket megzabolázni.
– Csalódtál a magyarságban?
– Sajnos, a magyar nem politikus alkat. Nem érti, hogy a politikát boszorkánykonyhán 

főzik. Pedig okulhatna Trianonból. Mára a románok megtöltötték a világ könyvtárait angol 
nyelvű kiadványokkal. Ezekben a dákoromán elméletet sulykolják, s hogy Erdély mindig a 
románoké volt. Szépen be is vitték a köztudatba. Én pedig azt se értem el, hogy a Magyaror-
szág és Erdély valódi történetét hirdető angol könyveinket ingyen terjesszék.

A cikk sötét mérföldkőnek bizonyult. Ettől kezdve már nem az az erős, energikus em-
ber volt, aki azelőtt. Megtört benne valami, a vigasz is lepergett róla. Érthetőbbé váltak 
búcsúmondatai: „Szívem mélyéből köszönöm annak a maroknyi hűséges magyarnak az önfeláldozó 
kitartását, akik mindvégig mellettem maradtak és lehetővé tették, hogy legalább ennyit megtegyek. 
Áldja meg őket az Úr minden fájdalmas csalódás közepette a tiszta lelkiismeret isteni ajándékával. 
Ők megtették, ami tőlük tellett. Ha minden magyar követte volna példájukat, a magyarok dolga 
másképp állna ma.”4

Azután egyszer csak hiába szólongattam a telefonban. Baljós előérzetemet megerősítette 
az érkező emigráns újság. Fazekas Ferenc nekrológjával címlapon hozta gróf Wass Albert 
halálát.5 Ezt azután a többi lap is átvette, s az emigráció gyászba borult. 

Keveseknek adatik, hogy visszajöhetnek látni saját meggyászolásukat. Ő megtette. El-
sőként a nekrológ írójára hozott szívbajt: „Halló! – kurjantott a telefonba – Itt Wass Albert 
beszél a másvilágról!”

Az újságokban pedig ekképpen cáfolt: „Nem haltam meg. Úgy látszik, az Úristennek még van 
valami dolga velem. Mindenkit megnyugtatok, hogy itt vagyok. És szerettem volna látni, hogy ki meny-
nyire veszi a szívére: nincs többé, aki annyit firkászott és mindig volt valami siralma. Sebaj. Az vigasz-
tal, hogy voltak, akik megsirattak. És ezekért még érdemes megszólalni. Másokkal meg nem törődöm. 
Azokat pedig, akik jó szívvel és szeretettel emlékeztek meg rólam, jó szívvel és szeretettel köszöntöm ma-
gam is. És hadd örvendezzünk együtt ezen a búba facsarodott földön, hogy kis ideig még együtt lehetünk, 
s munkálkodhatunk népünk jövőjén, mindegyikünk a maga őrhelyén.”6

E mondatokkal bezárta a résnyire hagyott kaput. Megbántva végleg szakított a világgal. 
Többé szinte senkinek nem vette fel a kagylót, nekem se. 

Közös barátunkat, egy hozzá hasonló korú öreget kérdeztem az Államokban, mi 
 történ he tett. Ő is csak hónapok múltán és igen körülményesen tudott a valóságra lelni. Al-
bert bátyám 83 évesen meglepetésre harmadszor is nősült. Az új feleség aztán fokozatosan 
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elszigetelte őt a családjától és barátaitól. Egy sértett zsurnaliszta magát a házasságot, vagy 
a feleség személyét helytelenítve jelképesen mondhatta: „gróf Wass Albert meghalt”. Ezt 
vették át az újságok tévesen. Aztán már hiába kérték a bocsánatát. Én levélben vigasztaltam: 
„Akinek holt hírét költik, hosszú életű lesz”. 

Aztán ’98. február 17-én, egy fekete napon az újságokba visszakerültek a nekrológok. Ez-
úttal nem tévedésből. Túl a kilencvenen, a hazától és a szülőföldtől 53 évi távollét után, el-
hagyatottan, csalódottan halt meg a floridai Astorban. Halálát titkolózás és találgatás lengte 
körül. Felröppent a hír, talán nem is természetesen távozott. Válaszként előkerült egy „hiva-
talos verzió” az öngyilkosságáról, amiben sokan máris kételkedni kezdtek. Csakúgy, mint az 
amerikai halottkém jelentésében. 

A legmeghökkentőbb, egymásnak ellentmondó tézisek láttak napvilágot, amelyek csak az 
öngyilkosság tagadásában egyeztek. 

Legtöbb forrás nyíltan gyilkosságot kiált, aminek kitervelőit és végrehajtóit a „kinek hasz-
nál?” elv alapján a román soviniszták vagy a magyar balliberálisok körében kell keresni. 

A gyanakvók nem kímélik harmadik feleségét, Maryt sem, akivel halálakor kettesben tar-
tózkodtak otthon. (Célzatosan megjegyzik, hogy Mary addigra már két férjet is eltemetett.7) 
„Egyedül volt, övéi nélkül” – mondja egy írás, nem számítva „övéi” közé feleségét.8 Géza 
szerint apját halála estjén Mary jogtalan vádakkal illette. A Németországban élő fia, Endre 
is megkérdőjelezi az öngyilkosságot.9 A tényként közölt hipotéziscsokorra a következő szöveg 
teszi fel a koronát: „Ami pedig a halál körülményeit illeti, tény, hogy csendesen elaludt. Orvosfelesége 
tanúsítja.”10

Az értesülések a helyszínt illetően sem egyeznek jobban. Egyesek szerint az épületben, 
pontosabban: hálószobájában érte a halál. Mások úgy tudják, a kertjében találták agyonlőve, 
megint mások szerint kedvenc helyén, a tornácon, ahonnan gyakran puskázott az elszaporo-
dott mókusokra.

A történetekben csak az közös, hogy a halott mellett hevert kedvenc vadászpuskája, 
az olvasóra bízva, hogy öngyilkosság vagy önvédelem fegyvereként-e. (Nem elhanya-
golható, Wass Albert ifjú korában országos céllövő bajnokságon új rekordot állított fel,11 
és még ’96 körül is azt írta: „Ez évben eddig 18 mókust lőttem le a madáretetőről, tizennyolc 
lövéssel.”12)

A fegyver használatával kapcsolatban csak egy forrás foglal állást. A kilencvenéves gróf – 
úgymond – aligha bírta a súlyos vadászpuskát úgy kitartani, hogy önmagát főbe lője vele.13

A történtekkel kapcsolatban közös barátunkat közel egy év múlva sikerült szóra bírnom, 
de ő is csak a ködöt sűrítette: „Különös, végtelenül különös. Albert nem az a fajta volt, aki főbe 
lövi magát. ’Öngyilkossága’ engem Márai Sándoréra emlékeztet, akit jobb kezében pisztollyal találtak 
holtan. Csakhogy én ismertem Márait. Balkezes volt.”

Wass Albert a Floridai-félsziget közepén, az Ocala Nemzeti Parkban, gyakorlatilag az 
erdőben lakott emeletes házában, amihez 3,5 hold kert is tartozott. Harmadik feleségével, 
Maryvel harmonikus házasságban éltek.

Az író négy fia Amerikában él (Vid, a legidősebb, egy tisztító vállalat tulajdonosa, Huba, 
az USA hadseregének tábornoka, később fődandártábornoka, Miklós pénzügyi szakértő, 
Géza pedig egy környezetvédelmi tanácsadó iroda tulajdonosa). Legkisebb fia, Endre, Né-
metországban, a Hamburgi Egyetem közgazdasági szakán professzor.

Wass Albert a Floridai Egyetemen töltött 13 évi tanárkodása után szerény nyugdíjat ka-
pott, amit a fiai közösen egészítettek ki. Az anyagiak intézésével a legközelebb lakó Gézát 
bízták meg.14
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Az idős házaspár egyre nagyobb anyagi gondokkal küzdött. Wass Albert egy barátjának 
írta, hogy sürgősen pénzre lenne szüksége, mert a biztosító nem téríti egyes orvosi költségeit, 
és eladósodtak.15 A télen alig fűthető, százéves épület 1991-re gyakorlatilag lakhatatlanná vált. 
Az ekkor odalátogató Géza fia is motelban szállt meg. Tatarozásra azonban az író haláláig 
nem került sor. Sőt, eladósodva az értékvesztett házat eladta saját fiainak.

1992-től áldatlan veszekedések zajlottak Mary és Géza, illetve az író más családtagjai kö-
zött.16 Mary követelte, hogy az író fiai behatóbban gondoskodjanak az idős, beteg emberről. 
Elsősorban a ház megjavításáért harcolt, abból pedig nem engedett, hogy a tönkrement hű-
tőszekrény helyett újat vegyenek, ne használtat.17

1993 februárjában így írt: „Második »gutaütésem« következtében jobb kezem és karom kissé meg-
bénult, s ennek következtében a kézírásom olvashatatlan, gépírásom pedig, amit tizenkettedik évem óta 
folytatok, szintén »nehézkes«, mivel kezem nem mindig azt a betűt üti le, amelyiket kellene. […] Sajnos 
sok könyvem nekem sincs meg, miután fiaim a tábornoktól lefelé, nagyon kiábrándultak a magyarokból, 
és magyarul megjelent könyveimet téves időpazarlásnak minősítik, ami még a magyarokat sem érdekli. 
[…] Sajnos öt pompás fiamból egyik sem »magyar«, ahogy kellene, mert szerintük a magyarok vagy 
nácik, vagy kommunisták, vagy csalók. Csak a »régiek«, akikről én írtam, voltak a magyarok. De ezeket 
már mind kipusztították…”18

A magyarságot ért sorsfordulat boldogsággal töltötte el. Úgy érezte, szenvedésének és 
önfeláldozó munkájának beérett a gyümölcse. Csak az elveszett időt sajnálta: „Sajnos a szaba-
dulás napjai számomra már elkésve érkeztek. Szó sem lehet arról, hogy útra engedjenek. Ez három orvos 
együttes véleménye. Azt mondják: »majd jövő évben!« De én már tudom, hogy jövő év nem lesz, s ha 
lenne is, én már csak »ültömből« nézem a világot.”19

Rövidesen rádöbbent, a felszabadult óhazában a felszín alatt semmi nem változott. Hiába 
szűnt meg Magyarországon a kommunizmus, az új rendszer urai is feketelistára tették, és a 
könyveire ezután sem talált kiadót. „Ez ellen nincs orvosság”20 – kesergett.

’96 júniusában a Magyar Köztársaság belügyminiszterétől mégis magyar állampolgársági 
igazolást kért. Magyarként kívánt az óhazába látogatni, vagy talán csak egy megkésett szim-
bólumra várt. 

„Ha arra gondolok, hogy ez a sok tehetséges ember idegenbe kényszerül vinni ötleteit, munkáját 
és képességeit: sírni szeretnék! Lehetséges az, hogy a magyarság kivesse magából tudósait, feltalálóit, 
szakembereit? Nem őrült balgaság az, hogy önfejű makacssággal elűzi azokat, kikért más országok 
versenyeznek?”

„Talán egyszer hazahívnak. És akkor gyalog is, és ha nem lesz már lábam: a hasamon csúszva! De 
hazamegyek. Bármikor és bárhonnan.”21

Azonban nem hívták. Sőt! Egy évi jogi huzavona után értesítették, hogy az igazolást meg-
kapja, de csak ideiglenes formában.22 A megaláztatás lelke mélyéig megbántotta és felhábo-
rította.

Kilencvenedik évéhez közeledve elhatalmasodtak a betegségei. 1994-ben magánlevélben 
írta: „Az én életem már valójában véget ért. Háborús sebesülésemből kifolyólag gyógyíthatatlan bénulás 
áldozata lettem, kézzel már nem is tudok írni, géppel is nagyon nehezen. Már csak tollba mondok.” 23

1996 márciusában pedig: „Az egészségem nem a legjobb, az igaz, de nagyobb baj az öregség.  (…) 
Hát 88-at megértem, s a bolondulás se következett még be, de egyéb, kisebb bajok kezdenek már hábor-
gatni. De azért nem kell megijedni: akire szüksége van még a Jóistennek, az nem pusztul el hamar, s 
nekem még van elintézni valóm ezen a földön.” 24 

Egy hónappal később: „.. Én fél lábbal oda-túl vagyok már, s fiaim, bár öten vannak, sajnos be-
szélni se tudnak már magyarul. Az amerikai jólét és ennek elnyerhető lehetőségei megbabonázták őket. 

A történelem faggatása
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Több mint fél éve nem láttam már egyiket sem. De már nekem sincs sok időm hátra és akkor »hazatérek« 
megint Isten országába, kedves-szép Erdélyembe. S ha az Úr lehetőséget nyújt ahhoz, hogy időnként 
»kísértet« is lehetek, jól megriasztom a bocskorosok leszármazottait!”25

Ugyanezen évben Zas Lórántnak: „..Szeptember 24-én délben, gépkocsibaleset áldozata lettem. Egy 
másik kocsi belém szaladt. Úgy szedtek össze a mentők itt Astorban, és vittek is egyenesen az umatillai kórház-
ba. Én akkor csak félig éltem. Emlékszem, hogy nagyon fájt a fejem, különösen, amikor összefércelték a fejemet 
(koponyarepedésem volt), fiaim egymásután érkeztek, halottnézőbe, de ennek ellenére nem haltam meg.

Az orvosok szerint »szerencsésen« kaptam az ütéseket. Szerintük maradandó »bajom« csak az emléke-
zőtehetségemmel lesz, ami szerintük lassankint helyre billenhet úgy-ahogy.

Amint láthatod, a gépírás még mindég nehezen megy.
Elég az hozzá, bármit is mondanak az orvosok: túléltem ezt is, mint sok egyebet a háború során. 

Bajaim csak akkor kezdődnek, amikor odáig jutok, hogy újra elkezdhetek írni. Azt még nem tudom, hogy 
mi lesz akkor. De remélem a legjobbakat.

Itt kell még megmondjam, hogy feleségem, Marika, kezdettől fogva mellettem volt, és harcolt a fiaim-
mal, kik azt tervezték, hogy valami (barátságosabb) bolondok házába tesznek. Így tehát itthon vagyok, 
és itthon is maradok.” 26

Koponyasérülése miatt az emlékezete olykor kihagyott. A látása is szinte teljesen elhagy-
ta, így volán mögé nem ülhetett többé. Ha a közeli étterembe mentek, Mary („Marika”) ve-
zetett. Érkezéskor kis sámlit állított az autó ajtaja elé, s arra léptetve támogatta ki az idős írót. 

1998 januárjában Mary szinte kizárta a házból az író barátait. Wass Albert utolsó születés-
napját nem a családja körében, hanem barátaival ünnepelte vitéz Kiss Bélánál. Ajándékkép-
pen megmaradt könyveit osztotta ki közöttük. Leveleiben anyagi nehézségekről számol be.27

Wass Albert 1998. február 17-én hajnali 3 óra 20 perckor hunyt el. Temetési szertartását 
22-én az astori templomban egy magyar református pap és a szcientista egyház képvise-
lője vezették le. Rosszakarói még utolsó útját is próbálták meggyalázni a vallási fogalmak 
egybemosásával. Wass Albert – bár két felesége (Elizabeth és Mary) a szcientista egyház 
hívei voltak – haláláig református maradt. A Christian Science egyébként a reformáció 
után Amerikában alapított egyház, amelynek semmi köze nincs a főleg Európában elterjedt 
szcientológia tanításaihoz. 

Miami református lelkésze, Lukácsi Éva így emlékezik: „Sem a gyászistentiszteleten, sem a 
magánbeszélgetésekben nem említett senki egyetlen szót sem Wass Albert halálának körülményeiről. 
Különös csend vette körül távozását. […] Wass Albert író halála körülményeiről a család – még a 
novemberi találkozáson is – mélyen hallgatott. Nem akartak egyetlen szóval sem nyilatkozni erről.” 28

Valószínűleg ez a lefojtottság robbantotta ki a vadabbnál vadabb mendemondákat. A halál-
eset krónikásai a hiányzó információt homályos körülírásokkal és kétértelmű kifejezésekkel 
pótolták, amik számtalan félreértést és valóságtól elrugaszkodott történetet eredményeztek.

Kivételesen a mindig jól értesült öreg barátomtól sem kaphattam pontosabb híreket. „Saj-
nálom, de most magam is bajban vagyok. A lányaim gondnokság alá akarnak helyezni. Az erdélyi ma-
gyar újságíróknak vettem egy kis házat, s a lányaim ennyivel kevesebbet örökölnek. Orvosi bizottsággal 
vizsgáltatnak, hogy épelméjű vagyok-e. Ha sikerrel járnak, halálomig gondnokság fog rendelkezni a 
vagyonom felett. Bizony, ez itt Amerika, a pénz hazája!”

Az író barátai és tisztelői a család titkolózása ellenére tudni akarták a halál körülményeit. 
Géza saját verziójában írta le apja utolsó napjának történéseit. 

E szerint február 16-án reggel Mary rémülten hívta őt, mert apja öngyilkossággal fenye-
getőzött, ha ők ketten (Mary és Géza) nem tudnak az anyagiakban megegyezni. Géza – állí-
tása szerint – este elment hozzájuk, de Maryvel nem jutottak egyezségre, bár ő felajánlotta, 
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hogy a havi plusz számlákat kifizetésre küldje el az irodájába. Mary azzal vádolta, hogy csak 
„aprópénzzel” segítik őket, soha nem szerették apjukat, csak dicsőséget akartak tőle. Géza a 
döntést következő hétvégére halasztva hazautazott. 29

Írása nem tér ki a vita konkrét okára. A két öreg időnként ellátogatott Mary lányaihoz 
Arizonába. Előző év őszén Eustisban két hónapra kibéreltek egy olcsó kis lakást. Az öregedő 
Marynek megnyugvást jelentett a lányai közelsége. Most is mentek volna, de nem volt rá 
pénzük. 30 

A továbbiakban csak Mary – a helyi seriffnek tett – vallomására támaszkodhatunk. A 
veszekedés után Wass Albert és Mary hajnalig kettesben nézték a televíziót. Három óra 20 
perc körül az író szó nélkül felállt, és átment a hálószobába. Mary úgy vélte, lepihenni, de 
pár pillanat múlva meghallotta a lövést. Értesítette a helyi seriffet, s a rendőri vizsgálat alatt 
megérkeztek az író családtagjai is.

A hivatalos verzió szerint Wass Albert a 44-es Smith and Wesson 292-es revolverével 
főbe lőtte magát. Prof. Dr. Bokor Imre nyugalmazott ezredes szerint egy ilyen lövést szinte 
lehetetlen túlélni. Az elsütés pillanatában az áldozat valószínűleg fájdalmat se érez, és a halál 
majdnem azonnal beáll. 

Prof. Dr. Papp Lajos, a világhírű szívsebész a következőket nyilatkozta: „A boncolási jegy-
zőkönyv egyértelművé teszi, hogy Wass Albert ezzel a szívvel még sokáig – évekig – élhetett volna. Sőt, 
egyéb belső szervi betegsége sem volt, ami közeli halálát okozhatta volna.” 

A történtek tisztázásában sokat köszönhetek könyvei kiadójának, Turcsány Péter írónak, 
aki a titkolózást és bizonytalanságot megelégelve a halál helyszínén alapos magánnyomozást 
végzett. Megtekintette a hálószobaplafonon a golyó ütötte lyukat, beszerezte a halottkémi, 
vizsgálati és boncolási jegyzőkönyveket, és felkereste az író barátait.

Ezek ismeretében Wass Albert meggyilkolása már csak összeesküvés eredményeképp 
képzelhető el, felesége, a halottkém, a boncoló orvos és talán ennél is többek részvételével. 
Erre azonban semmi bizonyíték nem utal, így nem lesz könnyű dolga, aki ezt a szálat kívánja 
követni.

Mary, a koronatanú, az akkor 76 éves nyugdíjas zenetanár, a haláleset után két napig sok-
kos állapotban sírt. Nem lakhatott – de biztosan nem is kívánt tovább lakni – az „elátkozott” 
házban. A leányához költözött Arizonába, és néhány év múlva meghalt. Költözése után még 
felhívta az író barátját, Demeter Bélát, hogy elmondja, „Albertnek” nem miatta kellett meg-
halnia. Ha netalán a halál körülményeiről titkot őrzött, azt sírba vitte, és kevés az esély, hogy 
valaha napvilágra kerül.

A házat pedig a fiúk eladták egy másodleszármazott európainak – úgymond – „jó pén-
zért”.

Az író öngyilkosságának családi hátteréről vitéz Kiss Gábor így ír 2004. december 6-án:
„Gyors válaszomnak van még egy nagyon fontos értelme: A HÁTTÉR. A fiúk szerepe Albert bá-

tyánk életében. Az én szerény megítélésem a közvetlen találkozók tapasztalataiból indul ki, és emberi 
sorsok sikerére felépített magatartások eredményét tükrözi. Albert bátyánk egy istenáldott gyermek és 
fiatalkorú nemes tehetség volt, amit gyermekei nem kaphattak meg. 

Hubát kivéve minden fiú elvárta a sorstól a grófsággal járó ajándékokat. Ez, főleg Amerikában nem 
kiváltságos, s főleg akkor problematikus, ha az apa a fiai sorsával törődés helyett még csak magyarul 
sem tudó mostohaanyákat visz a családi közösségbe. Albert bátyánk nem volt boldog és megelégedett a 
feleségei és fiai viszonyával kapcsolatban, megítélésemben ez okozta az öngyilkosság tragédiáját.” 

A közelben lakó, ma 88 éves barát, Demeter Béla így összegez: „Albert nem jelezte felénk 
efféle szándékát, de nincs kétségem, hogy öngyilkos lett.

A történelem faggatása
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Idős korra változik az ember. Az autóbalesete után küzdelmessé vált számára a járás, 
majdnem teljesen elhagyta a látása és egyéb érzékszervei. Kiesett a napi rutinból. Elérte a 
kilencven évet, és úgy érezte, betöltötte a poharat.

Aztán meg: sokat csalódott. Azt vártuk, hogy a szabad Magyarországon majd elismerik a 
nemzetért végzett munkáját, tárt karokkal fogadják, és kiadják a könyveit. Ehelyett továbbra 
is feketelistán maradt. A könyveiben megírta a románok tetteit, a magyar kormány meg félt 
tőle, hogy rontja a magyar–román kapcsolatokat. Pedig hát nem volt ő olyan veszélyes! A 
románok sem törölték az ellene hozott halálos ítéletet. Nekünk kettő – sőt, a Székelyfölddel 
három – hazát adott az Isten, de mind el is vette. Erdélybe nem akart menni a románok 
miatt, Magyarország lett volna a kompromisszum. Utolsó csepp lett a pohárban, ahogyan az 
állampolgársági igazolással megalázták.

Életének utolsó napjaiban úgy érezte, minden munkája és önfeláldozása hiábavaló volt. 
Az erdélyi arisztokraták régen ifjú korukban kaptak egy puskát. Ha megsértették a becsü-

letüket, azzal torolták meg, és ha például adósságba keveredtek, amit nem tudtak visszafizet-
ni, akkor magukat lőtték vele főbe.” 31

Wass Albert öngyilkosságának okát kutatók „miért tette?” kérdése ellenében én inkább 
azt kérdezem: „miért NE tette volna”? És egyetlen érvet nem tudok felsorakoztatni, ami e 
világban maradásra késztette volna.

Az írófejedelem hamvait három részre osztották: az első az astori temetőbe, második a 
marosvécsi Kemény-kastély parkjába került, a harmadikat pedig – fia elmondása szerint – 
szétszórták az Istenszéke ormán. 32

Kezemben Albert bátyám fotográfiája a tizenhetedik dédunokával. Barázdás arcáról su-
gárzik a boldogság és a szeretet. Nagy a család. Az író alatt piramist alkot öt fia, számtalan 
unokája és dédunokája. Egyikük-másikuk manapság feltűnik egy-egy szoboravatón vagy 
Wass Albert-esten, s bizonyára nincs ellenükre a Wass-leszármazottnak kijáró tisztelet. 

Az astoriak jó szívvel emlékeznek a titokzatos magyar grófra, akinek a portája mindig teli 
volt virággal, szerette a természetet, az állatokat, de az embereket nem. Második feleségével 
boldognak látszott, „gyerekfarmot” akartak építeni a telkükre a fiatalok oktatására.33 

Halálát illetően megoszlanak a vélemények: „Nem hiszem el az öngyilkosságot, mert jellemében 
azt sohasem fedeztem fel, nem tűnt zavartnak vagy ingatagnak, hanem kiegyensúlyozottnak.”34 Mások 
szerint pedig: „Nagyon fáradt volt, öreg volt, nem érezte magát hasznosnak, elege lett mindenből.”35 
Csak abban egyeznek, hogy szerették.

S hogy Wass Albert halálát illetően miért nem nyugszanak ma sem a kedélyek? A nem-
zetek elvárják, hogy történelmi személyeik, hőseik, mint Wass Albert, ne egyszerű halállal 
távozzanak. Rangjukhoz méltóbb, ha magasztos ügyért életüket áldozva vértanúként vagy 
mártírként vonulnak be a halhatatlanok közé. 

Wass Albertról is balladisztikus és népmesei motívumokkal szőtt történetek röppentek 
fel, amelyekben titokban Magyarországra látogatott, vagy halála előtt megásta saját sírját.36 

Ám a hazafi, a politikus, az írófejedelem e „méltóbb” befejezés híján is helyet kapott a 
magyar szívekben. Egyházi iskoláink már oktatják szellemiségét. Olyan árt indított a nemzet 
lelkében, amit meggátolni nem, csak késleltetni lehet. 
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Febr. 17-én Branton körzeti megbízott a fenti címre érkezett öngyilkosság ügyében. A 
helyszínre érkezés után felvette a kapcsolatot az áldozat feleségével, Maryvel, aki előadta: 
együtt tévéztek, amikor az áldozat felkelt, és a hálószobába távozott. Lövést halott, és 
amikor bement, ott találta az áldozatot az ágyon fekve, lőtt sebbel a fején. Azonnal hívta a 
rendőrséget. Mary elmondta: az áldozat korábban is fenyegetőzött öngyilkossággal, öreg-
nek tartotta magát, nem akart tovább élni, ráadásul anyagi gondjai voltak.

Megbízott megtekintette a helyszínt: az áldozat fején lőtt sebbel feküdt az ágyon. Lábá-
nál egy ezüst-kék Barrell típusú fegyver feküdt, valószínűleg egy 44-es.

Helyszín átadva a helyszínelőknek.

Mary informálta megbízottat arról is, hogy előző nap a családdal nagy vita kerekedett; 
az áldozat öngyilkossággal fenyegetőzött.

Áldozat/Tanúk
Hivatkozás: halotti vizsgálat. Wass de Czege, Albert. Tel.: 352-759-2255, Cedar Crest 
54729, Astor Park, FL, 32007.
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Halotti jegyzőkönyv38

Időpont: 1998. 02. 17., kedd; Cedar Crest 54729, Astor Park, FL, 32007.

Eset típusa: befejezetlen
Eset száma: 98/02/4886

Bejelentő: Mary Wass de Czege tanúsítja: 
1. hallotta a lövést; 
2. az áldozatot maga találta meg a hálószobában; 
3. az áldozat korábban fenyegetőzött öngyilkossággal.

Áldozat: Wass de Czege Albert. 
Helyszín: hálószoba a ház délkeleti sarkában.

Autopszia: igen.
Nyomozó: Lynn Wagner. 
Hívás ideje: 03:57. 
Kiérkezés ideje: 04:38.

Beszámoló (kézírással)

(Előadja: Lynn Wagner nyomozó. Kiérkezés: 04:38. Jelen vannak: Mock őrmester, Bran-
ton körzeti megbízott, az áldozat felesége és lelkipásztora. Megjegyzés: Lynn Wagner 15 
éve ismeri az áldozatot)

A százéves, kétszintes ház bejáratával szemben vezet fel a lépcső az emeletre. Jobbra található a 
nappali, ahol a feleség tartózkodott. Balra fordulva a földszinti hálószobába lehet jutni (a ház 
északkeleti sarka). Bent az ágyon hanyatt feküdt az áldozat, lába a földet érte (észak irányban). 
Lábánál kézifegyver feküdt, az üres pisztolytáska az éjjeliszekrényen volt.

A koponya a szemöldök felett erősen sérült. Úgy tűnik, az áldozat a szájába helyezte a fegyvert, 
miközben a lába a földön volt, előrehajolt, majd meghúzta a ravaszt. A lövés hátravetette az 
áldozatot. Ruházata: pizsama.

(Megjegyzés: Az áldozat magyar gróf volt, hazájában nőtt fel. Sportot, természetet 
kedvelő ember volt, egész életében vadászott. Fegyverek közt élt, ismerte azokat.)

Wagner nyomozó kihallgatta az áldozat feleségét, Maryt: a hölgy előadta, álmatlan éjszakáikon
kávéztak és tévéztek a nappaliban.

Az áldozat egészségi állapota megromlott az utóbbi időben egy hónapokkal ezelőtti komoly au-
tóbaleset következtében. Ez a 40-es főúton történt a postahivatalnál. Sokszor beszélt céltalansá-
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gról, ürességről, kiégésről; megtakarításaik elfogytak, pénzügyi problémáik voltak. Előző nap 
Mary elhívta az áldozat fiát Dél-Floridából, aki abban a hitben távozott, hogy a gondok me-
goldódtak.

Rövidebb beszélgetést követően az áldozat felállt, és a hálószobába sietett. A feleség azt hitte, 
lepihenni megy.

Egy perccel ezután Mary lövést hallott. Tudta, mi a teendő ilyenkor, és azonnal hívta a 911-et, 
majd az egyik szomszédot.

Semmilyen jel nem utal idegenkezűségre. Az ügy lezárva.

Vizsgálati jegyzőkönyv39

Közreadja: Farley Caudill helyszínelő 
Eset: Albert Wass de Czege 
Eset típusa: Halotti vizsgálat 
Bejelentés ideje: 03:45 
Kiérkezés: 05:20 
Vizsgálat vége: 07:10 

Szinopszis: 1998. február 17-én 3:45-kor Farley Caudill értesítést kapott a Lake megyei 
serifftől: készítsen jegyzőkönyvet egy főbelövéses esetről.

Kb. 05:20-kor Caudill a címre érkezett. Leírás: fehér, kétszintes faszerkezetű ház.
A seriffirodától már ott tartózkodott két fő. A bejárati lámpa égett, a házban is világos 
volt. 

Kb. 05:27-kor Caudill találkozott Brantley-vel, aki a köv. információkat adta át: 

1. Az áldozat és felesége kb. éjjeli 3-kor felébredt, és kiment tévézni a nappaliba. 
2. 03:20 körül az áldozat szó nélkül átment a hálószobába (ház északkeleti sarka), ezt követően 
fejbe lőtte magát egy 44-es revolverrel. 
3. áldozat rossz egészségi állapotban volt. Ok: egy évvel korábban elszenvedett autóbaleset.

Kb. 05:30-kor Caudillt körbekísérték a helyszínen. Caudill belépett a főajtón, majd bal-
ra fordult (keletnek), a hálószoba felé. Az ajtó ki volt támasztva (az északnyugati falnak). 

A szobában két duplaágy áll egymás mellé tolva, fejjel a nyugati falnak. Az áldozat az ágy északi 
oldalán feküdt hanyatt, fejjel déli irányban. Lába a földet érte, bal oldalon feküdt a 44-es Smith 
and Wesson 292-es revolver (gy. száma: N336752). 
Az áldozat világos pizsamát viselt, amit elöntött a vér. Fején komoly sérülés látszott, agya szét-
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fröccsent, a koponya elülső része nyitva. A vér beterítette a hálószobát. Semmilyen jel nem utal 
közvetett célpontra.

Kb. 05:50-kor Caudill képeket készített a helyszínről. Eszköz: Pentax K1000 35 mm-es 
kamera, Vivitar vaku, 100 dines film.
06:10-kor Caudill videofelvételt készített egy RCA VHS kamerával, benne Polaroid 
T-120 kazettával.
06:40-kor Caudill Hicks segítségével helyszínrajzot készített. Ennek alapján rekon-
struálható az esemény.
06:50-kor Caudill begyűjtötte a fegyvert.
06:55-kor a Beyers Temetkezési Váll. (South Central Av. 279, Umatilla, FL.) két 
munkatársa, Rick Vincent és Doug Hasley megérkezett, hogy elszállítsa az áldozatot a 
leesburgi kórbonctani intézetbe.
07:05-kor az áldozatot zsákba tették, pecsét száma: 002705
07:10-kor Caudill kiüríttette a helyszínt, majd elkísérte a temetkezési vállalat embereit 
Leesburgba.
08:01-kor Caudill megérkezett Leesburgba, a kórbonctani intézetbe. A holttestet be-
szállították, majd Caudill távozott.
Kb. 10:00-kor Caudill visszatért az intézetbe, hogy részt vegyen az autopszián.
(Atvételi nyugták a fegyverről, a felvételről és a kellékekről, számuk: 35230-31-37)

Kórbonctani jegyzőkönyv40

(záróvélemény)

Közreadja: dr. Susan M. Rendon, M. D.
Időpont: 1998. 04. 27
Eset: MA-111-98

Következtetés: Ez a nyolcvanéves* idős ember közeli lövés áldozata, ami a fejre irányult. Öngyil-
kosság.
 
Halál oka: Erős vérveszteség. Fejlövés.

Mód: Öngyilkosság.
(Klinikai vizsgálat eredménye csatolva, elvégezte: Michael I. Schaffer PhD.)

Megjegyzés:
*Ez nyilvánvalóan elírás (Wass Albert kilencvenéves korában hunyt el. – A ford.)

A jegyzőkönyveket a Doma-Mikó István fordította.
Az áttekinthetőség kedvéért kurzivált kiemelések, ill. bekezdések a szerzőtől származnak. 
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Jegyzetek/Függelék

1.  Wass Albert Levele Doma-Mikó Istvánhoz. 1989. jún. 17.
2.  Dunai valódi neve Hársfalvy Lajos. Az autóbalesetben vele halt apja is (München, 1987. okt. 4.), 

anyja felgyógyult
3.  Az ebéd (megj. Magyarság, 1989. dec.26.); Akinek nem hajlott a dereka (megj. Magyarság, 1990. 

márc.2.); Az idő ablaka (megj. Magyarság, 1990. ápr. 17.)
4.  Magyarság, 1990. okt. 19.
5.  1993. július 9.-én halálhírét keltik (Amerikai Magyar Népszava?), amit átvett a floridai, amerikai 

emigráns, az európai és a magyar sajtó
6.  Kanadai Magyarság (Lukács Éva: Exegi monumentum)
7.  Márkus Béla: Hozsánna néked, Wass Albert? (Két dokumentumköteg margójára) 2007. 06. 05. 01:05 
8.  Tamás Barna: „Csillag-ösvényen hazatérek újra” – Wass Albert élete
9.  Gömöriné Fajta Anna: Adjátok vissza a hegyeimet! Filmajánló. 2008. www.communio.hu
10. Inámi Zsófia: Wass Albert nem lett öngyilkos. Forrás: Fényhíd, 2003. március 03.
11.  1929. július 12–14.: Országos bajnoki céllövő verseny. 50 méterre puskával az új nemzetközi ver-

senytáblán 10 találat, 97 körrel országos rekordot állított fel
12.  W. A. levele Zas Lórántnak 1996. január
13.  Wass Albert védelmében Demokrata, 2003. 10. szám
14.  Forrás: Demeter Béla, 2009. december
15.  W. A. levele Zas Lórántnak 1990. május 17.
16.  Wass Albert életútja dátumokban, sorsfordulatokban. Erdélyi Napló, 1990. nov. 9.
17.  Forrás: Turcsány Péter, 2010. január
18.  W. A. Medvigy Endrének írott levele, 1993. febr. 27.
19.  W. A. Zas Lórántnak írt levele 1990. márc. 23-án
20.  W. A. levele 1994-ben.
21.  W. A. írása 1947 áprilisában.
22.  Habár a hegyeit nem, de magyar állampolgárságát megkaphatta. 2007. okt. 29.
23.  W. A. levele Serényi Istvánhoz, 1994. augusztus 10-én
24.  W. A. levele 1996. március 11-én
25.  W. A. levele néhai gazdatisztje lányának, Balázs Ildikónak 1996. május 1.-én
26.  W. A. levele Zas Lóránthoz 1997 januárjában
27.  Kráter Kiadó, vagy: Esztendők, amik tízszeresen számítanak
28.  Balázs Ildikó riportja Lukácsi Évával: Wass Albert élő hagyatéka és emléke
29.  Takaró Mihály: Gróf Czegei Wass Albert 1908–1998
30.  Ruth Kiss közlése
31.  Forrás: Demeter Béla, 2009. december
32.  ld. 9-es lábjegyzet
33.  Ruth Colman, Wass Albert szomszédja, 2006
34.  Ralph Reeder, építész, 2006
35.  Ruth Kiss, 2006.
36.  ld. 13-as lábjegyzet
37.  Kiegészítő jegyzőkönyv, Kráter Műhely Egyesület Ford.: Doma-Mikó István
38.  Halotti jegyzőkönyv, Kráter Műhely Egyesület Ford.:Doma-Mikó István
39.  Vizsgálati jegyzőkönyv, Kráter Műhely Egyesület Ford.: Doma-Mikó István
40.  Kórbonctani jegyzőkönyv, Kráter Műhely Egyesület Ford.: Doma-Mikó István
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Gombár Endre

Wass Albert szobrai

szobraid sorjáznak gróf úr
szeretett nemzeted földjén

csonka hazánk reszketeg cafrangos
határain

innen és túl
miközben nem csupán születésed napjára és halálod

éjfekete titokzatos misztériumára emlékezünk
hiszen te mondtad

minden elmúlhat kiszakadhat elsodródhat de a kő marad
a kő marad és hegyeidet is visszakapod ne félj

ha nem idegenektől hát tőlünk
neked és önmagunknak

ám felbérelnek meg bujtanak csőcseléket heréket és naplopókat
hogy szobraidat elcsúfítsák

kőbe bronzba vasba vésett és öntött képmásod orrát fülét bezúzzák és letörjék
de a bronz a vas és a kő valóban mégis megmarad

és sorjáznak oly sokat sanyargatott nemzeted fiai és leányai
és hozzák az öröklétig érvényes szeretet koszorúit

árvalányhajjal búzavirággal rózsával és nemzeted háromszínű szalagjaival szorosan összefonva
esküszünk

miközben minden nap emlékezünk és ökleinkkel seperjük le annyi fajta valachok
otromba fetrengő bosszúban vérgőzös gyűlöletben fogant vádjait

a nem létező nemzetközi törvényszék síkos asztallapjairól
mert te ki gyilkosnak mondattál még legádázabb ellenséged iránt is megértésre buzdítottál

esküszünk
miközben percről percre fogyatkozik szerencsétlen csillagzat alatt küszködő

de még mindig küzdő nemzetünk
hogy amit nem érhettél meg te Válaszúton született Szentegyedi és Gróf Czegei Wass Albert

mi rendre létre hozzuk megszüljük akár kínkeserves vajúdások árán
és hogy nemzetünk újra egybeforr amint te akartad

és hogy Floridából hazádba tért hamvaid titkos sugaraitól ékített szobraid előtt
tisztelegni fogunk mindenkoron

és főhajtásunkkal miután imádott hegyeid bércmagasságait megszemléztük
magunkba nézünk némán de példádon mindig gondolkodva és lábunk elé nézünk

és látjuk ott és érezzük talpunk alatt hogy a kő marad
a kő valóban megmarad!

(Pomáz–Csobánka, 2010. január 8., 
Wass Albert 102. születésnapjának pomázi megemlékezése után.)



73

R. Török Gábor 

Az utókor közügye
 „A jó barátságok majdnem mindig azon alapulnak,

 hogy a barátok bizonyos dolgokról nem beszélnek egymásnak. (…) 
Vannak-e egyáltalán olyan emberek a világon,

 akik nem sértődnek meg halálosan, ha rájönnek, 
hogy barátaik mindent tudnak róluk?” 

F. Nietzsche 

1883. február 13-án meghalt Richard Wag-
ner. Nietzsche első szavai – igaz, levélben 
– ezek voltak: „Wagnernél teljesebb embert nem 
ismertem.” Naivitásig hiú módján azt hitte, „ő 
ölte meg Wagnert.” Mert mint mondta, Wag-
ner olyan ember, „aki szavakkal megölhető”. 
Megneszelte, hogy Wagner a halála előtti na-
pokban a Vidám tudománynak a rá nézve nem 
túl hízelgő részeit olvasgatta, és úgy vélte, 
talán az e szavakon érzett felindulás idéz-
te elő halálát. Nem. Ha Wagner halálának 
konkrét oka volt, amelytől krónikus szívbaja 
akutba csapott át, akkor az egészen másutt 
keresendő. Mert ez az ok egy Carrie Pringle 
nevű fiatal angol énekesnő varázslatos csípő-
mozgásában rejlik. Ő énekelte a Parsifalban 
az egyik virág-lányt még 1882 nyarán, az 
ősbemutatón, és a mester már a próbákon 
is megkülönböztetett figyelmet szentelt sze-
mélyének. Azóta e művésznő nevének puszta 
említésére is Cosimát az agyvérzés kerülget-
te. Mint sokkal fiatalabb feleség, gyakorta 
megtagadta Wagnertől a… hogyan is fejez-
zük ki…, az övön aluli házastársi szolgálta-
tásokat. Zsarolta ezzel, valósággal terrorizál-
ta a férfit, aki tartott tőle. Cosima kitiltotta 
Carrie-t a Wagner-házból, és amikor 1883. 
február elején a fiatal énekesnő levélben je-
lentkezett Velencében Wagneréknél, láto-
gatási szándékkal, a házasfelek – ezt egyik 
lányuktól tudjuk – iszonyatosan összevesz-

tek, mivel Cosima szigorúan tartotta magát 
a virág-lányra vonatkozó persona non grata 
tilalmához. Másnap, 13-án meghalt Wagner; 
íróasztalán egyetlen levelet találtak: Carrie 
Pringle kisasszonyét, valamint Wagner ak-
koriban megkezdett, befejezetlen tanulmá-
nyát: „Nőies elemek az emberi lényben” címmel. 
Cosima hálából elintézte a fiatal művésznő-
nek, hogy – legalábbis ameddig a keze elért, 
pedig német nyelvterületen messzire, szinte 
mindenhová elért – soha egyetlen Wagner-
operában ne énekelhessen. 

Vannak olyan nézetek is, amelyek szerint 
Wagner és Nietzsche kapcsolatában, a vi-
szony egészét tekintve, a szakítás volt a leg-
fontosabb. 

A kölcsönös elhidegülés folyamatáról már 
ejtettünk szót,* most a végérvényes szakítás 
három szakaszát vázolnám föl. 

1876-ban kezdődött a bayreuthi Wagner-
operaszínház fölavatásán, vagyis Nietzsché-
nek erre az alkalomra írt művével, a Richard 
Wagner Bayreuthban-nal. A közhiedelemmel 
ellentétben ugyanis ez az írás nem ünnepi 
dicshimnusz a mennybe igyekvő mester-
hez, hanem éppen ellenkezőleg: Nietzsche 
itt már megsemmisítő leszámolást készít 
elő, cikornyás dicséretekkel körítve, cifrázva 
értekezését. Különösen a Cosima által töm-
jénezett Wagnert s a körülötte csoportosuló 

* A szerző egy nagyobb tanulmánysorozat korábbi részletére utal.

Világbeszéd
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bálványimádók hadát célozta meg kritikája, 
akiket a mester – remélhetőleg és valószínű-
leg – mélyen megvetett. 

A hajdani tanítvány céltáblája tehát a 
Cosima-típusú wagneri bálványimádás. 
Wagner még barátságuk viszonylagosan fel-
hőtlen korszakában odaadta Nietzschének 
akkor még csak levonatban létező Önéletraj-
zát, amelynek olvastán a filozófus sokszor azt 
sem tudta, sírjon-e vagy nevessen. Az egész 
írásra rányomta bélyegét Cosima már-már 
szánalmas nagyzási hóbortja. Nietzsche az 
ő Wagnerét, az egykori barátot dicsérte, míg 
a sűrűn gomolygó fellegek ködös magasába 
emelkedő bayreuthi félisten ellen merényle-
tet készített elő. Amit Cosima a maga kép-
mutató módján minden áron elrejtett volna 
a világ elől, azt Nietzsche nyíltan a körülra-
jongott géniusz szemébe mondta. Mert az 
Emlékiratok korrektoránál senki sem tudta 
jobban, hogy a kultusz tárgyának élete bő-
velkedik komikus, sőt groteszk részletekben. 
És Nietzsche azt is tudta, hogy Wagner ezt 
tudja. Wagnerre, akinél a német császár is 
előszobázott, minden bizonnyal nyomasztó-
an hatott a tudat, hogy hajdani első számú 
tanítványa, aki nemrégiben olyannyira meg-
változott, „mindent” tud róla.

Nietzsche megtámadta Wagner szemé-
lyében a Cosima-féle nevetséges és szánal-
mas fennhéjázást, bírálta az erőszakos és 
lármás Wagnert, szertelen, zsarnoki vágyát, 
hogy mindenen átgázolt, ami útjában állt. 
Nietzsche szerint a mester dilettánsnak szü-
letett és mindenben pompára és hatalomra 
vágyó telhetetlen zsarnokoskodásának rab-
ja. Emellett féltékenyen és gyanakodva te-
kint mindenre, ami sikeres. Az összefüggé-
sek ilyetén megítélése egyáltalán nem illett 
Cosima művészistenéhez, aki Bayreuthban a 
világ hódolatát fogadja.

És egyébként is: mint már említettük, a 
filozófus ebben az írásában azt a meggyő-
ződését fejtette ki, hogy a mester afféle régi 
vágású, roskatag, ásatag öregúr és egyáltalán 
„nem a jövő látnoka, akinek látszani szeretne, 

hanem a múlt értelmezője és dicsőítője.” Nem az 
eljövendő birodalom mágusa, hanem csak 
amolyan kissé együgyű, élemedett mese-
mondó. Ekképp Nietzsche Wagnerék szemé-
ben nem csupán árulónak minősült, hanem 
az egész wagneri rendszert megrendítette.

A szakítás második fázisa Sorrentóban 
következett be, ahol – mint mondják – Wag-
ner Bayreuthot, Nietzsche pedig a bayreuthi 
Wagnert pihente ki. A filozófust új barátja, 
Paul Rée is elkísérte, hogy meghitt benső-
ségességben töltsék a dél-olasz, tengerparti 
vénasszonyok nyarát. Cosima éles szeme 
mindjárt fölmérte az új viszonyokat és így 
írt barátnőjének, von Schleinitz grófnőnek: 
„Fölbukkant itt Izrael is, bizonyos dr. Rée szemé-
lyében, akin látszólag Nietzsche teljesen uralkodik, 
ám aki valójában mindig túljár Nietzsche eszén. 
Szóval afféle Júdea és Germánia kapcsolat ez ki-
csiben.” Majd így folytatja: „Nietzsche e zsidó 
miatt lett hűtlen Schopenhauerhez és Wagnerhez.” 
Az asszony ösztönösen érezte, hogy „itt a Go-
nosz diadalmaskodott.”

Wagner Réet egyszerűen levegőnek néz-
te. Nietzschét viszont 1876. november 2-án, 
utolsó sétájukon, komoly hangon figyelmez-
tette, hogy mint evangélikus lelkész fiának 
tudnia kellene, kivel barátkozik, majd élénk 
színekkel ecsetelte azt a magasztos lelkiálla-
potot, amelyet őbenne az úrvacsora vétele 
idéz elő. Nietzsche számára ez a gyönyörű 
őszi tengerparti séta pecsételte meg a szakí-
tást. Wagnert szintén a „búcsú hangulata” töl-
tötte el. Örökre elváltak. Legalábbis Nietz-
sche húga, Elisabeth tanúsága szerint. 

De ha nem is látták egymást többé, azért 
hallottak még egymásról. 

Nietzsche 1876, a bayreuthi Wagner-
operaház ünnepélyes megnyitása óta 
szentül meg volt győződve róla, hogy 
Wagnernak ezen a kerek világon rajta kívül 
nincs ellensége. Nem is járt nagyon messze 
az igazságtól. A mester valóban tett lépése-
ket a hitehagyott tanítvány likvidálására. 
Ám Nietzsche csak a mester halála után, 
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1883-ban merte először rebesgetni, hogy őt 
Wagner „halálosan megsértette”. 

Halálosan megsérteni pedig csak azt le-
het, akinek valami komoly titka van. 

Nietzsche Wagner halála után meg-
írta egyik kebelbarátjának és titkárának, 
Köselitznek, hogy a zenedrámák költője 
„gazdag volt gonosz ötletekben. De mit szól ahhoz, 
hogy leveleket váltott (ráadásul az orvosommal), 
meggyőződésének adva hangot, hogy megváltozott 
gondolkodásmódom természetellenes kicsapongás 
következménye, a pederasztiára utalva.”

Ez már megfelel a „halálos sértés” tényál-
ladékának. A pederasztiának (akkoriban így 
hívták a homoszexualitást) már a gyanúja is 
szétzúzta a polgári létet, és ha bizonyítást 
nyert, börtönnel büntették, ha az elítélt nem 
menekült az öngyilkosságba, amelyre szá-
mos példa idézhető. 

Minderről Nietzsche valószínűleg 1878 
áprilisában értesült, amikor orvosát, dr. Otto 
Eisert fölkereste frankfurti rendelőjében. 
A lelkes wagneriánus, a Frankfurti Wagner 
Egylet megalapítója, az orvosi titoktartással 
mit sem törődve, megmutatta neki Wagner 
levelét.

Nietzsche dührohamot kapott, és mél-
tán. Wagner a háta mögött már „elintézte” 
orvosával, hogy ő, a filozófus, pederaszta. 
Ez a vélelem, az orvosi szakvéleménnyel 
megerősítve, már a vádirat érvényére emel-
kedett. Ezek után már gyerekjáték lett volna 
hamis tanúkat szerezni egy Nietzsche elleni 
bűnperhez. Az orvos e levelet el is juttatta 
a bayreuthi Wagner-művek ügyvezető igaz-
gatójához, Hans von Wolzogenhez, ekképp 
Wagner álláspontja már nyílt titoknak mi-
nősült. 

Nietzsche e levelet nem csupán az ártó 
szándék, hanem a képmutatás mesterművé-
nek is minősítette, mivel Wagner, a mesteri 
levélíró, a virtuóz rágalmat az atyai aggoda-
lom köntösében léptette színre. Egyéb ifja-
kat is említett a levélben, akiket ugyancsak 
e bűnös szenvedély vitt a végromlásba (sze-

mélyes ellenségeit), és hangsúlyozta, őt csak 
a jámbor szándék vezérli, nehogy tanítványa 
is e sorsra jusson. 

Nietzschével le kellett számolni, mert 
áruló lett a wagneri megítélésben. A wagne-
ri tanulságokat, az egész fegyvertárat átvitte 
az ellenfélhez, dr. Réehez. Az ellenséghez. 
Ezek után jól tette, ha minél kevesebbet 
mutatkozik német nyelvterületen. Cosima 
szerint Nietzsche „spionként lopakodott be a bi-
zalmunkba” és miután megkapta, amit akart, 
„zsidóbérencnek” állt. A barát ellenségként lep-
leződött le, aki el akarta rabolni az örökséget.

Wagner még 1878-ban, az Emberi, túl-
ságosan is emberi olvastán így nyilatkozott 
Nietzschéről: „Ennek a rossz embernek mindene 
mástól van, még a fegyverek is, amelyeket ellenem 
fordít. Hallatlan, hogy ilyen perverz, ennyire ra-
vasz és romlott legyen valaki!” 

Halála előtt néhány nappal pedig a Vidám 
tudományt olvasgatta s nyomban föl is hang-
zottak az ellenségre vonatkozó klasszikus jel-
zői: „Mindent, ami csak ér valamit (Nietzsche), 
Schopenhauertól lopott, ellenszenves az egész em-
ber. Elég csak egyetlen pillantást vetni a fényképé-
re, máris látjuk, hogy gigerli – abszolút jelenték-
telen alak, idegen a vére is, amelyet beléöntöttek.”

A vért emlegette, mert Németország 
jövőjéről volt szó, az örökségről, melyet a 
perverz Nietzsche a wagneri kultúrjavakból 
ragadott el, hogy ellencsapást hajtson végre. 
Wagner, aki Nietzschében szimatolta legna-
gyobb ellenségét, nem halt meg, tovább élt. 
Nietzschében. Az álmaiban, a vágyaiban, a 
gondolataiban, az írásaiban, még a gyűlöle-
tében is, Wagner szabályozta indulatainak 
hőfokát.

 Mondják, amikor már elborult elmével 
tengődött élőhalottként és a „Wagner” nevet 
hallotta, alig érthetően mindig ezt motyog-
ta: „őt nagyon szerettem.”

Wagner és Nietzsche viszálya – amelynek 
tanulságait távolról sem vontuk le – nem ma-
gánügy. Nem is csak német ügy. Az európai 
utókor közügye, korszerűtlen vizsgálódá-
sunk tárgya. 
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Madarász Imre 

Kis bölcsésztipológia

A megszállott

Ellenségei, irigyei – e kettő lényegében ugyanazt jelenti – munkamániásnak vagy 
grafománnak minősítik, s azzal vádolják, hogy szereplésvágyban szenved. Pedig csak szeret 
dolgozni, írni, előadni, „taní-tani”, az írást és mindenféle előadást tanításnak, emberformá-
lásnak „embernemesítésnek”, felvilágosításnak tartva. Azt vallja, hogy aki a kicsit nem be-
csüli, a nagyot nem érdemli, ezért ha hasábnyi publikációs lehetősége van, éppúgy él vele, 
mint ha monográfiát publikálhat, és nemcsak egyetemen, akadémián, tudományos konferen-
cián vállal előadást, de műkedvelőknek vagy kisdiákoknak is. Ha teheti, maga teremt struk-
túrákat, fórumokat, akár intézményeket is – magának és másoknak. „Alapító atya.” Magáévá 
tette Kölcsey első imperatívuszát: „hass”. Önmagával és igazával: személyisége, mondott és 
írott szavai hitelével akar hatni. Őszinte a hülyeségig – gúnyolják rosszakarói, ám őt ez kevés-
bé zavarja, mint hogyha hazudna. Talán „bolond a jámbor”, hiszen pénzben és befolyásban 
is lekörözhetik a dörzsöltebbek, a gátlástalanabbak ámde ő így boldogul. Boldogabb amazok-
nál életében, mert azt csinálja, amit szeret, „maga szabta törvényeknek engedelmeskedik”, 
„a maga törvénye szerint” él, s a halál utáni dicsőségből, az utókor elismeréséből is neki jut 
több: neki lesz nagy életműve, neki jut osztályrészül halhatatlanság. Legalábbis ez a hit élteti, 
lelkesíti, hajtja. S ha mégis tévedett, azt már nem éli meg. 

Az eminens

Az örök stréber, az örök „jó tanuló”, az örök megfelelő. Mindig fölfele néz, de nem a 
Parnasszusnak, hanem a hatalmi piramisnak a csúcsaira. Mindig mások, a hatalmasok, a 
tekintélyesek, a befolyásos emberek elvárásaihoz igazodik. Dolgozik, de kiszámítottan. Szor-
galmas, de számítóan. Teljesít, de csakis érdekből. Alkot, de kizárólag a nagykönyv szerint, 
pontosabban úgy, ahogy a felettesek, a mecénások (szponzorok), a hivatalos bírálók, a fel-
kent ítészek, az „elit”-hierarchia képviselői előírják neki vagy megkívánják tőle. Annyit tanít, 
amennyit kell. Előadói és publikációs tevékenységét szigorú kizárólagossággal karrierszem-
pontok irányítják. Annál a kiadónál és abban a folyóiratban publikál, amelyik a legnevesebb, 
a legrangosabb, a legelismertebb, a „legjegyzettebb”, a „legreferáltabb”. Társszerző, lektor, 
ajánló, támogató kiválasztásában egyedüli kritériuma, hogy az illető nagynevű, nagy hatal-
mú személyiség legyen, „a többi nem számít”. A műfaj, a téma, sőt, a stílus megválasztá-
sában is csak a szamárlétrán való fölkapaszkodás motiválja. Visszafogja, korlátozza magát, 
nehogy hatalmas irigyeket szerezzen. Kiméri és beméri valamennyi lépését: gyakran célba 
is ér, címeket-rangokat kap. Mégsem boldog, mert sosem „keble istene”, sosem a „természe-
tes késztetés” vezérelte. Mindig fél, szorong, „stresszel”. Legfőképpen mert érzi, sejti, hogy 
az oklevelek, névtáblák, kitüntetések, plecsnik, a verejtékesen kiharcolt tekintély, befolyás, 
hatalom – mindez vele együtt enyészik el.
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A machiavellista

Ő is karrierista, céljai ugyanazok, mint az eminens-stréberéi, de eszközeiben kevésbé válo-
gat. Ha kell, intrikál, fúr. Kedvenc „tudományos” műfaja a névtelen bírálat: ahol arc nélkül, a 
következmények, a felelősség vállalása nélkül bírálhat, ítélhet, dönthet művekről, pályákról, 
sorsokról. Hasonlóképp szeret névtelenül szavazni: hasonló okokból pletykálni, áskálódni, 
vádaskodni is: szigorúan titokban, mindig a háttérből. Esetleg hasonszőrűekkel: velük össze-
fogva („összeesküdve”) még hatékonyabb. Lefelé és oldalvást folyton támad, ám fölfelé, tudja, 
fordítva kell cselekednie: „nyalni, nyalni, nyalni”. Kritikájában legyalázza a doktoranduszt, a 
tanársegédet, a fiatalt és fölmagasztalja a professzort, az akadémikust, a „nagy öreget”. Túl 
gyakran sikeres. Győzelme mindenki másnak kudarc. Legfőképp a tudományos életnek.

A laza

Szíve szerint nem csinálna semmit. Ha valamit, valamennyit mégis muszáj, a szükséges 
legkevesebbet teszi. Minimalista: minimális tanóra, minimális publikáció, minimális részvé-
tel a tudományos (köz)életben. Sokszor megússza. Úszik, mint a parafa dugó. Súlytalansága 
tartja fent, esetleg viszi előre. Az, hogy tőle senki sem fél, rá senki sem féltékeny, senki sem 
irigykedik. Mire? Kire? Hisz nem cselekszik, nem látszik, szinte nem is létezik, olyan mintha 
nem is élne. Pedig valójában nagyon is „él”: éli világát, életművész. Csak éppen igazi élet, iga-
zi művészet, igazi mű nélkül. De őt ez nem zavarja. Annál inkább azokat, akiket kiszorított, 
akiknek helyét érdemtelenül betölti.

A mediokrata

A „médiaértelmiségi” a jelenkor kreatúrája. És az értelmiségi karikatúrája. A televízió, a 
rádió, a napisajtó nélkül nem létezik. Bennük annál inkább jelen van: bekapcsolod a tévét, őt 
látod; belehallgatsz a rádióba, őt hallod; kinyitod az újságot, őt olvasod – vagy amit róla mon-
danak és írnak. Mindenről nyilatkozik, ír, véleményt mond és formál – mindenről ugyan-
olyan színvonalon, mert mindenhez ugyanúgy ért: alig vagy sehogy. Lényege, hogy nincs 
lényege: nincs tudományos életműve, sőt, tudományos műve sincsen. Minek írjon könyvet, 
monográfiát, tanulmányt, ha pusztán tévélocsogással, médiaszövegeléssel, nyilatkozatokkal 
is „celeb” lehet? „Trendi.” Nagyon sokszor feltűnik, feltűnően sokszor. Aztán egyszer eltű-
nik. Nyomtalanul. A média már csak ilyen: felemel, majd elsüllyeszt, feldob, aztán eldob. 
Kidob: a rivaldafényből a süllyesztőbe. Percemberek sorsa.
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Bene Zoltán

Kétféle

Szomor Zsolt körbenézett a lakásá-
ban. Nem volt rendetlenség. Mondták is 
neki mindig a barátai meg elvétve érkező 
hölgyismerősei, hogy szokatlanul és (el)
váratlanul rendes a környezete. Már hogy 
rend van a kégliben, dünnyögte ilyenkor 
Szomor Zsolt. Hát, rend van, állapította 
meg megint. Szombat volt és délelőtt és 
nem kellett mennie a redakcióba és nem 
fájt a feje, pedig előző este Pósával és Hugó-
val vagy húsz liter bort benyakaltak Hugó 
városszéli ingatlanában. A számítógépére 
esett a pillantása, egy ideig hezitált, aztán 
kiment mégis inkább a konyhába. Elővette a 
kávéfőzőt, széttekerte, vizet engedett az al-
jába, levette a polcról a kávés edényt, őröltet 
kanalazott a kotyogó tölcsérre emlékeztető 
alkatrészébe, összeszerelt, megszorított, 
visszahelyezett, ráhelyezett, gyújtott. Gáz-
rózsát, majd cigarettát. Szívta a füstöt, be-
kapcsolta a rádiót. Lágy női hang kérdezge-
tett érdes, szétdohányzott asszonyhangot. 
Szomor Zsolt gyomrában melegség szüle-
tett. A hang, a kérdezgetés. Nem ez, de az 
a másik. A kávé alvilági fortyogással jelez-
te elkészültét, Szomor Zsolt elzárta alatta, 
kiöntötte, cukrozta, kavargatta. Elnyomta 
a csikket, elzárta a rádiót. Kezében a csé-
szével a szobába ment vissza, egyenesen a 
számítógéphez, bekapcsolta, várt. Kortyolt, 
nézte az ablakon lecsorgó esőt. Mire kiürült 
a csésze, a gép használható állapotba búgta 
magát. Szomor Zsolt leült, kattintott, csat-
togott a billentyűzeten. Flóra írt. Hosszú 
levelet az éjszakából. A melegség a gyomor-
ból szétáradt a végtagokba, tüdőbe, szívbe. 
Szomor Zsolt olvasott, és egyre az járt a 
fejében, hogyan lehetséges, hogy létezhet 
ilyen? Hogyan lehetséges, hogy Flórával 
levelezhet napok óta? Korábban még ál-

mában se nagyon állt szóba vele, unalmas 
balfékkel efféle értelmes és vonzó nő… Vé-
letlenül keveredett arra a sajtótájékoztatóra, 
véletlenül ült le mellé, véletlenül elegyedtek 
szóba. Véletlen vagy sorsszerűség, kérdezte 
Szomor Zsolt fennhangon, de az eső csak 
csorgott az üvegen és nem válaszolt.

Szomor Zsolt hátradőlt, nézte a moni-
tort. Egybefolyt a szoba és a virtuális tér. 

Arra gondolt, hogy mi lett volna, ha reg-
gel nő mellett ébred, akivel együtt lakik. 
Nem lett volna rendetlenség. Mondanák is 
neki mindig a barátai, hogy milyen gondos 
ez a nő, milyen rendes a környezetük. Már 
hogy rend van a kégliben, dünnyögné ilyen-
kor Szomor Zsolt. Hát, rend van, állapítaná 
meg azon a szombat reggelen is, mikor nem 
kellene mennie a redakcióba. Kicsit fáj-
na a feje, reggelente gyakori az ilyesmi. A 
számítógépére esne a pillantása, egy ideig 
hezitálna, aztán kimenne mégis inkább a 
konyhába, ablakot nyitna résnyire. Előven-
né a kávéfőzőt, szétcsavarná, vizet engedne 
az aljába, levenné a polcról a kávés edényt, 
őröltet kanalazna a kotyogó tölcsérszerű 
alkatrészébe, összeszerelne, megszorítana, 
visszahelyezne, ráhelyezne, gyújtana. Gáz-
rózsát, majd óvatosan cigarettára. Szívná és 
fújná a füstöt, bekapcsolná a rádiót. Lágy 
női hang faggatna éppen érdes, szétdohány-
zott asszonyhangot. Szomor Zsolt gyomrá-
ban melegség születne. A hang, a kérdezge-
tés. Nem ez, de az a másik. A kávé pokoli 
fortyogással jelezné elkészültét, Szomor 
Zsolt elzárná alatta a gázt, kiöntené, cuk-
rozná, kavargatná a feketét. Elnyomná a 
csikket, elzárná a rádiót. Kezében két csé-
szével visszatérne a szobába, látná, hogy a 
nő, akivel él, még alszik. Az egyik csészét 
a dohányzóasztalra tenné. A számítógép-
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hez lépne, bekapcsolná, várna. Kortyinta-
na, nézné az ablakon lecsorgó esőt. Mire 
kiürülne a csészéje, a gép használható álla-
potba búgná magát, a nő az ágyban megfor-
dulna a másik oldalára, szuszogva. Szomor 
Zsolt leülne, kattintana, finoman járnának 
ujjai a billentyűzeten. Flóra írna akkor is. 
Hosszú levelet az éjszakából, elektronikus 
párbeszédük újabb fejezetét, csupa okosat, 
csupa szépet, szépen, Szomor Zsolt csak 

ámulna és képtelen volna betelni… A me-
legség a gyomrából szétáradna a végtagjai-
ba, tüdőbe, szívbe. Szomor Zsolt élvezettel 
olvasna, s közben egyre az járna a fejében, 
hogyan lehetséges, hogy van ilyen? És ak-
kor fölébredne a nő, akivel él és megköszön-
né Szomor Zsoltnak a kávét.

Szomor Zsolt hátradőlt és nézte a moni-
tort. Egybefolyt a szoba és a virtuális tér. 
Női pihegés vegyült a gép búgásába. 

Égi tájkép



PoLíSz

80

Csernák András

A szimfónia

Kovács egy fehér széken ült, a kórház fo-
lyosóján, laza terpeszülésben. 

Kissé kopottas barna öltönyt viselt, mely-
ből akár választékosságára és ízlésére is követ-
keztethetnénk, ha a konfekcióból származó, 
műszállal kevert gyapjú ruhaneműk bármi-
lyen egyedi ízlést, véleményt tükröznének. 
Kissé kopott öltönyén kívül fehér inget, sö-
tétbarna, anyagában mintás nyakkendőt, szí-
nében e nyakkendő tónusával harmonizáló, 
fémcsatos bőrövet, és puha, hasított bőrből 
készült világosbarna cipőt hordott. A cipőhöz 
egy árnyalattal sötétebb zoknit húzott. Kalap-
ját ügyetlenül szorította térdéhez egyik kezé-
vel, míg másik kezét kissé behajlítva comb-
jára helyezte; mutatóujja néha megremegett, 
mintha valamilyen taktust akarna leütni.

Az ütemes zakatolást, melyet mutatóujja 
remegésével hiába próbált lekottázni, né-
hány héttel azelőtt kezdte hallani, reggel, 
borotválkozás közben. 

Eleinte nem vett róla tudomást: azt hitte, 
a hangok a szomszédos építkezésről jönnek. 
A munkások gyakran már hét óra előtt be-
kapcsolták az elektromos fűrészt, és deszká-
kat, meg mindenféle ácsolatot aprítottak a 
készülő ház homlokzatához. 

Kovács már megszokta, hogy hajnalon-
ként a kalapács csattogására ébred.

Így ment ez, mióta böhöm nagy gépekkel 
elkezdték kiásni az alapokat, teherautókkal 
idehordták a rengeteg építőanyagot, meg 
konténereket húztak fel mindenféle jöttment 
népségnek, akik váltott műszakban, izzad-
tan, koszosan, üvöltözve dolgoztak az épít-
kezésen.

A környék lakói panaszkodtak a zaj meg a 
por miatt, lakógyűléseket hívtak össze, lakos-
sági fórumokon beszéltek a kérdésről. Sokan 
tartottak tőle, hogy elterjed a bűnözés, meg-

nő a betörések száma, s bizalmatlanul mére-
gették a konténerbarakkban lakókat, akikről 
feltételezték, hogy műszak végeztével egy kis 
„mellékes” reményében „benéznek” pár üre-
sen álló otthonba. Egy kisebb csoport még a 
városháza elé is kivonult „Meddig kell még 
ezt tűrnünk?” feliratú táblákkal, de a ható-
ságok a fülük botját sem mozdították. Senki 
sem tette meg a „megfelelő” lépéseket, mint-
hogy nem voltak megfelelő lépések. 

Minden maradt a régiben, a munkálatok 
folytak, s az átadás időpontját egyre távolab-
bi időpontra tűzték ki.

Kovács a többiekkel ellentétben nem pa-
naszkodott, s nem emelte fel a hangját nyil-
vánosan az építkezésen uralkodó áldatlan ál-
lapotok miatt. Béketűrő ember lévén bízott 
abban, hogy a felfordulásnak egyszer vége 
lesz, és minden visszazökken a megszokott 
kerékvágásba.

Aznap reggel, amikor először meghallotta, 
a zaj néhány perc múlva abbamaradt, és Ko-
vács hamarosan el is felejtette, hogy bármi-
lyen hangot hallott a borotválkozókészülék 
zúgásán kívül. Sietett, hogy el ne késsen, s 
fejében magvas gondolatokkal indult a mun-
kába.

Este azonban újra rákezdték a hangok. 
Csattogás, csapkodás, csörömpölés, zúgás – 
sőt, néha még ketyegés is, amit azelőtt sosem 
hallott. 

Bosszankodva emelkedett fel a karosszék-
ből, mert az elviselhetetlen zajtól nem tudta 
élvezni kedvenc tévéműsorát. Azt gondolta, 
hogy a hangzavar odakintről jön, ezért elő-
ször az erkélyajtóhoz lépett, hogy becsukja. 
De a robaj, a zúgás, a zakatolás csak nem 
csillapodott.

„Mi ez a ramazuri?” – tette fel a kérdést 
magában.
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A választ azonban már nem hallotta – a 
ricsaj minden egyebet elnyomott.

Kinyitotta az erkélyajtót, és kilépett az er-
kélyre. Vetett egy pillantást a szomszédban 
folyó munkálatokra, és megdöbbenten látta, 
hogy az építkezésen egyetlen munkás sem 
dolgozik, a gépek állnak.

Éjszaka volt. Ráébredt, hogy a zaj forrása 
a fejében van.

Az eltelt három hétben nem volt se éjjele, 
se nappala.

Kétségbeesetten próbálta kideríteni a zaj 
okát. Az utcán járva ismeretlen embereket 
állított meg, tudakozva, vajon ők is halla-
nak-e fúrást, csörömpölést, sistergést, ko-
pogást vagy kattogást. Az emberek furcsán 
néztek rá és sietve odébbálltak, mintha vala-
mi halaszthatatlan dolguk lenne.

A zakatolás őrjítő volt és kibírhatatlan. 
Képtelenség volt mellette aludni, vagy bár-
milyen értelmes emberi tevékenységet vé-
gezni. Végül – félve attól, hogy ha ez így 
megy tovább, idegei felmondják a szolgálatot 
– elhatározta, hogy szakorvos segítségéhez 
folyamodik.

S ő, aki világéletében kerülte a feltűnést, 
most itt ül a kórház folyosóján, jóformán 
egyedül, arra várva, hogy valami ismeretlen 
agyturkász kiszedje belőle a hangokat, me-
lyek három héttel azelőtt költöztek a fejébe. 

Szeretett volna már túl lenni az egészen. 
Legszívesebben odalépett volna az ajtóhoz, 
hogy bekopogjon, hátha bebocsátást nyer, 
de a tábla, melyet gondos kezek erősítettek 
az ajtóra, a kopogást szigorúan megtiltotta. 
„A rendelés kopogással történő megzavarása 
tilos!” – hirdette a figyelmeztető felirat. 

Kovács nem akarta dörömböléssel magára 
haragítani az orvost, nehogy valami mást is 
kiszedjen a fejéből, amire később még szük-
sége lehet. Nem akarta kényelmetlen hely-
zetbe hozni magát indokolatlan hepciásko-
dással.

Gyermekkorában egy alkalommal öt órán 
keresztül ült az iskolai vécén, ahová magát 
véletlenül bezárta, mert tartott attól, hogy 

kiabálása esetleg feltűnést keltene. Végül a 
takarítónő szabadította ki, aki megesküdött, 
hogy az esetet nem mondja el senkinek.

Kovács rettegett attól, hogy viselkedése 
miatt környezete megbélyegzi és elfordul 
tőle, bár, magatartásában vagy külsejében 
még a legalaposabb szemlélő sem fedezhe-
tett fel semmi abnormálisat, rendellenest.

Dolgai hétköznapiak voltak, vágyai embe-
riek.

Termetre átlagos, sem magasnak, sem 
alacsonynak nem mondhatni, fejét vállai 
közé kissé behúzva, tenyerét rendszerint vé-
dekezőn kifelé fordítva tartotta. Sűrűn pislo-
gott, és mondatait, főképp hivatalos helyeken 
gyakran kezdte ezzel a szóval: „Bocsánat”.

Egyedül élt kétszobás lakásában. Nem 
voltak káros szenvedélyei, esténként ritkán 
maradt ki. Olykor-olykor megfordultak nála 
nők, de ezek amolyan futó kapcsolatok vol-
tak, akikkel nem lehetett tervezni, s csak 
arra jók, hogy egy férfiember magányán, és 
természetes, bár egyre ritkábban feltáma-
dó szükségletein néhanapján enyhítsenek. 
Rendszerint egy nyűgös reggelen, a kávé 
vagy tea feletti összezördülést követően áll-
tak tovább, és Kovács megkönnyebbülten 
vette tudomásul, hogy az ajtót becsukták 
maguk mögött, s ő újból egyedül maradt.

Kollégái átnéztek rajta.
Nem voltak hivatásbéli ambíciói és ebből 

eredően nem voltak irigyei. Az előmenetel-
ben nem volt érdekelt, és ezt felettesei tudták 
róla.

Amikor aznap reggel főnökétől engedélyt 
kért a munkából való távolmaradásra arra hi-
vatkozva, hogy egészségügyi panaszai miatt 
haladéktalanul fel kell keresnie egy szakren-
delést, úgy érezte magát, mint aki fölöslege-
sen feltűnősködik.

„Mi a panasza?” – kérdezte az öregedő 
orvos, aki fehér köpenyben ült egy iratokkal 
telezsúfolt íróasztal mögött.

„Hát kérem szépen…” – kezdte Kovács, 
majd töviről hegyire elmondta az esetet az 
orvosnak.
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Az orvos hümmögött. Felszólította, hogy 
derékig vetkőzzön le. Hallócsövet vett elő, és 
Kovács mellkasához illesztve, előrehajolva 
egészen sokáig hallgatózott. 

Szép, kopasz feje volt, tükörsima, mint 
egy üveggolyóbis, ragyogott a mennyeze-
ti lámpa fényében. Kovács szerette volna 
megérinteni, de nem merte, így csak nézte, 
és próbálta kitalálni, hogy egy ilyen nagy 
koponyával is előfordulhatna-e az ő esete. 
Szerette volna, ha az orvos, aki most a fejét 
tapogatta, és egy tölcsér segítségével bele-
nézett a fülébe, megnyugtatja, hogy esete 
nem egyedi, elszigetelt, hanem ellenkezőleg, 
manapság egyre gyakrabban fordul elő. Re-
mélte, hogy az orvostudomány már régen 
kidolgozott egy kézenfekvő módszert, ami 
ezt a rendellenességet megszünteti, és nem 
áll tehetetlenül szemben a kórral.

Az orvos végül visszaült az íróasztal 
mögé, ceruzájával néhány szót vetett egy pa-
pírra, majd áttetsző, szürke szemeit Kovács-
ra emelte.

„Hát kérem” – bólogatott – „roppant ér-
dekes… ugyebár…, roppant érdekes.”

Kovács nyugtalanul pillantott körbe.
„No – hol is kezdjem – hogy maga is 

megértse… Nem mindennapi eset, annyit 
mondhatok, cseppet sem mindennapi. Mert 
kérem, összegezve a látottakat, a vizsgálat 
eredményét, ugyebár, nem mondhatjuk el, 
hogy gyakran előfordul, hogy valakinek a 
Pittsburghi Filharmonikusok költözzenek a 
homloklebenyére.”

„A Pittsburghi Filharmonikusok?” – ér-
tetlenkedett Kovács. – „Már bocsánat, de 
hogy kerülnének a Pittsburghi Filharmoni-
kusok az én fejembe? Egyáltalán, hogy fér-
nek el ott, tessék mondani? S ki adott erre 
nekik engedélyt?”

„No” – sietett őt megnyugtatni az orvos. 
– „Természetesen nem úgy kell érteni, hogy 
a filharmonikusok személy szerint ott lak-
nak a maga koponyájában. Ezt ön sem gon-
dolhatja komolyan!” – látszott, hogy néhány 
pillanatig csakugyan jót mulat az ötleten. – 

„Hanem a kimerültsége” – folytatta – „s az 
élettel szemben látszólag tanúsított közöm-
bössége oda vezetett, hogy ez a rendellenes-
ség az ön fejében, hogy is mondjam” – kop-
pintott ceruzájával az íróasztalra, – „mintegy 
magától kialakult.” 

„S a zenészek csak úgy átugrottak az ál-
lamokból az én fejembe?” – hitetlenkedett 
Kovács.

„Ez nem betegség, Kovács úr” – közöl-
te az orvos, – „ezért betegszabadságra sem 
küldhetem. Mindössze arról van szó, hogy 
a szervezete így védekezik a mindennapok 
megpróbáltatásai – orvosi nevén: a stressz 
– ellen. Amit jelenleg hall, úgy nevezzük: a 
zenészek hangolnak.”

„És meddig hangolnak, tessék mondani?” 
– érdeklődött Kovács.

„Amíg a karmester be nem vonul a szín-
padra, természetesen” – jelentette ki az or-
vos. – „És amikor a karmester felemeli a 
pálcáját, a nézőtér sötétségbe borul, a terem 
pedig elcsöndesül. Mindenki visszafojtott lé-
legzettel vár, egy pisszenés sem hallik. És ak-
kor… és akkor…” – „Felcsendül egy dallam” 
– folytatta átszellemülten az orvos, – „amire 
egész életében várt.”

„Bocsánat” – szakította félbe Kovács ud-
variatlanul, – „de nekem semmi érzékem a 
komolyzenéhez. Tudniillik, világéletemben 
botfülem volt. Az iskolában még a Boci-boci 
tarkát sem tudtam visszaénekelni.”

„Ehhez, kérem” – vetette oda sértődötten 
az orvos, – „nekem végképp semmi közöm. 
Én csak azt mondom, kérem, hogy jobban 
teszi, ha odafigyel arra, ami a fejében megy.”

„Most pedig végeztünk” – zárta le a be-
szélgetést, – „köszönöm, elmehet.”

Kovács zavarodottan lépett ki a folyosóra.
Aznap már nem ment vissza a munkahe-

lyére. Villamosra szállt, s miközben hazafelé 
tartott, végig egy dalt dúdolgatott magában. 

Egy illetlen kis kuplét, amit a nagyap-
jától hallott, negyvenötben, amikor a front 
elől ekhós kocsin az osztrák határ felé me-
nekültek.
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A villamoson utazó embereket nézte.
„Egy cél felé tartunk” – állapította 

meg. Arca felragyogott, majd kicsattant. – 
„Ugyanaz a cél vezérel minket. Ugyanaz a 
szent cél.”

Várt, hátha most… itt, ebben a kis közös-
ségében hallja meg, amit meg kell hallania.

Egy magas férfi a kezében tartott bukósi-
sakból fehér szőlőt evett.

Egy barna bőrű asszony karján gyerekkel 
leszálláshoz készülődött.

Egy vénember reszketeg kezével megra-
gadta a kapaszkodót. Úgy állt ott, mint aki a 
gatyájába akar rottyantani.

És akkor – ha csak egy pillanatra is – hir-
telen minden zaj elhallgatott Kovács fejé-
ben.

Valaki, mintha egy fém kottaállványt ko-
pogtatott volna meg egy törékeny, vékony 
farúddal.

Hátradőlt, becsukta a szemét.
Nem a szokott megállónál szállt le, hanem 

elment a végállomásig, és onnan sétált vissza, 
magában dúdolgatva, egészen hazáig.

Budapest, 2008. szeptember 7.

Lukács
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Gombár Endre

Szivárvány a vízesés felett

Ilyet még sohasem látott. A sápadt nor-
vég napfény befátyolozta a szürkésfekete 
gránitsziklákat. A Trabant Combi tiszteletre 
méltó kitartással berregett fölfelé a nyaktörő 
szerpentinen, lassan, de biztosan közeledve 
a Sogne-fjord felé. Nem volt nagy forgalom 
az isten háta mögötti tájon, de olykor egy-
egy óriási Volvo kamion egy méterre is meg-
közelítette őket. Feleségét mindannyiszor 
frász fogta el. – Nehogy belénk hajtson ez a 
marha! – mondogatta aggodalmasan mindig 
ugyanezt.

Persze a norvég kamionsofőrök rutinosan, 
nyugodtan vezettek. Igaz, fogalmuk sem volt 
róla, hogy miféle járgány halad előttük, és 
hogy ilyen meredek lejtőn felfelé, ha meg-
szakad, akkor sem képes negyvenötnél gyor-
sabban menni. Kitalált valamit. Néhány 
kilométerrel feljebb akadt egy pihenőhely. 
Paddal, szemétkosárral, ráadásul gyönyörű 
kilátással. Odakormányozta a Trabantot, ki-
szálltak, haraptak valamit, ittak is rá ásvány-
vizet, aztán a csomagtartóban talált egy pa-
pírdobozt, amiben szalvéták voltak, a szalvé-
tákat begyömöszölte az egyik sporttáskába, 
a papírdobozból kivágott egy téglalap alakú 
darabot, piros filctollal ráírta, hogy max. 45 
km, aztán szépen fölragasztotta a hátsó ab-
lakra, méghozzá belülről, nehogy valami vá-
ratlan záporeső leáztassa.

A szerpentin másik oldaláról suhogó-
fröcskölő-zúgó hang hallatszott. Felállt, el-
indult az út szélén. Ilyet tényleg még soha-
sem látott. Talán ötemeletnyi magasságból 
zuhogott alá egy vízesés a gránitsziklákról, 
a vízesés felett pedig valódi szivárvány fe-
szült. – Gyere gyorsan! – kiabált izgatottan 
a feleségének, mintha attól tartott volna, 
hogy ez a mesebeli látvány a következő pil-
lanatban eltűnik. Felesége odasietett, össze-

csapta tenyerét a csodálkozástól. – Istenem, 
de gyönyörű! – mondta. – Csak a természet 
tud produkálni ilyet, ugye? – nézett rá, aztán 
a vízesésre, aztán megint rá, és boldog volt, 
látszott minden mozdulatán, látszott a sze-
mén, a mosolyán. És mindketten boldogok 
voltak, érezték, sőt tudták, hogy kevés ilyen 
pillanatuk lesz az életükben.

Másfél órával korábban, lent az Atlanti-
óceán közelében a benzinkutas sehogyse 
értette, mi a fenét kotorászik egy fekete, la-
pos műanyag léccel a Trabant üzemanyag-
tankjában. Persze azt mérte, mennyi keve-
rék van még a tankban, elvégre a Norvég-
Alpok nem az a hely, ahol minden sarkon 
találni benzinkutat. – Milyen gyártmányú 
a kocsija? – kérdezte a szőke és két méteres 
norvég, elnézően mosolyogva, amikor el-
magyarázta neki, hogy azzal a mérőpálcával 
kell megnézni, mennyi üzemanyag van még 
a tartályban. – Milyen? Hát saját gyártmá-
nyú. Én csináltam! Made in Budapest, in a 
private house. 

A norvég értette a tréfát, harsányan neve-
tett, ő pedig lesütött szemmel bevallotta: 

– Trabant. Keletnémet. Kétütemű.
– És hány lóerős? – tudakolta a norvég.
– Huszonhat.
– Aha. Nagyon jó – mondta udvariasan.
A vízesésről a szivárvánnyal több fényké-

pet csináltak. Már magasan berregtek, vala-
hol egy fennsíkon, amikor váratlanul olyan 
sűrű ködgomolyba, vagy felhőbe keveredtek, 
hogy nem láttak tovább az orruknál. Szinte 
rátapadt az áthatolhatatlan szürkeség a szél-
védőre és a kocsi összes ablakára. Ezzel egy 
időben bégetni kezdett körülöttük minden. 
Bekapcsolta a távfényt és a ködlámpát, vész-
villogója nem volt. Óvatosan fékezett, ki-
szállt a Trabantból. – Vigyázz, nehogy lezu-
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hanj nekem valahova! – figyelmeztette a fele-
sége. – Nem szeretnék, drágám – szólt vissza 
a párjának, miközben kicsit ritkulni kezdett 
körülöttük a szürke homály. Egy hatalmas 
birkanyáj kellős közepén találták magukat. 
Csodálkozott, hogy nem ütött el egyet sem. 
A bégetés valóságos kórussá erősödött. A 
jámbor állatok egykedvűen sereglettek a 
Trabant körül, csak a kolompos szaglászta 
meg, akárha csodálkozott volna, alighanem 
másféle autókhoz szokott.

Amikor megérkeztek a Sogne-fjord mé-
lyére, már esteledett. Évek óta gyűjtöttek 
erre az útra. Három csillagos szállodát ta-
láltak, itt nem volt motel, vagy olcsóbb szál-
lás. BMW, Mercedes, Volvo, Porsche, Saab, 
ilyen kocsik sorakoztak a parkolóban, nagy, 
drága és újnak látszó autócsodák. Ők is be-
álltak a Trabanttal. Három napra foglaltak 
egy kétágyas szobát. A recepciós udvariasan 
tudakolta tőlük, hogy mikorra kérik az ebé-
det, mert minden kívánságukat igyekeznek 
teljesíteni. Még a szobába is viszik az ebédet, 
ha a kedves vendégek úgy óhajtják. Ránézett 
a feleségére, felesége meg őrá. – Ebédet nem 
kérünk – mondta szelíden, de határozottan. 
– Köszönjük. Tudja, mi minden nap el fo-
gunk menni kirándulni… szétnézünk kicsit 
a környéken – emelte fel a karját, és nagy 
ívben körbemutatott, hogy nyomatékosítsa 
–, aztán mindig ott ebédelünk, ahol éppen 
vagyunk. – Kérem, ahogy parancsolják – 
biccentett a recepciós, és odaadta a szoba 
kulcsát. – Ha elmennek, nem fontos leadni-
uk – tette hozzá.

Szendvicset vacsoráztak, teát ittak a 
szendvicshez. Másnap ebédidőben behúzták 
a sötétítő függönyöket az ablak előtt, elővet-
ték az oslói magyar barátjuktól kapott kis 
kemping gázfőzőt és konzervételt melegítet-
tek maguknak. – Mit fog gondolni magában 
ez a recepciós, ha meglátja, hogy itt áll a ko-
csink a parkolóban? – jutott eszébe a felesé-
gének. – Semmit. Azt hiszed, azzal tölti az 
idejét, hogy minket figyeljen? Itt egy szabad 
országban vagyunk – fogta meg a felesége 

karját. – Ráadásul a szabad országok között 
is a legszebb és legkellemesebb és legszaba-
dabb országok egyikében.

A skandináv demokráciáról kezdett be-
szélni feleségének, a skandináv jóléti állam-
ról, ez volt a vesszőparipája.

Oslói magyar barátjuk, István, egyébként 
az ötvenhatos forradalom leverése után me-
nekült el, fontos szerepet játszott az egyete-
misták és főiskolások országos szervezeté-
ben, ráadásul társaival még fegyvereket is el-
rejtettek az ELTE Természettudományi Ka-
rának területén. Először Ausztriába szökött, 
aztán néhány hetes menekülttábor követke-
zett, utána Norvégia fogadta be. Ott fejezte 
be az egyetemet, állást is kapott a Norvég 
Vízkutató Intézetben. Nem hitt a szemének, 
amikor az oslói Magyar Klubban megpillan-
tott egy negyven év körüli magyart. Biztos 
volt benne, hogy 1956 októberében őt látta 
a Rákóczi úton, közel a Köztársaság térhez, 
ávós egyenruhában. Később kiderült, nem 
ez az alak volt az egyetlen, aki magyar sza-
badsághősnek adta ki magát.

Másnap reggel korán mentek ki a partra, 
a nap már előbújt a fenséges hegycsúcsok 
mögül, az egyetlen szabadon használható 
csónak még ott volt kikötve a stég oldalánál. 
Gyorsan beszálltak, sietve evezni kezdett, 
hamar eltűntek mindenki szeme elől, le-
húzta a fürdőnadrágját, felesége is a bikini-
jét, süttették magukat a szelíden melengető 
napsugarakkal. Később beugrottak a fjord 
palackzöld vizébe és hatalmasat úsztak. 
Visszatérőben, amikor már újra rajtuk volt 
a fürdőruha, hidroplán zúgott alá az égből 
és ugyanannál a hosszú stégnél kötött ki, 
ahol a csónakok sorakoztak. Két öltönyös, 
nyakkendős férfi jött ki a szállodából, lapos 
diplomatatáskákkal a kezükben, üzletembe-
reknek látszottak, beszálltak a hidroplánba, 
majd a hidroplán néhány másodpercig hasít-
va a vizet, elegánsan fölszállt és eltűnt a fjord 
sziklái mögött. Ilyet is most láttak először 
életükben. Egyszerű jelenet volt itt, nekik 
mégis nagyszerű. 
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Más úton tértek vissza Oslóba, nem is-
merte ki magát, meglátott egy motoros 
rendőrt, aki kényelmesen haladt a Trabant 
mellett a baloldali sávban. Lecsavarta az ab-
lakot, integetett neki, a rendőr megértette és 
visszaintett, azt mutatta, hogy előre megy, 
és lehúzódik az út szélére. Így is tett, aztán 
megállt, ő pedig a Trabanttal mögötte. Ki-
szállt, és megkérdezte, hogyan juthatnak el 
a Gina Krogs utcába. A rendőr levette a bu-
kósisakját, talán, hogy emberibbnek látsszék, 
elmosolyodott, aztán csak annyit mondott: – 
Follow me!

A fél városon keresztülmotorozva, elvitte 
őket a Gina Krogs utcába. Mire hálálkodva 
meg tudta volna köszönni a fiatal motoros 
zsaru segítségét, az már integetve és bye-
bye-t kiáltva a Trabantnak, tempósan gázt 
adva, el is tűnt a délutáni csúcsforgalomban. 

– Ezt se gondoltam volna – mondta a fele-
sége. – Én se – mondta, miközben mindket-
ten ugyanarra gondoltak. A norvég rendőrt 
összehasonlították a hazaival. Hogy nem 

csak a nyelvtudásukban különböznek egy-
mástól.

István örült, hogy baleset nélkül sikerült 
bejárniuk a Norvég-Alpok egyik legszebb 
szakaszát. Norvég felesége, Ann-Britt hal-
vacsorát készített a társaságnak. A vacso-
rához magyar bort ittak, a sütemények és a 
kávé után azonban konyak került az asztalra. 
Ann-Britt a kelleténél többet ivott a konyak-
ból. Amikor az üveg kiürült, másikat hozott. 
István bocsánatkérőn nézett rájuk. – Sajnos 
– mondta röviden –, ez nála betegség.

Elromlott a hangulatuk. Ő pedig nem 
tudta, hogy Istvánt sajnálja-e jobban, vagy 
Ann-Brittet.

Éjjel a vízesésről és a szivárványról álmo-
dott. Lebegett a vízesés fölött, akár valami 
madár, messze, lent a mélységben feleségét 
látta, aki integetett neki és kiabált is valamit, 
de a vízesés harsogásától nem hallotta. 

Ezerkilencszázhetvennyolcat mutattak a 
naptárak a Norvég Királyságban és a Ma-
gyar Népköztársaságban is.

Keresem önmagam
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Merített szavak

Gyüre Lajos

A nap lovai

A nap lovai égi mezőkön legelésznek
a nap lovai nem félnek a vihartól, széltől
a nap lovai mindig friss füvet harapnak
a nap lovai csak tiszta forrásvizet isznak

a nap lovai messzi mezőkről is hazatalálnak
kantárszár fejüket jászolhoz hurkolva nem köti
a nap lovai Zeusz tenyeréből parazsat esznek
fejüket felszegve nyerítve vágtatnak az égen

a nap lovai állva alusznak, lábuk alatt mindig friss
az alom, szőrüket zabos zsák törli fénylő simára
a szakadt igáslovakat messze kerülik, leprást
se utálnak jobban, még ha anyjuk is lenne talán

nekik kél az új nap, a hold, és a csillagok
ahol járnak, nincs szakadék, árok, szállnak
szabadon, átrepülik a csillagokat, farkuk
üstököst mozdít, patájuk felveri a Tejút porát
                                        
pántlikás sörényükön megpihen az alkony 
a hold is nekik ragyog,  istenek játszanak így
nyelvüket nem köti zabla, szorítja kenderkötél
futásuk könnyed, ha kelnek májusi szelek

horpaszuk nem zihál, fujtat, mint rozzant tüdő
inuk se szakad, terheket nem cipelnek, húznak
előttük karámok dőlnek, patkójuk ezüstjét tükrös-
fényesre üllőjén a sánta Hephaistos maga kalapálja 
                                              

Kassa, 2008 . október 25.
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A hajad

A hajad, a szemed, a szád,
a bokád, a combok íve –
mondd, mi vezet mindig vissza
hozzád!?

Hangod bársonya betakar
testemre ráborul lágyan,
simogat, becéz, magába 
zár a kar.

A nevető arcod gödre, 
a telt emlők harangja,
csípőd ringása fogott meg
örökre?

Hol a rejtély, a zár nyitja,
agyad kamráiba rejtve
őrzöd a kulcsot, mi szívedet
kinyitja?

Testem forró tűz járja át,
vulkán se tör ki ily erővel,
hogy perzselőn elégesse
önmagát!

Valami sugár, fura láz
űz, hajt feléd szakadatlan,
egyszer felemel, majd újból
megaláz.

Egymáshoz láncolva, kötve
szeretlek így is, míg végül
kezed eleresztve hullok
a rögre.

Kassa, 2007. november 20. 

Pásztor idill
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Merített szavak

Szigeti Lajos

Napimádó
A hullámokból kikelt
ragyogó asszonyi test
látszólag hűvös maradt,
akár egy gyújtólencse
a nap
zuhanyrózsája alatt,

de aki fényérzékeny,
hamar elvész tüzében.

Távolságok
Tíz dimenziós tartományban
földön kívüli észlényt keres
az emberi értelem –

Hol más az anyag létformája,
mértani ábra, számsor, képlet
adhat-e rólunk képet?

Itt a kozmosz középpontjában
műtárgy szólít meg, kotta beszél
s a vers, a líra zenél.

Távolsági hívás
Két ideg összeér –
a „boldogságközpont” kapcsol
– örömóda, tisztán hallom
az éteri zenét. 

Tartsd a vonalat! – megszakad,
szúr tűpárna szívem, 
süketnéma minden,
ha a szép szó visszhangtalan.
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Kepes Károly

Tükör és Hold
boldog vándor utadban e
tócsa tenyérnyi sekély de
tudd zivatar maradéka e-
zért ne zavard a nyugalmát
sőt engedd hogy a végtelen
ég így mérje meg éjjel
mérlege fénylő tálká-
jában az árdeli Holdat

Fenyegető
fenyegető rózsa-öklök
színük véremtől öröklött
virágok ünneplő-skarlát
önpusztító forradalmát
darazsak dőzsölik el 

Legenda
mikor az első éj hullt a Polisz köveire
a bölcsek vakon tapogatták
és hitetlenül csóválták fejeiket
ki Próbáltatásnak ki Praktikának vélte
egyszóval megfontolt érvekkel hozakodtak elő
nyugtatásul a háborgó tudatlanoknak
korsóját egykedvűn szemlélve
egyedül a költő volt nyugodt

Lábam…
lábam biztos volt feléd
vissza tántorogva jöttem
fájt és hosszú volt az út
az éj leszállt mögöttem
városoknak fénye gyúlt
és az égre röppent



91

Merített szavak

Szerelmünk

Halott barátaim helyett

Fogyatkozások

legjobban az éjszakát szerettem
mikor közel kellett hajolni a dolgokhoz
mint arcodhoz kedves találkozáskor

lángarcú szerelmünk gyermekünk
békénk nyugtalan madár

tapintván a kövek érverését
bölcsek gyöngye perdül homlokunkról

egyetlen széles mozdulattal
a mozdulatlanság mozdulatával
tüzek kegyelmét könyörögjük

halott barátaim helyett
mondom néktek
nincs idő az öregedésre
mert az ifjúság olyan
mint a szél amelyben
lónyerítés fénylik
amelyben virágok
fák utaznak
és álmodó gyönyörű
estéken pirosmellényű
fecskék keresnek embert
akit láttak a csillagok

halott barátaim helyett
mondom néktek
szomorú büszkeséggel
az embertelenség nem evilági
mert a gyermekek
reménye ellen való
akik tekintetével
Isten szeret titeket

látjátok lennék inkább hallgatag
mint az elhagyott tó amelyben

színes halak fürgélkednek
értetek és halott barátaimért

Helyzetelemzés
állok bizonytalanul
egy ajtó előtt
ami fölösleges lett
olyan reménytelen hogy
reménykedni kezdek
érdemesebb volna
írni talán verset
mint kitenni magam
egy véges tekintetnek

madarak röpte mint ének
nyelv amit nem értek
komorodó alkony
talán meghalok vagy alszom
de nem lehet mert várnak
fontos vagyok még
bizony hiányoznék
egy cserép virágnak

konok emberiség-hívő
béke-fogyatkozáskor
darazsat szelídítek
egy kisgyerek kezén

kifosztom magam
rigó-fogyatkozáskor
hószín sírba fekszem
ünneplő feketén
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Nagy Csilla

Tükrök által 

Dobos Marianne Az egészen összetört alabástrom edény című kötete hasznos, ugyanakkor rendkívül 
élvezetes olvasmány a mindenkori olvasó számára. Gyűjteményes kötetről van szó, amely a szerző 
internetes, vallási témát középpontba állító publikációiból közöl válogatást, és melynek különle-
gessége az, hogy Dobos Marianne mind az esszékben, mind a tanulmányokban, mind pedig az 
interjúkban képes a teológiai kérdésfelvetéseket és tanokat a hétköznapi tapasztalatok és személyes 
élmények szűrőjén keresztül, emberközelien megmutatni. Az írások nagyrészt egy-egy ünnephez, 
történelmi évfordulóhoz vagy a személyes életút egy-egy eseményéhez kötődnek, Dobos Marianne 
könyve azonban, épp a személyesség és a közvetített morális tapasztalat révén, korántsem breviá-
rium, sokkal inkább egyfajta, a mai kor igényeihez alkalmazkodó kézikönyv, amely tetszés szerint 
bárhol, bármikor felüthető, a benne található szövegek gondolatébresztő vagy nevelő jellegük révén 
a mindennapok részévé válhatnak.

Az írások felépítésére ugyanis a „rétegzettség” jellemző: az alkalmi problematika, amely a gon-
dolatmenet kiindulópontját jelenti, észrevétlenül jut el egy általános, morális tapasztalathoz, amely 
nemcsak teológiai tézisek kitágításaként, hanem életvezetési útmutatóként is tekinthető. A bibliai 
szöveghelyek, a parabolák, a szentek életútjának bemutatása minden esetben válaszként szolgál a 
XXI. századi embert érintő társadalmi vagy egyéni dilemmákra. Az Ami a Naphoz sem hasonlítható 
című esszében Szent Brigittáról olvashatunk, akinek hite, valamint az egyház melletti felelősség-
vállalása, a szegények iránti elkötelezettsége, és az, hogy az anyaság fogalmának attribútumait hor-
dozza, az ezredfordulón is példaértékű; a Boda Lászlóval, a torinói lepel kutatójával készített izgal-
mas beszélgetés pedig nemcsak II. János Pál pápa szerepével, máig meghatározó jelentőségével vet 
számot, hanem a művészet és mesterség, hit és hivatás összefüggését, az ebből adódó, napjainkban 
aktuális problémákat is érinti.

Hasonlóan indirekt módon és szervesen illeszkednek az írások gondolatmenetébe az irodalmi al-
lúziók, hatás- és eszmetörténeti adalékok, amelyek egyrészt illusztrálják és alátámasztják a központi, 
nevelő célzatú problémafelvetést, másrészt esztétikai funkciójuk van, harmadrészt lehetővé teszik, 
hogy az adott problémát vagy jelenséget egy tágabb kontextusban értsük újra. A Jó éjszakát! című, 
hosszabb terjedelmű esszében például kiemelt szövegszervező szerepük van a könyveknek és az olvas-
mányoknak: az első fejezet Tapolyai Mihály A békesség hét pillére című könyvének reflexiójaként olvas-
ható, Dobos Marianne asszociatív módon emel ki leírásokat, közvetve téziseket a kötetből, amelyeket 
továbbgondol, a mindennapok élményeire vonatkoztat, ám több esetben – és ez az egyik nagy erénye 
az esszének – felülvizsgálat tárgyává is tesz. Seneca, Szent Ambrus és Szent Pál említése a következő 
fejezetekben mintegy szimbolizálja az elfogadás és kételkedés kettősségét, amely mindvégig jelen van 
a szövegben, a gondolatmenet finom kitéréseiben érzékelhető. A Jó éjszakát! leghangsúlyosabban azon-
ban Pilinszkyt idézi: a Harmadnapon egy olyan asszociatív gondolatmenet lezárása, amely a temetés 
hétköznapi fogalmát a koncentrációs táborok kegyeletet nélkülöző rituáléjával ellenpontozza, és amely 
a Pilinszky-versben szakrális tartalommal telítődik, mintegy „feloldódik”.

Az egyéni és a történeti tapasztalat egymásra vetül ebben az esszében, az egyik megértése segít 
a másik elfogadásában. Ez a szerkesztés (azaz, hogy konkrét élmény és általános dolgok egymás 
mellett szerepelnek) Dobos Marianne kötetben szereplő írásainak mindegyikére jellemző, és a bib-
liai parabolákat idézi: ezek az esszék is példázatok, ahol a valós történet mindig a szerző személyes 
tapasztalatai közül kerül ki, az ebből levezetett általános összefüggések és tézisek pedig teológiai és 
bölcsészeti műveltségéből származnak. Ám a saját személyiségét, dilemmáit, vágyait is mérlegre 
teszi, megvizsgálja akkor, amikor egy-egy problémát több szempontból végiggondol. A kötet ezáltal 
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személyes történetként is olvasható, amely nemcsak a szerzőre vonatkozóan hordoz információkat, 
hanem a szerző korábbi írásainak kontextusa is feltárható belőle: vallomásaiból következtethetünk 
arra, milyen szempontok szerint válogatta a Sorsfordító karácsonyok című kötet beszélgetőpartnereit, 
hogy milyen vissza-visszatérő kérdések motiválják a vallásos témájú szövegek megalkotásában, és 
egyáltalán arra is következtethetünk, hogy milyen szándékkal gyűjtötte egybe internetes publiká-
cióit ebben a kötetben.

A már említett Jó éjszakát! esszében a következőket olvashatjuk: „Akinek az írás már a címével 
nem kelti fel figyelmét, gondolom, abból nem is lesz annak olvasója. Ha ezt megtoldjuk a Kinek írtad? – kér-
désével, s megadjuk rá őszintén a válaszunkat: Nemcsak magamnak! – akkor beláthatjuk, a cím olyan, mint 
a zászlós hajó.” Vagyis, Dobos Marianne tanítani, nevelni akar, szövegeit minden esetben el akarja 
juttatni az olvasókhoz: az írás számára nem öncélú művészet/tudomány, hanem egyfajta felelős-
ségvállalás. Ahogy a fent említett példák jelzik, Az egészen összetört alabástrom edény című kötet 
teljesíti a vállalt feladatot: a kapcsolódó témákat felvonultató, hasonló elven szerveződő írások 
egymás mellé helyezve, mint egy cserépedény vagy tükör mozaikos darabkái, nemcsak a Dobos 
Marianne-t foglalkoztató problémákat, közírói stílusát mutatják meg, hanem a kötet egy teljes 
tükröt tart olvasója elé is.

(Dobos Marianne: Az egészen összetört alabástrom edény. Miskolc, 2009.)

Tájoló

A költő is piacra dolgozik: egyfajta lélektani piacra, az ő piaca az olvasói elvárások idegrendszere. A 
lírikus „üzenete” vagy benne ül az olvasó fülében (vagy szemében), vagy nem ül benne. Az intellektu-
ális kíváncsiság piaca viszonylag szűk fragmentum.

Kaiser László költészete a kevés értő olvasó hitbizománya. Alkotónk reneszánsz típusú ember, na-
gyon sokfélével foglalkozik, a versírás csak egy szelete szerteágazó tevékenységének. Végigolvasva leg-
frissebb, aszketikusan vékony verseskötetét, az juthat az olvasó eszébe, hogy mindnyájan a csönd felé 
menekülünk, a líra pedig egyfajta nyúlgátépítés a halál ellen.

A szintézis a jobb közérzet záloga. Kaiser legújabb versei aforisztikus tömörségükben valamely 
összefoglalásra törekednek, s egyben mintegy finom érzékenységű keresőantenna szerepét töltik be:

Ez még a mélycsend-éjszaka,
hajnal előtti ébredés,
álomba nincsen visszaút,
mert törtet a fény: rész-egész.

Hálós fényből fényözön lesz,
s új nap mint álom ránk zuhan,
taszít és vonz, kérés nélkül
adj erőt nekünk, adj, Uram!

(Kérés nélkül)

Kaló Béla

A pangás korában erősödő hitvágy 

Kaiser László új verseskönyve
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Hermetizmus. Ez is eszébe juthat az érdeklődő versbarátnak, hiszen a két világháború közötti 
Olaszországban irodalmi mozgalommá vált irányzat képviselői a szó képi elemmé válását tartották 
primer lírikusi attitűdnek, s egyfajta féltve őrzött belső világ akárcsak töredékes és töredezett hangu-
lati visszaadására törekedtek. (Az értő utószó szerzője, Madarász Imre – napjaink jelentős italianistája 
– már korábban észrevette Kaisernél a hermetizmus hatását.)

Ezek a lírai darabok időnként a pointilista festők módszerét transzformálják át a nyelvre, látszólag 
egymástól független asszociációk, sőt kifejezések állnak össze tömör és zárt egységgé, verssé. „Az örök 
boltozat alatt / időd viskóidő marad” – ennyi „csupán” a Viskóidő című vers.

Aforisztikus jellegről beszélünk, s valóban egyfajta maximáknak is fölfogható a versek többsége. 
Valóságos itt, hogy a költő sűrítő, tömörítő szakember egyben, s hogy a verstest maga csupán a jég-
hegy csúcsa:

Maradtam, aki voltam,
egy félénk kisfiú az anyja mellett,
ne higgyetek a robusztus felnőttnek:
segíti őt egy másik gyermek.

(Maradtam)

A demokratizmus lakkozó álmaival szemben a történelemben kutyák haladnak, a karaván ugat. 
Innen költőnk úgy tudja magáévá tenni a szabadság mértéktelenségét, hogy megálmodja azt. Vissza-
vonul a csöndbe, belső csöndjébe, legalább is megkísérli. Ez a csönd azonban, bár a lármás kor elleni 
magatartás is, egyben cselekvésre is szólít, ahogy a költő rögzíti: „Álmom a csönd, az a béke előtti, 
a bűnre kiáltó.” És ahol nem marad, nem maradhat árván a „dalnok” és nem marad „jóra kevésnek a 
gyatra barátja, a gyarló”. 

A pangás korában vagyunk, s a nihil ellen erősödő tettvágyra és hitre van szüksége a léleknek. A 
transzcendencia alapélménye Kaiser Lászlónak. S ott az örök alkotói félelem: mi lesz, ha lecsattan 
mellettünk életünk zsinórpadlásáról az a bizonyos vastagra rétegelt füstüveg függöny?

Várod a végső békét,
amit csak sejtesz, hogy létezik,
nem több annál, hogy szabad vagy:
elűzted a mának rémeit.

(Végső béke)

E versek szerzője nem önmagát keresi a világban, nincsenek önértékelési zavarai, hanem igyekszik 
felderíteni és feltérképezni mindazokat a kisvilágokat, amelyek hozzájárultak személyiségének kiala-
kulásához – érzelmileg, gondolkodásmódban, műveltségben, világnézetben. Keres – de nem önmagát 
keresi, hanem a személyiségét generáló erők eredetét. Lelki peregrinus, intellektuális vándor. Nem 
véletlen, hogy kiknek ajánlott verseket: Nagy Gáspárnak, Kőrösi Csoma Sándornak, Baranyi Ferenc-
nek, Szabó Lőrincnek, Csernák Árpádnak és az Erdélyből áttelepült Seprődi Kiss Attila színházren-
dezőnek.

Kaiser költészetének gondosan faragott lírai darabjai feszességük ellenére sem töredékesek. Olyan 
autentikus gondolatokat rejtenek (elhárítva divatok hordalékát), amelyekben nincsenek kölcsönesz-
mék, a versekben önálló rend érlelődik, a tudatosság és a figyelem jegyében. Kísérletek a precizitás, a 
megformálás tökéletességére.

(Kaiser László: Álmom a csönd. Versek.  Hungarovox Kiadó, Budapest, 2009.)
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igazSágSzolgáltatáS a WaSS-KiaDáSoK ügyében (December 1.)  A Kráter Műhely Egyesület és Könyvkiadó 
(KME) Wass Albert könyveinek kiadásával nemcsak kultúrtörténetet, de úgy látszik, jogtörténetet is írt. A 
Fővárosi Ítélőtábla 2009. december 1-jén hozott ítélete feltette az i-re a pontot a Czegei Wass Foundation (CWF) 
kontra Kráter Műhely Egyesület, ill. Szász Lóránt kilenc éve folyó pereinek ügyében. Utóbbiak felhasználói jogát 
a Legfelsőbb Bíróság korábbi ítélete alapján az Ítélőtábla továbbra is érvényben tartotta, és a CWF által a jelen 
perben kért pénzügyi elszámoltatást is indokolatlannak találta.

Legutóbb, 2009 februárjában a Fővárosi Bíróság Szász Lóránt amerikai kártérítési perének folyományaként (nem 
jogerősen!) 2008. június 5-től eltiltotta (szintén nem jogerősen!) a KME-t a kiadói jogok és járulékai gyakorlásától. 
Ezért ebben az időszakban új Wass-könyvet nem láthattunk a Krátertől. Ugyanakkor az akkori ítélet jogszerűsítette a 
KME minden korábbi tevékenységét. A CWF nem, a KME és Szász Lóránt fellebbezett, és a kereset elutasítását kérték.  
A Fővárosi Ítélőtábla 2009. december 1-jén hozott ítélete elutasította a CWF keresetét és a perköltség kifizetésére 
kötelezte, továbbá visszamenőleg is tisztázta a KME helyzetét: bebizonyosodott, hogy az Egyesület minden tekin-
tetben ártatlanul sodródott bele a két jogtulajdonos vitájába.

ÚJ Kráter-bolt nyílt Pomázon!  (December 4.) A CsikóVár Üzletház (Pomáz, József Attila u. 17.) ünne-
pélyes átadására december 4-én, pénteken, 13 órakor került sor.  Vicsi László pomázi polgármester  köszöntője 
után a Kráter Műhely Egyesület elnöke, Turcsány Péter író, helyi képviselő tartott megnyitóbeszédet. Új, rep-
rezentatív környezetben, különleges termékekkel nyílt meg a KRÁTER Könyv-, játék- és ajándékbolt! Egyedi 
ajándéktárgyak, népi kézműves termékek és színvonalas gyermekjátékok mellett igen széles, válogatott könyv-
kínálattal várjuk Önt a pomázi HÉV-megállónál épült üzletközpontban. A megnyitóval egy időben az Üzletház 
I. emeletén Wass Albert gyerekmeséihez neves grafikusok által készített illusztrációkból nyílt kiállítás, amely 
február elejéig volt látogatható.

táPió mente WaSS albertre emléKeziK (December 5.) A Wass Albert Tápió menti Kulturális Egyesület 
szervezésében 2009. december 5-én 18 órakor a tápiószecsői Helyőrségi Klub színháztermében (Kátai u. 93.), 
a december 5-i népszavazás 5. évfordulóján, megemlékezésre került sor. Wittner Mária mellett Turcsány Péter 
tartott köszöntőt és ünnepi beszédet.

KováCS attila zoltán Kráter FőSzerKeSztő a hír tv – KülönKiaDáS Című műSoránaK volt a venDége 
(December 5.) Aki a december 5-i népszavazás 5. évfordulója kapcsán beszélgetett Rákay Philippel és meghívott 
vendégeivel. Ahol a felmerülő témák között volt Wass Albert állampolgársági kérelmének ügye, illetve szimboli-
kus-e a határ az Európai Unión belül. 

WaSS albert SzületéSnaPi megemléKezéS (2010. január 8.) Wass Albert 102. születésnapján, az író születésének 
órájában, szakadó hóesésben gyertyagyújtással egybekötött koszorúzásra került sor a pomázi Wattay–Teleki-kastély kertjében 
álló Wass-szobornál. Az emlékezést Vicsi László, Pomáz Város polgármestere nyitotta meg. Turcsány Péter író, 
Wass Albert A magyar nemzet 7 parancsolata c. „testamentumából” olvasott fel idézeteket: „Ki bántja a magyart, 
téged is üt. Csak úgy lesztek erősek, ha megvéditek egymást. Bárki magyar vesztesége a te veszteséged is.”  (5. parancsolat) 
„Legyetek bátrak és hűségesek egymáshoz és a magyar nemzethez, mert az Úr szereti a bátrakat és a hűségeseket, s megsegíti 
azokat, akik az igazság útjain járnak”. (7. parancsolat) Szutor Ágnes népdalénekes  Wass egyik kedvenc mezőségi 
népdalát énekelte el, majd a soha ki nem hunyó remény jegyében, a Tavaszi szél vizet áraszt c. népdal eléneklésére 
buzdította a résztvevőket. 

az mr1-KoSSuth ráDió határoK nélKül című műsorában (2010. január 8.) Gadácsi János Turcsány 
Péterrel készített ünnepi interjút Wass Albert születésnapjáról. 

WaSS albert az óbuDai SzéChenyi Kör 2010 évi elSő eStJén (Január 20.) 2010. január 20-án a Csom István 
nemzetközi sakknagymester által vezetett óbudai Széchenyi Kör évi első összejövetelére Turcsány Pétert hívta 
meg, aki 80-100 fős közönség előtt Wass Albert életének főbb szakaszairól tartott előadást.

a Duna Stratégia meg KívánJa Szólítani a magyar Civil tárSaDalmat (Január 20.)  A Kráter Műhely 
Egyesület elnöke Turcsány Péter, az OTCEF (Országos Területfejlesztési Civil Egyeztető Fórum) egyik ala-
pítója is részt vesz a Duna-Stratégia előkészületi konferenciáin, különös tekintettel a dunai kultúra és iden-
titás ágazat munkájára. Az erről szóló híreket honlapunkon folyamatosan közzé tesszük majd. A január 20-i, 
Nemzeti Duna Konferencia ülésén Magyarországnak  a Stratégiához való hozzájárulását fejtették ki, ill. pon-
tosították a résztvevők. 

Turcsány Péter két fontos gondolatot vetett fel:
1. Ma még a Duna mente közös identitása, közép-európiai identitástudata igencsak távoli ködkép – nagy 

múltú identitástudattal rendelkező népek is csak keresik saját identitásuk megújulását. Kossuth Lajos utódai-
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A Wass Albert Mesesorozat 
rejtvényének nyertesei
A Wass Albert Mesesorozatokban meghirdetett rejtvény  
helyes megfejtői közül februárban 
az alábbi nyerteseket sorsoltuk ki:

Oravecz Kinga, 1124 Budapest 
Lovas Jázmin, 1182 Budapest 
Daróczi Dániel, 1112 Budapest 

Gratulálunk! A nyertesek könyvjutalmát postán küldjük el.

ként hangsúlyoznunk kell, hogy a Stratégia által áhított cél valóban egy sokszínű, de közös identitású Közép-
Európa-kép kialakítása. 

2. Ennek a gondolatnak erősítésére javasolta, a hét Duna menti állam önismeretének erősítése céljából éven-
kénti DUNA-HÉT megrendezését – apró falvak és nagyvárosok bevonásával – a kreatív-ipar bemutatkozásá-
val, vásárhelyek és összművészeti attrakciók Duna-láncának kialakításával. (+ a leányfalusi Vadkacsa Evezős 
Egyesület elgondolását kiegészítve hangot adott annak a gondolatnak is, hogy az azonos tematikájú sport-, ifjúsági 
és kulturális egyesületek alkossanak, építsenek ki maguk között egyfajta hálót a Fekete-erdőtől a Fekete-tengerig. 
Létrejöhet ez az említett evezősklub esetében, de akár a közjogi gondolkodás fejlesztése céljából is, ahogyan azt pl. 
a Pécsi Tudományegyetem egyik professzor asszonya említette.) 

Turcsány Péter javaslatai a Kráter Műhely Egyesület által rendezett Kárpát-medencei Keresztkötődések elne-
vezésű konferenciák másfél évtizedes tapasztalatán alapulnak (Kárpát-medencei Keresztkötődések, Kráter 2004; 
szerk. Székely András Bertalan), amely rendezvényeket az Egyesület tovább kívánja folytatni a jövőben is.

alaPSzabály-móDoSítáSt tervez a Kráter a KME februárban összehíott közgyűlésén, válaszként a 2009-es 
év új közéleti kihívásaira, négy új, fontos tevékenységi kör megnevezésével, s módosította Alapszabályát.

3. 4. Az Egyesület feladatának tekinti a Duna menti népek kultúrájának és művészetének harmonizálását és 
közös rendezvényeken való bemutatását. (Kárpát-medencei Keresztkötődések konferenciák és hasonló rendez-
vénysorozatok.)

3. 5. Az Egyesület feladatának tekinti a kreatív kézműves-iparművészet és a kárpát-medencei népművészetek 
továbbőrzését, támogatását és népszerűsítését.

3. 7. Az Egyesület feladatának tekinti Pomáz és a Dera mente kulturális és környezeti értékeinek feltárását, 
regisztrálását, megismertetését és népszerűsítését. 

3. 8. Az Egyesület feladatának tekinti a Dera-táj, ill. Pilis-táj magyar-magyar, ill. nemzetközi kulturális kapcso-
latainak ápolását, bővítését és új típusú együttműködések kialakítását.

a magyar KultÚra naPJa (Január 22.) Magyar nemzeti kultúránk esélyei címmel tartott helyzetértéke-
lést Turcsány Péter költő, a Magyar Kultúra Napi megemlékezések keretében, a pomázi Művelődési Házban. A 
Magyar Kultúra Éjszakája keretén belül a pomázi Német Nemzetiségi Általános Iskolában Turcsány Péter helyi 
képviselő tartott gyerekfoglalkozást az iskola 10-12 éves gyerekeinek.

a Kráter KülDöttJét JelöltéK a CivileK (otCeF) a magyar-román KaPCSolatoK monitoring 
bizottSágába (február 3.) Kovács Attila Zoltánt, a Kráter főszerkesztőjét jelölte az OTCEF (Országos 
Területfejlesztési Civil Egyeztető Fórum) a Magyarország–Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 
Közös Monitoring Bizottságába megfigyelőnek, Giczey Péter helyettesének. Gratulálunk! 

réSzleteSebb híreinKet megtalálja a www.krater.hu honlapunkon. Hang- és videófelvételeinket a 
Médiatárban keresse.


